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           การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสราง
องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ คุณลักษณะของครู และการจัดการความรูของครู และ
ศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสราง
องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู โดยกลุมตัวอยางเปนครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 จํานวน 
356 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นโดยรวมทั้งฉบับ 0.98  สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression 
Analysis)   
 
 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา 
 1.  การศึกษาระดับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
จัดการความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู และ
ดานการแลกเปล่ียนความรู และมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 1 ดานคือ ดานการสรางคลังความรู  
 2.  การศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูโดยรวมและราย
ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  สวนระดับบรรยากาศองคการโดยรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  สําหรับระดับคุณลักษณะของครูโดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากทุกดานเชนเดียวกัน 
 3.  การศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู พบวา คุณลักษณะของครูดาน
วิชาชีพครู พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผน
ความคิดอาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม และบรรยากาศองคการดานการใชอํานาจ มีความสําคัญในการ
ทํานายการจัดการความรูของครูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
.66 และมีอํานาจในการทํานายไดรอยละ 44 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณลักษณะของครู กับการจัดการ
ความรูของครู พบวา คุณลักษณะดานวิชาชีพมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับการจัดการความรูมาก
ที่สุดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก (r = .57)  
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The main objectives of this research were to study the Relationships between 
Administrator Behaviors in Creating Learning Organization, Organizational Climate, 
Teacher Characteristics and Teachers’ Knowledge Management; and study the prediction 
power  the administrator behaviors in creating learning organization, organizational climate, 
and teacher characteristics on the  teachers’ knowledge management. The sample 
consisted of 356 secondary education teachers in the schools under the Office of Bangkok 
Educational Service Area 3 in the academic year 2008. They were acquired by multi-stage 
random sampling.  The instrument used was a five-point rating scale questionnaire with 
Cronbach’s alpha coefficient of 0.98.  The statistics used for analyzing the acquired data 
were percentage, mean and stepwise multiple regression. 
 
 
 The results revealed as follow. 
 1.  The level of teachers’ knowledge management as a whole was at the high level. 
When considered the individual aspects it was found that 2 aspects were at the high level,  
i.e.  knowledge vision and knowledge sharing while the knowledge assets creation was at 
the moderate level.  
 2.  The levels of the administrator behaviors as a whole and individual aspects were 
at the high level.  The levels of the organizational climate as a whole and individual aspects 
were at the high level.  The levels of the teacher characteristics as whole and individual 
aspects were at the high level. 
            3. The regression analysis revealed that  the professional characteristics aspect of 
the teacher characteristics, the systematic thinking, mental models, and shared vision 
aspects of the administrator behaviors in creating learning, and the power climate aspect of  
the organizational climate had predictive effect on the teachers’ knowledge management at 
the moderate level; the multiple correlation coefficients was .66 and could predict 44% of the 
variances of the knowledge management at .05 level of significance. Besides, when 
considered the correlation coefficients between the administrator behaviors in creating 
learning organization, organizational climate and teachers’ knowledge management  it was 
found that the professional characteristics aspect and the teachers’ knowledge 
management  had the highest correlation (r = .57). 
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 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พวงรัตน  เกษรแพทย  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และรอง
ศาสตราจารย ลัดดาวัลย  เกษมเนตร กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทั้งสองไดสละเวลาอันมีคา
เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการทํางานวิจัยทุกข้ันตอน ซึ่งทําใหผูวิจัย
ไดรับประสบการณในการทําวิจัยอยางลึกซ้ึง รูหลักการเขียนงานวิจัยที่ดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณาที่ไดรับและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ สุภากิจ และรองศาสตราจารย ประณต  
เคาฉิม  ที่กรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลาที่ไดรับแตงต้ังเพิ่มเติมที่ไดใหคําปรึกษา และคําแนะนําที่มี
ประโยชนสงผลใหงานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณอยางยิ่ง และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. 
นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  อาจารย ฌิณมัย ตะหมัง  ดร. ร.ต.อ. หญิง  ปานจักษ  เหลารัตนวรพงษ  และ 
อาจารยภูริ  วงศวิเชียร ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือในการวิจัยรวมถึงใหคําแนะนําในการ
แกไขเคร่ืองมือใหมีคุณภาพรวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารยภาคการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานใน
การทําวิจัยคร้ังนี้  
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคุณครูทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูลเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบพระคุณ 
คุณบุญจันทร  สีสันต คุณระเบียบ เชี่ยวชาญ และคุณไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ ที่ใหความชวยเหลือ 
และคอยใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการวิจัยแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ 
เพื่อนๆ ภาคการบริหารการศึกษาทุกทาน 
 นอกจากนั้นผูวิจัยขอขอบพระคุณ พอ แม พี่ นอง หลานชายและหลานสาวท่ีนารัก ที่คอยให
กําลังใจเสมอมา  คุณประโยชนอันใดที่พึ่งไดจากปริญญานิพนธนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ 
พอ แม ครู อาจารย ผูประสิทธิประสาทวิชาความรูในการอบรมส่ังสอนแกผูวิจัยจนถึงปจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันมักมีการกลาวถึงสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society and 
Economy)  ที่ทุกสังคมมีการนําความรูมาใชเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และกาวไปสู
เศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล (วิจารณ พานิช. 2547: ออนไลน) โดยเปน
การใชความรูเพื่อการพัฒนาการทํางานและแกปญหาใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู
เปนเสมือนทรัพยสินที่สําคัญขององคการ ดังนั้นความรูจึงชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2548: 3) ซึ่งอาจกลาวไดวาการศึกษาไดกลายเปนปจจัย
สําคัญปจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ประกอบดวยระดับการศึกษา
ของประชากร และความสามารถในการเรียนรูของประชากรเปนขอไดเปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  ซึ่งความรูจะพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงใหมๆ ไดเปนอยางดียิ่ง  ถาประชากรมีความสามารถในการจัดการความรูของตนเองไดก็
จะชวยสรางสรรคในการนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนไดมากยิ่งข้ึน (ประกอบ ใจมั่น. 2547: 1)  
  ในอดีตที่ผานมาความรูในสถานศึกษาทุกแหงมีอยูมากมาย แตบางสถานศึกษาไมไดจัดเก็บ
ใหเปนระบบ จึงทําใหความรูกระจัดกระจายและตองใชเวลารวบรวมขอมูลนาน โดยเฉพาะความรู
ตางๆ ที่ฝงลึกอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนทักษะเฉพาะคนที่เกิดจากประสบการณการสอน 
คานิยม และพฤติกรรมการสอน ที่จะจางหายไปกับผูเกษียณอายุราชการ การลาออก หรือโอนไป
ปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน ทําใหความรูในคนๆ นั้นไมไดถูกเก็บไวใหเปนประโยชนกับผูรวมงานรุนหลัง 
และไมกอใหเกิดการสรางความรูใหม สวนความรูที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความรูที่มีการบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) เชน ตํารา เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ ซึ่งความรูเหลานี้
สามารถเผยแพร แบงปนใหกับผูรวมงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาได (วันทนา เมืองจันทร 
และคณะ. 2548: 12) ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การไมสามารถนําความรูของสถานศึกษามา
สรางความสามารถในการแขงขันที่ไดจากการวิจัย หรือประสบการณจากการทํางานในการพัฒนาและ
ประยุกตใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และไมสามารถปรับเปล่ียนใหทันตามสถานการณโลกและตาม
คูแขงขันได อีกทั้งการนําความรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามาใชไมสอดคลองและเช่ือมโยง
กับการปฏิบัติงาน การที่องคกรจะสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้น ข้ึนอยูกับ
ความสามารถขององคกรวามีกระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร 
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ถายทอด แบงปนและใชความรูไดมากนอยเพียงไร กระบวนการนั่นคือ “การจัดการความรู” นั่นเอง 
(สํานักงานก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 2548: 7) 
  ในปจจุบันบุคลากรครูมีความรู ความสามารถทางวิชาการ การถายทอดความรู เจตคติ และ
ความเปนครูลดนอยลง เนื่องจากครูขาดโอกาสในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งปญหา
สวนหนึ่งเกิดจากตัวครูมีความรู และทักษะการปฏิบัติงานในหนาที่ครูไมเพียงพอ ความรูที่มีจํากัดแตใน
หนังสือ ไมรูวิธีแสวงหาความรู ขาดการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม และขาดการคิดวิเคราะหแกปญหา 
นอกจากนี้ยังมีปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน ขาดความรูเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรม การใชส่ือ
และเวลาไมสัมพันธกับวัตถุประสงครวมทั้งเนื้อหา โดยใชวิธีถายทอดใหเด็กจํา ทําใหไมเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง (อรุณวรรณ นาคทองดี. 2549: 2) ประกอบกับในอดีตผูบริหารของ
สถานศึกษาใชอํานาจที่มาจากตําแหนงหนาที่ของตนโดยใชกลยุทธตางๆ เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียน
ไปสูเปาหมายใหสําเร็จตามที่ตองการ แตในปจจุบันผูบริหารตองเปนผูผลักดัน สงเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการสงเสริมพัฒนาความเปนมืออาชีพของครู กระตุน
ใหเกิดการใชปญญา สนับสนุนสงเสริมใหครูเกิดการพัฒนาเปนรายบุคคล (สุเทพ พงศศรีวัฒน 2549: 
ออนไลน) สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตรความรูมาสูการปฏิบัติได มีทักษะและเทคนิควิธีการสอน 
รวมถึงสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการเขาถึง
ความรูใหมๆ เพื่อเปนประโยชนในดานการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนั้นยังใชเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาตนเองดวย (อรุณวรรณ นาคทองดี. 2549: 3)  
 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในฐานะเปนผูนําสถานศึกษาที่มี
ความสําคัญและจําเปนในการสนับสนุนการจัดการความรูรวมถึงการพัฒนาและใหบุคลากรครู
ตระหนักถึงการสรางความรูใหม (Ryoko Toyama. 2002: 72) ซึ่งผูบริหารจะมีการสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการความรูในดานการแลกเปล่ียนความรู มีการสื่อสารอยางตอเนื่องโดยจัดใหมีระบบสารสนเทศ
และฐานขอมูล และฝกอบรมใหครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดการงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู และมีการจัดเครือขายแลกเปลี่ยนความรู สวนสําคัญที่จะทําใหงานเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมายสวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมที่บุคคลแตละคนแสดงออกมาในการปฏิบัติงาน
รวมกันทําใหเกิดบรรยากาศสถานศึกษาข้ึน  ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรทราบวาสภาพบรรยากาศของ
การทํางานภายในองคการของตนเองเปนอยางไร ประกอบกับผูบริหารควรมีหนาที่สรางบรรยากาศ
ใหแกสถานศึกษา (รสสุคนธ รุดชาติ. 2550: 1) เพื่อใหองคการเกิดการเรียนรูตลอดเวลา มีการสราง
วัฒนธรรมในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหสมาชิกมีการเรียนรู กลาเส่ียงและ
ตัดสินใจ นําความผิดพลาดมาเปนบทเรียนในการเรียนรู  ทั้งนี้การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การเรียนรูนั้นมีสวนสําคัญในการที่จะทําใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรู มาใชใน 
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การปฏิบัติงานได และควรมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการโดยเนนที่การเปนองคการที่ตอง
อาศัยความรูเปนพื้นฐาน (Knowledge-base Organization) (พิชิต เทพวรรณ. 2550: 60) ทั้งนี้แนวคิด
และหลักการในการจัดการความรู จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการทุกระดับ (พรธิดา วิเชียร
ปญญา. 2547: 19) ซึ่งการจัดการความรูไมใชเร่ืองใหมแตเปนเร่ืองที่มีมานานนับรอยๆ ป เห็นไดจาก
การถายทอดความรู ภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งอยางไมเปนระบบ แตก็ถือวาเปนการ
จัดการความรูรูปแบบหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2549: 1) การจัดการความรู
ในองคกร จึงเปนเร่ืองที่มีคุณคาสมควรที่สถานศึกษาจะบริหารจัดการใหมีการจัดการความรูข้ึน เพื่อ
แสดงใหเห็นวาครูและบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูที่มีคุณคา เปนการมองคนวาเปน“ทรัพยสินทาง
ปญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูที่เรียนจากการปฏิบัติ เปนตัวนําเพราะการปฏิบัติ
ทําใหเกิดประสบการณ และเกิดวิธีการทํางานที่เปนตัวอยางที่ดี (Best Practice) เพื่อใหครูรุนหลัง
นําไปศึกษา นําไปใชประโยชน และนําไปตอยอดความรูใหแตกฉานตอไป (วันทนา เมืองจันทร และ
คณะ. 2548: 3) 
 อยางไรก็ตามถือไดวาการจัดการความรูเปนกระบวนการการรวบรวม การจัดระบบ  การ
จัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลซึ่งตองอาศัยการผสมผสาน วิธีการเรียน ความคิดสรางสรรค วิสัยทัศน 
เคร่ืองมือ และที่จัดเก็บ เพื่อสรางเปนความรู แลวนําไปพัฒนาตอยอดใหกลายเปนมูลคาของส่ือที่จะ
สามารถนํากลับมาพัฒนาและสรางคุณคาตอไปไดอีก ทั้งนี้ผูบริหารในทุกๆ ระดับต้ังแตระดับสูงสุดของ
สถานศึกษา จะตองผลักดัน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการจัดการความรูในดานตางๆ รวมทั้งสราง
บรรยากาศองคการใหเกิดการเรียนรูและตระหนักใหบุคลากรครูเห็นถึงคุณคาและวัฒนธรรมโรงเรียน
เพื่อขับเคลื่อนทางพันธกิจ การพัฒนาและแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของโรงเรียน (Kent, D. Peterson. 2002: online)  
 ดวยสภาพของพื้นที่ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
ปริมณฑลหรือรอบนอกของกรุงเทพมหานคร สถานศึกษามีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญพิเศษ ดังนั้น
ความรูที่มีอยูในพื้นที่นี้ จะเปนความรูตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ซึ่งมีอยูกระจัดกระจาย ประกอบ
กับสถานศึกษาบางแหงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไมทั่วถึง แตอยางไรก็ตามสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (2549: 8-9) มีระบบบริหารจัดการที่ตรงตามมาตรฐานกําหนด ซึ่ง
ตลอดเวลาไดพยายามปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนในทุกขนาดโรงเรียน พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยมุงเนนกระบวนการ
การจัดการความรู เพื่อใชในการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย 3 ประการคือ 1) บรรลุเปาหมายของ
งาน 2) การพัฒนาคน และ 3) การพัฒนาองคกร เพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู ยกระดับ
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ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ครู ผูบริหาร และเปนที่ยอมรับของผูปกครอง และชุมชน 
(เจษฎา แชมประเสริฐ. 2551: ออนไลน)  
 จากสภาพการณและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะ
ของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยตัวแปรตน
ที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 3 ตัวแปร นั่นคือ พฤติกรรมของผูบริหารในการสรางองคการแหง
การเรียนรู ซึ่งจําแนกเปน 5 ดานตามแนวคิดของ Senge และบรรยากาศองคการ ซึ่งจําแนกเปน 3 
ดาน ตามแนวคิดของ Litwin and Stringer และอีกตัวแปรหนึ่งคือคุณลักษณะของครู ใน 2 ดานคือ 
คุณลักษณะดานสวนตัว และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู สวนตัวแปรตามคือ การจัดการความรู ใน 3 
ดาน คือ การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู การแลกเปล่ียนความรู และการสรางคลังความรู ตามแนวคิด
ของประพนธ ผาสุขยืด แหงสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) โดยผลการวิจัยในคร้ัง
นี้ นอกจากจะชวยใหผูบริหารสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทาง นโยบาย การ
วางแผน พัฒนาบุคลากรและองคการภายในโรงเรียนแลวนั้น ยังมีประโยชนทั้งผูบริหารและบุคลากรครู
ในสถานศึกษาโดยทั่วไปรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของที่สนใจไดใชเปนเปนขอมูลสารสนเทศ และเปน
แนวทางในการตอยอดการจัดการความรูในสถานศึกษาของตนเองและเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการจัดการความรู และตอบสนองตอความตองการ
ของสังคมโดยรวม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 2.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศ
องคการ และคุณลักษณะของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 3. เพื่อศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ชวยใหทราบถึงระดับการจัดการความรู ระดับพฤติกรรมผูบริหารในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู ระดับบรรยากาศองคการ และระดับคุณลักษณะของครู ในแตละดาน
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  นอกจากน้ัน
ผลการวิจัยในคร้ังนี้ยังชวยใหทราบวา พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูดาน
ใดบาง บรรยากาศองคการดานใดบาง และคุณลักษณะของครูดานใดบางที่มีอํานาจในการทํานายการ
จัดการความรูของครู เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทาง นโยบาย การวางแผน พัฒนา
บุคลากรและองคการภายในสถานศึกษา รวมถึงยังเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปน
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเองใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอการจัดการความรู และตอบสนองตอความตองการของสังคมโดยรวม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 42 โรงเรียน มีจํานวนครูทั้งส้ิน 3,277 
คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane. 1973: 
725) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือที่ระดับนัยสําคัญ .05 จากขนาดประชากรจํานวน 3,277 คน 
ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 356 คน  
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ 
   1.1 พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 5 ดาน  ไดแก 
    1.1.1 ดานความคิดเชิงระบบ    
    1.1.2 ดานความรอบรูแหงตน 
    1.1.3 ดานการมีวิสัยทัศนรวม 
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    1.1.4 ดานแบบแผนความคิดอาน     
    1.1.5 ดานการเรียนรูเปนทมี 
 1.2 บรรยากาศองคการใน 3 ดาน ไดแก 
  1.2.1 บรรยากาศดานการใชอํานาจ 
  1.2.2 บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ 
  1.2.3 บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล 
     1.3 คุณลักษณะของครูใน 2 ดาน ไดแก 
    1.3.1 คุณลักษณะดานสวนตัว 
    1.3.2 คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 
  2. ตัวแปรตาม คือ  
   การจัดการความรูใน 3 ดาน ไดแก 
   2.1 การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู 
   2.2 การแลกเปล่ียนความรู  
   2.3 การสรางคลงัความรู  
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 หมายถึง องคกรทางราชการที่
ใหบริการในการจัดการศึกษาเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และจัดต้ังข้ึนตามมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการจัด
การศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 
 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 1. การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูในการจัดการ
ความรูที่มีอยูกระจัดกระจายอยูในตัวครูหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ ไดแก  การกําหนด
วิสัยทัศนทางความรู  การแลกเปล่ียนความรู และการสรางคลังความรู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1.1 การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู หมายถึง การรับรูและเขาใจถึงทิศทางหรือ
เปาหมายในการจัดการความรูของครู และสามารถกําหนดทิศทางหรือเปาหมาย ไดวาจะจัดการความรู
เพื่อเปาหมายเร่ืองอะไร และจะตองมีความสอดคลองกับลักษณะงานที่ครูตองปฏิบัติ การมีสวนรวมใน
การกําหนดความรูตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษา และมีความ
ปลอดภัย และเปนอิสระท่ีจะสรางวิสัยทัศนไดดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการใหความหมายของ
วิสัยทัศนทางความรูซึ่งนําไปสูวิสัยทัศนภาพรวมของโรงเรียน และมีสวนในการกําหนดเปาหมายในการ
จัดการความรูและปรับวิสัยทัศนทางความรูในสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ และเปาหมาย
ตางๆ ของสถานศึกษา  
  1.2 การแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง การนําเอาความรูที่สราง หรือบันทึกไวจาก
ประสบการณการเรียนรูในอดีตที่ประสบผลสําเร็จในกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู และจาก
ขอผิดพลาดในการทํางานของครูออกมาแลกเปล่ียนความรูรวมกันระหวางเพื่อนครู กลุมครู และ
ระหวางสถานศึกษา ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยวิธีการและรูปแบบตางๆ โดยอาศัยหรือไม
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนอิสระ  
  1.3 การสรางคลังความรู หมายถึง การรวบรวมความรูจากเอกสารตางๆ และ
ประสบการณในการทํางานรวมกันของครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นํามาจัดเก็บเปนระบบ
และเปนหมวดหมู โดยเก็บไวในรูปของเอกสาร เชน แฟมพัฒนางาน ตําราเรียน วารสาร จดหมายขาว 
และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยมาใชในการสรางคลังความรู  รวมทั้งมี
เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เชน การเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
การเสวนา การกําหนดแหลงผูรูในองคการ การเลาเร่ือง เพื่อนชวยเพื่อน และเวทีถาม-ตอบ เพื่อให
สามารถเขาถึงความรู และแสวงหาความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว และงายตอการนําความรูไปใช  
 การวัดการจัดการความรู วัดไดโดยใชแบบสอบถามการจัดการความรูของครู ที่ผูวิจัยได
พัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของวสันต ลาจันทึก (2548: 68) วิลาวัลย มา
คุม (2549: 214-223) จันทนา สุขธนารักษ (2550: 188-190) และประมวล ศรีขวัญใจ (2550: 93-94) 
โดยใหครูเปนผูประเมินดวยตนเองมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จากนอยที่สุด ถึง มาก
ที่สุด ใหคะแนน 1-5 คะแนนในแตละขอ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการจัดการความรูมากกวาผูที่ได
คะแนนนอยกวา 
  2.  พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู หมายถึง การรับรูของครู
เกี่ยวกับความสามารถของผูบริหารในการพัฒนาบุคคลและองคการใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
กระตุนใหครูมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  มีการขวนขวายหาความรูและ 
แลกเปล่ียนความรูอยูเสมอ ใน 5 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 ดานความคิดเชิงระบบ หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารวาเปน
บุคคลที่มองภาพบริบทของโรงเรียนในสภาพปจจุบันเกี่ยวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมได
อยางชัดเจน และมีความรู ความเขาใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยุทธ เปน
แนวทางใหครูกําหนดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานตรงตามเปาหมาย และกระตุนใหบุคลากรและทีมงาน
พัฒนาระบบการวางแผนงานและกําหนดแผนการพัฒนาโดยนําขอมูลสภาพปจจุบันทั้งจุดแข็งและ
จุดออนมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดกลยุทธ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหกําลังใจบุคลากรในการทํางานเพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 
  2.2 ดานความรอบรูแหงตน หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารวา
เปนบุคคลที่รอบรู มีการฝกฝนอบรมตนเอง แสวงหาความรูใหมๆ ทั้งในและนอกสถานท่ีอยาง
สม่ําเสมอ เปนแบบอยางที่ดีตอครูใหมีการพัฒนาความรูและแนวคิดในการทํางาน สงเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรและกระตุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนสําหรับการ
ทํางาน ทําใหเกิดทักษะหรือความชํานาญในการทํางานและเกิดการเรียนรูใหทันการณเพื่อบรรลุถึง
ความเปนเลิศ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการทํางาน 
  2.3 ดานการมีวิสัยทัศนรวม หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารวา
เปนบุคคลที่เปดโอกาสครูทุกคนไดมีการพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะคน (Personal Vision) ใหมีความ
ศรัทธาหรือความผูกพันตอทีม ตอองคการและตอหนวยงาน เสริมสรางความเขาใจใหเกิดการรับรูวา 
องคการมุงสรางผลสําเร็จ และความเปนเลิศอะไรและในดานใด เมื่อใดแกองคการ และสนับสนุนใหครู
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตขององคการไปในทิศทางเดียวกัน กระตุนใหครูทุกคนเกิด
ความปรารถนาที่จะใหองคการของตนไปสูความสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน และสรางบรรยากาศใหทุก
คนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  
  2.4 ดานแบบแผนความคิดอาน หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหาร
วาเปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุนทางความคิดและในการบริหารงานยอมรับการ
เปล่ียนแปลงดวยวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เปดใจกวางและสามารถเขาใจมุมมองและความคิดของผูอ่ืน 
ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน พัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยูเสมอ และสงเสริม สนับสนุน ให
ครูไดเขารวมประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความรู และ
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันตามแบบแผนความคิดอาน (Mental Models) ของแตละคน 
  2.5 ดานการเรียนรูเปนทีม หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารวาเปน
บุคคลที่พัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีม โดยใหระดับหัวหนาและผูรวมทีมมีความเขาใจใน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ และมีพลังอํานาจ (Empowerment) ที่ชัดเจน ในดานการ
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ตัดสินใจ และการบริหารงานในลักษณะตางๆ สรางความเขาใจใหครูเกิดการยอมรับในการทํางานซ่ึง
กันและกัน กระตุนใหครูนําความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางผูนํา
และทายาททางการบริหารในองคกรโดยใหผูนําองคกรทุกระดับทําหนาที่เปนเสมือนครูผูสอนงานเพื่อ
ถายทอดความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน  
 การวัดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู วัดไดโดยใชแบบสอบถามการ
รับรูของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมา
จากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 83-87) และ ตติยา มวงมิ่งสุข 
(2550: 130-136) โดยใหครูเปนผูประเมินดวยตนเองมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จากนอยที่สุด ถึง มากที่สุด ใหคะแนน 1-5 คะแนนในแตละขอ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการรับรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา 
 3.  บรรยากาศองคการ หมายถึง  การรับรูของครูเกี่ยวกับสภาพการทํางานภายในโรงเรียน 
ซึ่งสามารถรับรูไดทั้งทางตรงและทางออม ไดแก บรรยากาศดานการใชอํานาจ บรรยากาศดานมนุษย
สัมพันธ และบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 บรรยากาศดานการใชอํานาจ หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับความชัดเจนของ
การกําหนดโครงสรางการบริหาร ขอบขายและหนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับ บทบาทและหนาที่ โดยให
ครูทุกคนไดเขาใจถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
ของตนเองเพื่อวางแผนงาน กระจายงานและแบงงานกันปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรับฟง
เหตุผลของครูเมื่อมีความขัดแยงตางๆ เกิดข้ึน  
  3.2 บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับความรูสึก เปน
เจาของหรือเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน รูสึกภาคภูมิใจ ความผูกพันตอสถานศึกษา มีความอบอุน 
มิตรภาพท่ีดี มีความรัก ผูกพันกัน ผูบริหารเอาใจใสดูแลครูอยางทั่วถึงและใหความชวยเหลือแก
บุคลากรและเพ่ือนรวมงานเมื่อมีปญหาทั้งดานการทํางานและเร่ืองสวนตัว สวนบุคลากรก็ใหความ
รวมมือในการทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว  ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรและเพื่อนรวมงานใหมีความกาวหนา 
และเมื่อมีการกระทําผิดวินัยก็จะไดรับการพิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด ครูมีอิสระในการทํางานแมวามีโครงสรางหรืออุปสรรคในการทํางานมากก็ตาม  และครูไดรับ
ความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ที่ทันสมัยและพอเพียงสําหรับการทํางาน 
  3.3 บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับการยอมรับตอความ
รับผิดชอบในหนาที่ตอการแกปญหาที่เกิดข้ึน ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ทํางานผิดพลาดไดมีโอกาส
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ปรับปรุงแกไขในการทํางาน และใหกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งใหรางวัลบุคคลที่ปฏิบัติงานมีผลงาน
ดีเดน มีการปรึกษาผูบริหารโรงเรียนกอนการตัดสินใจทํางานที่เส่ียงตอความผิดพลาด สรางความรูสึก
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในบรรยากาศของโรงเรียนที่เปดโอกาสใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําส่ิงใหมๆ 
ใชนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงในการทํางาน
เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคในการปรับปรุงงานที่สงผลตอความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจน
บุคลากรในโรงเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อนําไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
 การวัดบรรยากาศองคการ วัดไดโดยใชแบบสอบถามการรับรูของครูเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของสังข ใจขาน (2548: 
93-100) สมพิศ เกงพานิช (2549: 72-75) และ รสสุคนธ รุดชาติ (2550: 91-99) วิภาวี มหารักขกะ 
(2550: 205-213)  โดยใหครูเปนผูประเมินดวยตนเองมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จากนอยที่สุด ถึง มากที่สุด ใหคะแนน 1-5 คะแนนในแตละขอ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการรับรู
เกี่ยวกับบรรยากาศองคการมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา 
 4.  คุณลักษณะของครู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกอยางเหมาะสมของครู ไดแก 

คุณลักษณะดานสวนตัว และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  4.1 คุณลักษณะดานสวนตัว หมายถึง คุณลักษณะของครูที่แสดงออกเฉพาะตัวของ

บุคคลในทางที่ดี ไดแก การมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ ประกอบกับการที่ครูแสดงออกถึงความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค คนควา แสวงหาวิธีใหมๆ มีความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรืนรน มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่สูง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และความประพฤติ มีความรัก เมตตา 

ชวยเหลือใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มที่ ศึกษาหาความรู รวมทั้งการแสดงออกถึงการติดตามขาวสาร

ความเคล่ือนไหวทางการศึกษาจากแหลงความรูตางๆ อยางสม่ําเสมอ รวมมือกับผูปกครองในการ

แกปญหาของนักเรียน และใหความรวมมือและชวยเหลืองานของชุมชน 

  4.2 คุณลักษณะดานวิชาชีพครู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอน มีความรูความเขาใจหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเปนอยางดี และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง มีความสามารถในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามหลักกลุมสาระการเรียนรู แสวงหาและนําขอมูล
ขาวสารวิทยาการ และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถใชส่ือการ
เรียนการสอนไดหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระตลอดจนวัยของผูเรียน มีการจัดการเรียน
การสอน ชี้แนะแนวทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อนครูในการจัดการเรียน
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การสอน โดยมีความรูความสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน มีการกระตุนใหนักเรียนสอบถามขอ
สงสัยเกี่ยวกับการเรียนและสามารถแนะแนว และปกครองนักเรียนไดดี สามารถจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อทําวิจัยในช้ันเรียน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการสอนของตนเอง รวมทั้งมีความ
ศรัทธาตอวิชาชีพครู มีความภูมิใจ ความพอใจ และเห็นคุณคาของอาชีพครู   
 การวัดคุณลักษณะของครู วัดไดโดยใชแบบสอบถามคุณลักษณะของครู ที่ผูวิจัยไดพัฒนา
ปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของนงนุช บุญตาปวน (2548:101-103) และ นิคม 
ผดาวัลย (2549: 123-127) โดยใหครูเปนผูประเมินดวยตนเองมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 
ระดับ จากนอยที่สุด ถึง มากที่สุด ใหคะแนน 1-5 คะแนนในแตละขอ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการ
รับรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ โดยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสราง
องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู จาก
แนวคิดของวิลาวัลย มาคุม (2549: 76-78) กลาววา เนื่องจากการจัดการความรูเปนภารกิจของครู และ
มีความจําเปนตอครูในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถและทักษะเกิดความชํานาญเพ่ือใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูซึ่งผูวิจัยไดศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูมีสวนสัมพันธและเปนตัวกําหนดใหครูเกิดการจัดการ
ความรู 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงการจัดการความรูของครู โดยใชหลักการและแนวคิดของ
ประพนธ ผาสุขยืด แหงสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) (2550: 37-38) ที่กลาววา 
การจัดการความรูตองครอบคลุมทั้งความรูที่ชัดแจงและความรูที่ฝงลึกที่มีอยูในตัวคนดวย ดังนั้น
เพื่อใหการจัดการความรูเปนเร่ืองที่เขาใจงาย และสามารถส่ือสารกันได จึงไดใชแบบจําลองที่เรียกวา 
“โมเดลปลาทู” (TUNA Model) 3 ดาน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู คือ การกําหนด
วิสัยทัศน ที่เปนตัวกําหนดกิจกรรมงานหรือโครงการ (รัตน เที่ยงตรง. 2548: บทคัดยอ) เพื่อใหทราบ
เปาหมายของการจัดการความรูในกิจกรรมงานหรือโครงการวาจะจัดการความรูไปในทิศทางใด 2) การ
แลกเปล่ียนความรู คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู ประสบการณของบุคลากรครูทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนซ่ึงกันและกัน (เข็มชาติ ไชยโวหาร. 2548: บทคัดยอ) สวนการแลกเปล่ียนความรู
โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตยังอยูในระดับตํ่า (วิลาวัลย มาคุม. 2549: 278)  ดังนั้นครูจึง
จําเปนตองเสริมสรางความรูทางดานนี้ใหโดยมาก  3) การสรางคลังความรู คือ ครูสามารถรวบรวม
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และจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยเก็บไวในแฟมสะสมงาน ตําราเรียน วารสาร จดหมายขาวอยาง
เหมาะสมและอยูในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บความรูไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําตัวแปรการจัดการความรูของครูมาเปนตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้ 
 พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู ตามแนวความคิดของเซ็งกี้ (Senge. 
1990: 139-269) พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีความคิดเชิงระบบ มีความรอบรูแหงตน มีวิสัยทัศนรวม มี
แบบแผนความคิดอาน และมีการเรียนรูเปนทีม จะเปนแบบอยางที่ดีใหกับครูเกิดการแสวงหาความรู 
แลกเปล่ียนความรู โดยเผยแพรความรูที่ตนไดศึกษามาใหแกกัน ดังนั้นครูจะเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณ (พินิต แสงสุข. 2548: 38; อางอิงจาก Maki. 2001) จากการศึกษาของทิพยวรรณ รอด
คุม (2548: 58-59) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความสนใจ และแสวงหา
โอกาสในการพัฒนาตนเองไดมีการเขารวมกิจกรรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเรียนรูที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อใหสถานศึกษาเกิดการเรียนรู และเปนไปโดย
อัตโนมัติและไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เปนผลใหบุคลากรตองพัฒนาความรูความสามารถ มีแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอน การแกปญหา มีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ มีการ
เรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ (ตติยา มวงมิ่งสุข. 2550: 108; อางอิงจาก วิจารณ พานิช. 
2545) ในงานวิจัยคร้ังนี้ พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูจึงเปนตัวกําหนดและ
สามารถทํานายการจัดการความรูได 
 บรรยากาศองคการ  เปนตัวแปรที่สําคัญและมีผลตอการจัดการความรูของครูในโรงเรียน
นั้นๆ   ครูสามารถรับรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานภายในสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออมซึ่งมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและมีประโยชนตอการจัดการความรู (สมพิศ เกงพานิช. 2549: 
15) ตามหลักการและแนวคิดของลิทวินและสตริงเจอร (Litwin and Stringer. 1968: 45-46) ไดแบง
บรรยากาศองคการออกเปน 3 ดานคือ 1) บรรยากาศดานการใชอํานาจ ไดแก โครงสรางของงาน 
ความรับผิดชอบ ความขัดแยง และมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากการศึกษาของสมพิศ เกงพานิช 
(2549: 56-57) ไดศึกษาเร่ืองความคาดหวังในการสรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ของขาราชการโรงเรียนวัดแจงรอน พบวา โรงเรียนที่มีการชี้แจงนโยบายและโครงสรางการบริหารงาน
แกบุคลากรครูไดทราบอยางชัดเจนและมีแบบแผนการทํางานที่ปรับเปล่ียนไป  ทําใหครูไดมีการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (ขวัญเรือน รัศมี. 2547: 122) และสงผลใหบุคลากรครูดําเนินการ
จัดเก็บขอมูล ความรูอยางเปนระบบ สงเสริมใหบุคลากรครูไดพัฒนาตนเอง นิเทศภายใน รวม
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานไดดี (ปยะ ทรัพยสมบูรณ. 2545: 144)  2) บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ 
ไดแก ความอบอุน การสนับสนุน และความภักดีตอองคการ จากการศึกษาของสังข ใจขาน (2548: 74-
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75) ไดศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา โรงเรียนที่มี
บรรยากาศองคการอบอุน ผูกพันแนนแฟนและผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลากรครูทุกคนใน
โรงเรียนจะกอใหเกิดการสนับสนุนและเปดโอกาสแกบุคลากรครูในการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมใหมี
การสรางสรรคผลงานความคิดใหมๆ อยูเสมอ 3) บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล ไดแก ความเส่ียงของงาน 
และการใหรางวัล  จากการศึกษาของขวัญเรือน รัศมี (2547: 126) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวาง
องคการแหงการเรียนรูกับบรรยากาศองคการ พบวา การจูงใจใหบุคลากรครูเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน เชน การยกยองชมเชยผูที่มีผลงานดีเดน มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับระดับและตําแหนงงานที่ทํา
เปนแรงขับเคลื่อนใหครูเกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาและฝกอบรมเพื่อลดความเส่ียงตองานไดเปน
อยางดีและบุคลากรครูเกิดการยอมรับ และมีความมั่นใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อน
รวมงานไดอยางเปดเผย (สมพิศ เกงพานิช. 2549: 57) ในงานวิจัยคร้ังนี้ บรรยากาศองคการจึงเปน
ตัวกําหนดและสามารถทํานายการจัดการความรูได 
 คุณลักษณะของครู  เปนตัวแปรที่สําคัญที่จะบอกไดวาครูมีการจัดการความรูมากนอย
เพียงใด  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา และสังเคราะหจากแนวความคิดของนักวิชาการและแนวนโยบาย แผนและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และสรุปอยางชัดเจนวาคุณลักษณะของครูที่ดีนั้นควรมีลักษณะ 2 ดาน ไดแก
คุณลักษณะดานสวนตัว คือ พฤติกรรมการแสดงออกท้ังกาย วาจา และความประพฤติที่ดี (นิคม ผดา
วัลย. 2549: 90) ไดแก มีความรอบรู ความคิดสรางสรรค มีระเบียบวินัย (ยนต ชุมจิต. 2550:167) มี
ความใฝรู หมั่นแสวงหาความรู และขวนขวายศึกษาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ (พรทิพย บุญเปกขตระกูล. 
2543: 27-28; อางอิงจาก บุญเจอ สุวรรณพฤกษ. 2523: 11-12) มีเจตคติที่ดี และมีมิตรภาพตอทุกคน 
(นิรมล แจมจํารัส. 2545: 93-96) ครูที่มีคุณลักษณะดังกลาวขางตนจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
จัดการความรูอยูในตัวเอง และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู คือ พฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางาน 
การจัดการเรียนการสอน (นิคม ผดาวัลย. 2549: 90)  จากการศึกษาของนงนุช บุญตาปวน (2548: 86)
ไดศึกษาเร่ืองการประเมินความตองการจําเปน คุณลักษณะของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน 
พบวา ครูที่มีความรู ความสามารถในการสอน เปนผูถายทอดความรู ทักษะและเจตคติที่ดีใหกับ
นักเรียน จะมีคุณลักษณะอยูในระดับสูง  ในงานวิจัยคร้ังนี้ คุณลักษณะของครูจึงเปนตัวกําหนดและ
สามารถทํานายการจัดการความรูได 
 
 จากหลักการและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ดังปรากฏใน
ภาพประกอบ 1 ดังนี้ 
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             พฤติกรรมผูบรหิารในการสราง 
        องคการแหงการเรียนรู ใน 5 ดาน                                        
                1.  ดานความคิดเชิงระบบ                                                             
                2.  ดานความรอบรูแหงตน                                                            

                3.  ดานการมีวิสัยทัศนรวม                                       
                4.  ดานแบบแผนความคิดอาน      
                5.  ดานการเรียนรูเปนทีม      
 
     
            บรรยากาศองคการใน 3 ดาน  
               1.  บรรยากาศดานการใชอํานาจ   
               2.  บรรยากาศดานมนษุยสัมพนัธ                               การจัดการความรูของครู  
            3.  บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล                                    ใน 3 ดาน 
                                                                                                 1.  การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู 
                                                                                                 2.  การแลกเปล่ียนความรู                                   
                                                                                                 3.  การสรางคลังความรู                                          
             
                 คุณลกัษณะของครู ใน 2 ดาน 
 
                1.  คุณลักษณะดานสวนตัว 
                2.  คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 พฤติกรรมของผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และ
คุณลักษณะของครูรวมกันทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ได  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหง
การเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ
ตามหัวขอตอไปนี้ 
  
 1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
  1.1 สภาพทั่วไป 
  1.2 สถานศึกษาและบุคลากร 
 2.  การจัดการความรู 
  2.1 ความรูของครู 
  2.2 แนวคิดการจัดการความรู 
   2.2.1 การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู 
   2.2.2 การแลกเปล่ียนความรู 
   2.2.3 การสรางคลังความรู 
  2.3 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 
  2.4 การวัดการจัดการความรู 
 3.  พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
  3.1 แนวคิดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
   3.1.1 ความคิดเชิงระบบ 
   3.1.2 ความรอบรูแหงตน 
   3.1.3 การมีวิสัยทัศนรวม 
   3.1.4 แบบแผนความคิดอาน 
   3.1.5 การเรียนรูเปนทีม 

  3.2 การวัดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
 4.  บรรยากาศองคการ 
  4.1  ความหมายของบรรยากาศองคการ 
  4.2 แนวคิดและทฤษฎีบรรยากาศองคการ 
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   4.2.1 บรรยากาศดานการใชอํานาจ 
   4.2.2 บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ 
   4.2.3 บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล 

  4.3 การวัดบรรยากาศองคการ 
 5.  คุณลักษณะของครู 
  5.1 คุณลักษณะดานสวนตัว 
  5.2 คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 
  5.3 การวัดคุณลักษณะของครู  
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 
   6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู  
   6.2.2 งานวิจยัในประเทศ 
   6.2.3 งานวิจัยตางประเทศ 
  6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ 
   6.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  6.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครู 
   6.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   
1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 1.1 สภาพทั่วไป 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (2549: 5) เปนองคกรทางราชการ
ที่ใหบริการในการจัดการศึกษาเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และจัดต้ังข้ึนตามมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการจัด
การศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวิสัยทัศนและ
ภารกิจหนาที่ในดานการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  วิสัยทัศนดานการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (2549: 8) เปนองคกรแหงคุณภาพ 
มีความเขมแข็ง และพรอมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง ผูเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม และพัฒนาสู
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทยภายใตความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของเปนองคกรแหง
คุณภาพมีความเขมแข็งและพรอมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง  
  ภารกิจหนาที่ในการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (2549: 8-9) มีภารกิจหนาที่ในการ
จัดการศึกษาดังนี้ คือ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และประสานความรวมมือกับทุก
ภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สรางความ
เขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และยกระดับขีดความสามารถของผูเรียนเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณธรรม นําความรูสูมาตรฐานสากล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึงและประสาน สงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับโดยเนนใหสถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาที่ดี ปรับปรุงหลักสูตรและสาระการเรียนรูและสรางความตระหนักในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนากระบวนการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานหลักสูตร  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน
กําหนด โดยปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางและใหญ พัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก เพื่อใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง และพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยเนนกระบวนการจัดการความรู รวมทั้ง
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
โดยเนนการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน สงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการของนักเรียนในทุกระดับ สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดใหคําจํากัดความวา การจัดการ
ความรูเปนเคร่ืองมือ เพื่อใชในการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย 3 ประการคือ 1) บรรลุเปาหมาย
ของงาน 2) การพัฒนาคน และ 3) การพัฒนาองคกร เพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู และเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนการยกระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียน 
ครู ผูบริหาร และเปนที่ยอมรับของผูปกครอง และชุมชน โดยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่



 18 

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เร่ิมมีการจัดการความรูใหกับครูผูสอนในสถานศึกษา (เจษฎา  แชม
ประเสริฐ 2551: ออนไลน) 
  ดังเชนโรงเรียนศึกษานารี ไดเขารวมโครงการนํารอง วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศโรงเรียนตนแบบ
ขนาดใหญ ซึ่งพบวา โรงเรียนศึกษานารีตระหนักถึงระบบการนําองคกรและการจัดการความรู ไดใช
หลักการบริหารแบบ “รวมคิดรวมทํา” โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรวมกันตัดสินใจเร่ืองตางๆ ในการจัด
การศึกษา อันไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนด
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ผูบริหารไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีกระตุน
และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนในเร่ืองตอไปนี้ คือ สงเสริมการวิจัยใน
สถานศึกษา สงเสริมใหครูมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน และสงเสริมการเรียนรูของครูใหพัฒนา
ทักษะและความรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนจะใชการสื่อสารกับครูทุกคนอยางสม่ําเสมอ
และชัดเจน ทั้งในแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การพูดคุยในที่ประชุม ทั้งการประชุมครูทั้ง
โรงเรียนและการประชุมกลุมยอย และการส่ือสารผานเอกสาร และส่ือระบบอิเล็กทรอนิกส (วันทนา 
เมืองจันทน; และคนอ่ืนๆ. 2548: 148-161)  
 
 1.2 สถานศึกษาและบุคลากร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 15 เขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล 54 โรงเรียน แบงเปนขนาดกลาง 6 
โรงเรียน ขนาดใหญ 22 โรงเรียน และขนาดใหญพิเศษ 26 โรงเรียน และสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาเอกชน 256 โรงเรียน มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 4,079 คน แบง เปน  บุคลากรโรงเ รียนใน
สังกัดรัฐบาล 3,422 คน และบุคลากรสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาเอกชน 657 คน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรที่เนนความเช่ียวชาญเฉพาะทางมีบุคลากร มี
เคร่ืองมือและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนสงเสริมและ
ประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปดโอกาสใหมีการสรรหาผูมีความรูความชํานาญการหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน เคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีขาวสารและศักยภาพของบุคลากรตองไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการพัฒนาทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม (ประมวล ศรี
ขวัญใจ. 2550: 14)  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (2548-2551) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2549 เพื่อเปนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางปฏิรูป
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การศึกษาภายใตยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังตอไปนี้ (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3. 2549: 11-12) 
 1)  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2)  เรงรัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 3)  สรางเสริมมาตรฐานระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4)  เพิ่มโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพการทํางานดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
 5)  เพื่อโอกาสใหการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและจัดเวทีแขงขันในทุกระดับ 
 6)  เรงรัดใหสถานศึกษาจัดระบบ ใช พัฒนาและเผยแพรส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลง
เรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
 7)  สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เนนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 8)  ระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ไดใหการสนับสนุน สงเสริมสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
และรวมถึงสวัสดิภาพ สวัสดิการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกระบวนการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ เพื่อลด
ชองวางทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  การจัดการความรู 
 สถานศึกษา ถือเปนองคกรที่มีความสําคัญในการจัดการความรู โดยมีครูเปนผูขับเคล่ือนให
การปฏิรูปการศึกษาไปขางหนาได  ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีครูที่มีความรู มีความสามารถในการใชการ
จัดการความรู เปนเคร่ืองมือและกลไกสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ 
(ประมวล ศรีขวัญใจ. 2550: 31; อางอิงจาก วีรนุช ปณฑวณิช. 2547: 14) เพื่อนักเรียนทุกคนจะไดมี
ความรูพื้นฐานตามมาตรฐานชวงช้ัน และมีความรูสามารถประกอบอาชีพได สามารถแขงขันในเวทีโลก
ได และเปนประโยชนตอโรงเรียนในการยกระดับความรูและนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได (อนันต เพียรพานิชย. 2548: ออนไลน) ซึ่งโรงเรียนตองมีการจัดการความรูเพื่อใหทุกคนมีการ
สรางความรู แลกเปล่ียนความรู และใชความรูเพื่อทําใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organizaton) รวมทั้งทุกคนภายในโรงเรียนตองมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนเพื่อให
การจัดการความรูบังเกิดผลสําเร็จได  (วันทนา เมืองจันทร. 2548: 8,66)  
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 2.1 ความรูของครู 
  พารเคและสแตนฟอรด  (Parkey & Standford. 1992: 20-21) ไดเสนอวา ความรูและ
ทักษะที่จําเปนของครู ประกอบดวย 
  1.  ดานความรูที่สําคัญประกอบดวย 
   1.1 ความรูเร่ืองตนเองและนักเรียน 
   1.2 ความรูเร่ืองวิชาที่สอน 
   1.3 ความรูเร่ืองทฤษฎีการศึกษาและการวิจัย 
  2.  ดานทักษะที่สําคัญประกอบดวย 
   2.1 ทักษะในการสอน เทคนิคในการสอน 
   2.2 ทักษะในการปฏิสัมพันธ 
  3.  ดานการตอบสนองและการแกปญหา 
  ชนาธิป พรกุล (2543: 6-7) เสนอแนวคิดถึงลักษณะครูที่ดีดานความรูในยุคปจจุบันไว
ดังนี้ 
   3.1 มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาอยางลุมลึก 
   3.2 ติดตามความกาวหนาในเทคนิควิธีสอน 
   3.3 เปนนักวิจัยวิทยาการเรียนรู 
   3.4 เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.5 เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ 
  พันธเพ็ญ หีบเพ็ชร (2540: 87)  กลาววา ครูตองมีความรูในวิชาที่จะสอนอยางดี 
เพื่อที่จะถายทอดใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียน
เกิดความรู และทักษะที่เพียงพอจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไปได 
  ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543: 72-80) กลาววา 
ครูควรมีความรูความสามารถ ดังนี้  
  1.  เกี่ยวกับการสอน ครูตองใชหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรู หลักการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก วางแผนการสอนอยางถี่ถวน ใชวิธีสอนแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีวิธีการวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสมเกิดประโยชนในการเรียนการสอน ปกครองช้ันและบริหารช้ันเรียนไดอยาง
ราบร่ืน ตลอดจนปฏิบัติงานตางๆ ของโรงเรียนไดตามสมควร 
  2.  เกี่ยวกับการอบรม การแนะแนวการปกครองนักเรียน ครูตองใชหลักการที่วาถา
ผูเรียนมีคุณธรรมและศีลธรรมแลว จะสามารถปกครองตนเองได หลักการและวิธีการแนะแนวและการ
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อบรมจะใชการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดาและผูปกครองเพื่อสนับสนุนการอบรม และใชผล
ของการวิจัยใหเปนประโยชนในการอบรมและการแนะแนว 
   3.  เกี่ยวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  ครูตองเขาใจความสําคัญของ
กิจกรรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมรวมหลักสูตรอยางเหมาะสม และสงเสริมใหมีกิจกรรมเหลานั้นอยาง
เต็มใจ 
   4.  เกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพอันดีและความรวมมือกับชุมชน ครูตองวางตนให
เหมาะสมกับที่เปนครูโดยยึดถือจรรยาบรรณของครู บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชนและชวยเหลือ
ปรับปรุงชุมชนตามความเหมาะสม 
   5.  เกี่ยวกับการเปนครูชั้นวิชาชีพ  ครูตองเพ่ิมพูนความรูในวิชาชีพของตัวเอง โดย
การเขียนการพูดและการคนควาในดานวิชาการ เปนสมาชิกที่ ดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมของครูอยางเครงครัด สงเสริมตัวเองใหงอกงามในวิชาศึกษาศาตรอยูเสมอ แนะนําผูที่
เขามาเปนครูใหมและนักเรียนฝกสอนในโรงเรียน 
  ธีรศักด์ิ อัครบวร (2544: 17)  ไดสรุปวา ครูในยุคปจจุบันตองเปนผูใหความรู เปนผูให
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู และเปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู ฉะนั้นครูจะตองเปนผูรอบรูใน
เนื้อหาวิชา แตกฉานในทักษะ และวิธีหาความรูสมัยใหม และเปนผูมีหูตากวางขวางเกี่ยวกับแหลง
ความรูตางๆ  อีกทั้งเปนนักจิตวิทยาช้ันดี สามารถกระตุนความใฝรูใฝเรียนใหเด็กๆ ไดอีกดวย 
  กลิคแมน (Glickman. 1998: 362) กลาววา ครูที่ดีคือ การที่ครูจัดการเรียนการสอน
อยางมีสวนรวม มียุทธศาสตรในความรวมมือในการเรียนและรูจักผสมผสานวิธีการอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดผลกับนักเรียนสูงที่สุด นอกจากนั้นยังสามารถสังเคราะหวิธีการเรียนการสอนเพื่อสรางสรรค
วิธีการเรียนการสอนใหมๆ ไดอีกดวย 
  จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบวา ครูควรมีความรูความสามารถดังนี้ (กรมสามัญศึกษา. 2545: 1-25) 
  1.  มีความรูความเขาใจวา “การศึกษา” เปน “กระบวนการเรียนรู” เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โครงการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
  2.  มีความรูความเขาใจใน “มาตรฐานการศึกษา” คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบและการประกันคุณภาพ  
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  3.  มีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียนใหเปนผูที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญา 
ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
  4.  มีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักและมีความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มุงปลูกฝง ใหนักเรียนเปนผูที่มีส่ิงตอไปนี้ 
   4.1 มีจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
   4.2 รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 
   4.3 เคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค และศักด์ิศรีคามเปนมนุษย 
   4.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
   4.5 รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
   4.6 สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
   4.7 สงเสริม และมีสวนรวมดานกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรู
อันเปนสากล 
   4.8 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   4.9 มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต รูจักพึ่งตนเอง 
   4.10 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  5.  มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน และสามารถ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  6.  มีความรูความเขาใจในการจัดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผูดอยโอกาส โดยใหมี
โอกาสและคุณภาพทัดเทียมกัน 
  7.  มีความรู ความคิด และตระหนักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  8.  มีความรู ความคิด ตระหนักและสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดทั้ง
ความรู ความคิด คุณธรรม และบูรณาการในเร่ืองตอไปนี้ 
   8.1 ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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   8.2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
   8.3 ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใช 
   8.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
   8.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  9.  ในการจัดกระบวนการเรียนรู ครู (สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ) ควรมี
ความสามารถดังนี้ 
   9.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   9.2 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและการแกไขปญหา 
   9.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิด
เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
   9.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอังพึงประสงคไวในทุกวิชา 
   9.5 สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และสามารถใชการวิจัยโดย
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
   9.6 สามารถจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 
   9.7 สามารถประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  10.  มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก และสามารถประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคูกันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
  11.  มีความสามารถในการจัดทําสาระหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ โดยสาระหลักสูตรให
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มีทั้งวิชาการ วิชาชีพ เพื่อมุงพัฒนาคนใหสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม 
และความรับผิดชอบตอสังคม 
  12.  มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชนได 
  13.  มีความรูความเขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก สามารถ
ดําเนินการ ตามแนวทางการประกันคุณภาพ ยอมรับการตรวจสอบ การรายงาน การใหขอมูลในการ
ตรวจสอบ มีความรับผิดชอบ รับสภาพเพื่อการแกไขปรับปรุง 
  14.  มีความสามารถใช ผลิต การพัฒนา การดูแลรักษา ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  15.  สามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ครูควรมีความรูในเนื้อหาที่สอดอยางลึกซ้ึง มีความรูดานจิตวิทยา
การเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ความเปนมาของสังคมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น มีความรูในการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต มีความรู
เร่ืองมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ปรัชญาและนโยบายการศึกษา รวมถึงมีความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา แผนและโครงการพัฒนาการศึกษา 
 
 2.2 แนวคิดการจดัการความรู 
  จากการศึกษาคนควาทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการความรูในรูปแบบที่
หลากหลาย  ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดการจัดการความรูตามรูปแบบโมเดลปลาทูที่
จะสามารถจัดการความรูในตัวบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ประพนธ ผาสุขยืด แหงสถาบันสงเสริมการจัดการความรู เพื่อสังคม (สคส.) (2550: 37-
38) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบโดยผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปนผูบริหาร ครู นักเรียน 
บุคลากรสนับสนุน ผูปกครองและชุมชน ควรรวมกันจัดการความรูใหทุกคนในสถานศึกษาสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการสงเสริมให
ครูไดมีปฏิสัมพันธกับสังคม และส่ิงแวดลอมภายนอกอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อใหนําความรู และ
ประสบการณจากการเรียนรูนั้นมาใชในการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
โดยตองครอบคลุมทั้งความรูที่ชัดแจงและความรูที่ฝงลึกที่มีอยูในตัวคนดวย ดังนั้นเพื่อใหการจัดการ
ความรูเปนเร่ืองที่เขาใจงาย และสามารถส่ือสารกันได จึงไดใชแบบจําลองที่เรียกวา “โมเดลปลาทู” 
(TUNA Model) ซึ่งประพนธ ผาสุขยืดไดพัฒนามาจากการไดรวมรับฟงบรรยายในการนําเสนอ
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เคร่ืองมือชุดหนึ่ง เรียกวา Thai-UNAids Model  ของ Mr. Parcell ที่ชวยทําใหบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองโรคเอดสมีชีวิตชีวา  (มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2552: ออนไลน)  ซึ่งการจัดการ
ความรูตามโมเดลปลาทูแบงออกเปน  3 ดาน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู เปรียบไดกับ 
“หัวปลา” 2) การแลกเปล่ียนความรู เปรียบไดกับ “ตัวปลา” 3) การสรางคลังความรู เปรียบไดกับ “หาง
ปลา”  ดังที่แสดงไวในภาพประกอบและคําอธิบายสวนตางๆ  ดังนี้  

Knowledge
Sharing (KS)

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Assets (KA)

สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพ่ืออะไร”

สวนกลางลําตัว สวนท่ีเปน “หัวใจ”
ใหความสําคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรู
ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
(Share & Learn)

สวนหาง สรางคลังความรู
เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

TUNA Model

 
ภาพประกอบ 2 กรอบการจดัการความรู: โมเดลปลาท ู

ที่มา:  สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส). (2548). โมเดลปลาท.ู  www.kmi.or.th 

 

  2.2.1 ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู หมายถึง การกําหนดความรูที่ตองอาศัย
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความคิดใหมๆ ในการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใหเกิดความรูใหมที่
จะสนับสนุนองคการได ดังนั้น ทั้งครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเห็นคุณคาของการกําหนดความรู
ไวในวิสัยทัศน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่กําหนดไว ประพนธ ผาสุขยืด แหงสถาบันสงเสริมการ
จัดการความรู เพื่อสังคม (สคส.) (2550: 37-38) นอกจากนี้ยังมีผูใหนิยามการกําหนดวิสัยทัศนทาง
ความรูไวดังนี้ 
   กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: 33-41) สรุปวา การกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรู คือ 
การกําหนด/นิยามส่ิงที่องคกรตองการใหพนักงานเรียนรูเพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ 
คานิยม และเปาหมายตางๆ ขององคกร เชน การนิยามขีดความสามารถหลัก กําหนดและจัดต้ัง
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คณะทํางาน กําหนดขีดความสามารถ เขียนคําพรรณนางาน กระบวนการหลัก สวนแบงการตลาด 
ศักยภาพของหุนสวน คูคา ผูจัดสงวัตถุดิบ หรือผูจัดจําหนาย 
   บดินทร วิจารณ (2547: 45-49) กลาววา การกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรู  เปนการ
กําหนดชนิดของทุนทางปญญา หรือองคความรูที่ตองการเพื่อตอบสนองกลยุทธขององคกรหรือการ
ปฏิบัติงาน หรือการหาวาองคความรูหลักๆ ขององคกรคืออะไร และเปนองคความรูที่สามารถสราง
ความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงไดอยางเดนชัด 
   พิเชฐ บัญญัติ (2548: ออนไลน) เสนอวา การกําหนดเปาหมายของการจัดการ
ความรู หรือการมองวาเราจะไปทางไหน หรือพูดงายๆ วาจะทําไปทําไม    
   สํานักงานก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548: 54-59) กลาววา การ
คนหาความรู เปนการคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่
องคกรจําเปนตองมี ซึ่งองคกรจะตองพิจารณาถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายตางๆ ขององคการ   
   รอน แซนเชส (Ron Sanchez 2003: 44-45) เสนอวา การคนหาความรูจากการ
คนหาขอมูล ความรูในการพัฒนาองคการ โดยการบงชี้ความรูวาองคการตองการอะไรในการทํางาน 
   โมเรย ; เมยบูร่ี; และ ทูเรสซิ่งแฮม (Morey; Maybury; & Thuraisingham. 2001: 
194) ไดเสนอวา การคนหาความรูวาความรูในองคการอยูที่ใดและมีรูปแบบใด ความรูนั้นมี
ความสําคัญตอภายในและภายนอกองคการอยางไร 
   จากการกําหนดวิสัยทัศนทางความรูตามแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุป
ไดวา การกําหนดวิสัยทัศนทางความรู หมายถึง การรับรูและเขาใจถึงทิศทางหรือเปาหมายในการ
จัดการความรูของครู และสามารถกําหนดทิศทางหรือเปาหมาย ไดวาจะจัดการความรูเพื่อเปาหมาย
เร่ืองอะไร และจะตองมีความสอดคลองกับลักษณะงานท่ีครูตองปฏิบัติ การมีสวนรวมในการกําหนด
ความรูตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไวในวิสัยทัศนของสถานศึกษา และมีความปลอดภัย และเปน
อิสระที่จะสรางวิสัยทัศนไดดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการใหความหมายของวิสัยทัศนทางความรู
ซึ่งนําไปสูวิสัยทัศนภาพรวมของโรงเรียน และมีสวนในการกําหนดเปาหมายในการจัดการความรู   และ
ปรับวิสัยทัศนทางความรูในสอดคลองกับวิสัยทัศน  นโยบาย พันธกิจ และเปาหมายตางๆ  ของ
สถานศึกษา 
   2.2.2 ดานการแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง การนําเอาความรูที่สราง หรือบันทึกไว
จากประสบการณการเรียนรู  และจากขอผิดพลาดในการทํางานของครูออกมาแลกเปล่ียนความรู
รวมกันระหวางเพื่อนครู กลุมครู และระหวางสถานศึกษา ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการโดย
วิธีการและรูปแบบตางๆ โดยอาศัยหรือไมอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน
ความรูอยางเปนอิสระ  นอกจากนี้ยังมีผูใหนิยามดานการแลกเปล่ียนความรูไวดังนี้ 
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   บุญสง หาญพานิช (2546: 9, 50-55) สรุปวา การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ใน
รูปแบบตางๆ ดังนี้ 
    1) รูปแบบที่เจาของความรูมีการสื่อสารระหวางกันโดยตรง ทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ เชน การจัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น และระดมความคิดรวมกัน การจัดเสวนา 
การสนทนาผานอินเตอรเน็ต รวมทั้งการจัดใหมีการทํางานวมกันเปนทีมของบุคลากรในองคการทั้ง
แนวด่ิงและแนวราบ 
    2) รูปแบบที่เจาของความรูมีการส่ือสารระหวางกันโดยออม เชน การแบงปน
แลกเปล่ียนความรูผานตัวกลาง คือ แผนที่ความรูและฐานความรู Home Page และ Web Portal ที่มี
ระบบใหผูใชไดมีการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ รวมทั้งการผานตัวกลางความรูที่เปน
เคร่ืองมือสืบคน เชน Google GotoKnow LockSmart Excite และอ่ืนๆ 
   น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 30) กลาววา การแบงปนความรูเปนข้ันตอนตอมาในการ
นําเอาความรูที่สรางไวหรือบันทึกไว ออกมาเผยแพรใหเปนที่รับรูและเผยแพรหลายในองคกร โดยใช
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารที่เรียกวา collaborative tools ไดแก e-mail newsgroup ซึ่งเปน
กระบวนการแปลงความรูของแตละบุคคลออกมาเปนรูปแบบ แนวทางเปนการสรางความรูใหมที่มีการ
บันทึกขอมูลได และเปนการใชความรูที่มีอยูในเอกสาร ฐานขอมูล คูมือไปใชแกปญหาไดจริง ทําใหเกิด
เปนทักษะใหม เปนความชํานาญในการแกปญหาของงานนั้น ๆ  
   วิจารณ พานิช  (2547: 10-13) สรุปวา การแลกเปล่ียนความรู หมายถึง เปนการ
แลกเปล่ียนความรูมาจากทั้งภายนอกหรือจากภายในองคกรเพื่อใชประโยชนในองคกร จากแหลง
ภายนอกมีวิธีงายที่สุดคือ ไปศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค จากการซักไซไลเลียงจาก
ผูรูหรือผูเช่ียวชาญ ความรูที่ไดจากบริบทของความรูเดิมในองคกร หรืออาจมีเปนความรูใหมบางสวน
ข้ึนเสริมที่ไดจากการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งความรูเกิดข้ึนทุกจุดของการทํางานโดยทุกคนที่ทํางาน เปน
ความรูที่ฝงในสมอง ซึ่งอาจจะพูดออกมาไมได และเปนความรูที่อาจทําไดทั้งกอนลงมือทํา ระหวางการ
ทํางานและสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางาน  
   มารควอรท  (2547: 45-46) เสนอวา 1.  การแลกเปล่ียนความรูจากแหลงภายใน
องคการ เปนความสามารถในการเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ ทําใหเกิดการ
เพิ่มคุณคาใหแกองคการ การไดมาซ่ึงความรูตางๆ จากภายในองคการสามารถทําไดดังนี้ 
    1.1) การใหความรูกับพนักงาน เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา การ
ประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เล้ียง เปนตน 
    1.2) การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติรวมกัน 
    1.3) การนําเอากระบวนการเปลี่ยนแปลงใหมๆ มาใชอยางตอเนื่อง 
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   2.  การแลกเปล่ียนความรูจากแหลงภายนอกองคการ   องคการตองมี 
วิสัยทัศนกวางไกลในการแสวงหาความคิดใหมๆ จากภายนอกเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ โดยอาศัยวิธีการเก็บเกี่ยวขอมูลจากแหลงภายนอก ดังตอไปนี้ 
    2.1) การใชมาตรฐานเทียบเคียงกับองคการอื่น (Benchmarking)  
    2.2) การเขารวมประชุมสัมมนา 
    2.3) การจางที่ปรึกษา 
    2.4) การเปดรับขาวสารจากส่ือตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ บทความแหลงขอมูล
ออนไลน โทรทัศน วิดิทัศน และภาพยนตร เปนตน 
    2.5) การติดตามแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
    2.6) การรวบรวมขมูลจากลูกคา คูแขงขันแหลงอ่ืนๆ 
    2.7) การจางพนักงานใหม 
    2.8) การรวมมือกับองคการอื่น การสรางพันธมิตร และการรวมทุน 
  ติวานา (Tiwana. 2002: 50) เสนอวา การแบงปนความรูจากการเผยแพรความรู และ
การนําความรูไปใชประโยชนกอใหเกิดการเรียนรูเพื่อใหองคการมีประสิทธิภาพตามที่ตองการได 
  จากการแลกเปล่ียนความรูตามแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุปไดวา การ
แลกเปล่ียนความรู หมายถึง การนําเอาความรูที่สราง หรือบันทึกไวจากประสบการณการเรียนรูในอดีต
ที่ประสบผลสําเร็จ  ในกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู และจากขอผิดพลาดในการทํางานของครู
ออกมาแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางเพื่อนครู กลุมครู และระหวางสถานศึกษา ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการโดยวิธีการและรูปแบบตางๆ โดยอาศัยหรือไมอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนอิสระ เชน การประชุมทางไกล การสนทนาผานทาง
เคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสในรูปของอินทราเน็ต อินเตอรเน็ต โฮมเพจ และ เว็บบล็อก ของแตละบุคคล
และสถานศึกษา เปนการแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศระหวางกัน  เพื่อสงผานความรูถึงกัน และให
ครูทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนและแกปญหาในการทํางาน
รวมกัน 
  2.2.3 การสรางคลังความรู หมายถึง การรวบรวมความรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบ
และเปนหมวดหมู รวมทั้งมีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เชน การเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง 
การทบทวนหลังการปฏิบัติ การเสวนา การกําหนดแหลงผูรูในองคการ การเลาเร่ือง เพื่อนชวยเพื่อน 
และเวทีถาม-ตอบ เพื่อใหสามารถเขาถึงความรู และแสวงหาความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว และงาย
ตอการนําความรูไปใช เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล(database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ที่ชัดเจน รวมทั้งการสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล  โดยคํานึงถึง 1) โครงสรางและการจัดเก็บ
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ความรู ควรเปนระบบที่สามารถคนหาและสงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 2)  จัดใหมีการจําแนก
รายการตางๆ เชน   ขอเท็จจริง นโยบาย หรือ ข้ันตอนการทํางานที่อยูบนพื้นฐานความจําเปนในการ
เรียนรู และ 3) อาศัยการจัดการที่สามารถสงมอบใหกับผูใชไดอยางชัดเจนถูกตอง ทันเวลา และ
เหมาะสมกับความตองการ ตองมีการจัดหมวดหมูตามองคประกอบตางๆเชน ตามความจําเปนของ
การเรียนรู วัตถุประสงคของงาน ความชํานาญของผูใช การใชสารสนเทศ เพื่อใหงายและสะดวก
รวดเร็วตอการนําความรูไปใชใหมในคร้ังตอๆ ไปใหทันเวลาและตรงตามความตองการ นอกจากนี้ยังมี
ผูใหนิยามการสรางคลังความรูไวดังนี้ 
   กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: 33-41) สรุปวา การจัดเก็บและสืบคนความรู คือ 
การจัดเก็บความรูไวเพื่อใหพนักงานเขามาสืบคนไดตามความตองการ โดยตองคํานึงถึงวิธีการเก็บ
รักษา ซึ่งแตละองคกรจะตองเก็บรักษาขอมูล สารสนเทศ และความรูไวอยางดีที่สุด ในการจัดเก็บนั้น
สามารถบันทึกเปนฐานขอมูล หรือบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนได รวมทั้งในการจัดโครงสราง
ความรูองคกรจําเปนตองพิจารณาความหลากหลายของกลุมคนที่แตกตางกันในการสืบคนขอมูล 
ดังนั้นระบบการเก็บขอมูล สารสนเทศ และความรูที่มีประสิทธิผลขององคกรจึงควรจัดหมวดหมู  
   น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 30) กลาววา การใชหรือการเขาถึงความรู เปนการใชความรู
ในองคกรจากฐานขอมูล วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เปนการผสมผสานความรูจากแหลงความรู
ตางๆ เพื่อสามารถเขาถึงความรูในองคกรไดเพื่อประโยชน ในการตัดสินใจและการดําเนิน งานที่ไม
ผิดพลาดซ้ําซอน โดยมีการสรางคลังความรูขององคกร เชน 
   - การรวบรวมรายช่ือและเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอบุคลากรผูชํานาญในแตละฝาย 
   - การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณจําแนกเปนเร่ืองๆ หรือหัวขอเพื่อเปนคูมือ
สําหรับคนในองคกร ใชคนหาขอมูลที่ตองการ 
   - การรวบรวมขาวสําคัญหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกรหรือธุรกิจเดียวกัน 
รวมทั้งขอมูลลูกคา 
   ประกอบ ใจมั่น (2547: 46) สรุปวา การรวบรวม กักเก็บ และกูคืนความรู เปน
กระบวนการดานเทคนิคที่อาจตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเหลือ ดวยการนําความรูที่
ผานการตรวจสอบแลวมาดําเนินการ แบงหมวดหมูตามขอมูลพื้นฐานท่ีเตรียมไว เชน ตามความ
ตองการเรียนรู หรือความเชี่ยวชาญของผูใช มีการบันทึก กักเก็บเปนฐานความรู สรางแผนที่ความรู
เพื่อใหสะดวกในสืบคน เขาถึง และกูคืนความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในการทํางาน 
   มารควอรท  (2547: 45-46) เสนอวา การจัดเก็บและคนคืนความรู องคการจะตอง
วินิจฉัยแยกแยะขอมูล และพิจารณาวิธีในการจัดเก็บขอมูลกอนนําไปใชประโยชนตอไปโดยผานการ
วิเคราะห วิจัยและทดลอง ซึ่งโดยทั่วไปแลววิธีจัดเก็บความรูมีทั้งที่ใชระบบเทคโนโลยีเขาชวย เชน การ



 30 

บันทึกขอมูลและการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอร และกระบวนการจัดเก็บโดยมนุษย เชน ความจําของ
คนแตละคน เปนตน อยางไรก็ดี องคการควรคํานึงถึงระบบการจัดเก็บความรู ดังตอไปนี้ 
    1) โครงสรางที่จะทําใหระบบสามารถคนหา และเผยแพรสารสนเทศไดอยาง 
ถูกตองและรวดเร็ว 
    2) แบงเปนหมวดหมู เชน ขอเท็จจริง นโยบาย วิธีการตางๆ โดยแบงตามเร่ืองที่
ตองการเรียนรู 
    3) สามารถสงมอบสารสนเทศตามความตองการไดอยางชัดเจน กะทัดรัด  
และไดใจความ 
    4) มีเนื้อหาที่ถูกตอง แมนยํา สามารถนํามาใชไดตลอดเวลา 
   ระบบการเก็บความรูที่มีประสิทธิภาพคือ ตองมีการจัดหมวดหมูตามองคประกอบ
ตางๆ เชน ตามความจําเปนของการเรียนรู วัตถุประสงคของงาน ความชํานาญของผูใช การใช
สารสนเทศ และสถานที่ต้ังที่สารสนเทศถูกเก็บไว เปนตน 
   ในสวนของการคนคืนความรู  เปนลักษณะของการเขาถึงส่ิงที่ผูใชตองการเพื่อนํามา
ประยุกตใชในกรปฏิบัติงานตอไป องคการควรทําใหทราบถึงชองทางหรือวิธีการสําหรับการคนหา
ความรูตางๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การทําสมุดจัดเก็บรายชื่อ และทักษะของผูเชี่ยวชาญ การ
ทําสมุดหนาเหลืองขององคการ หรือในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน เครือขายการทํางานตามระดับชั้น 
การประชุม การฝกอบรม เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนําไปสูการถายทอดความรูในองคการ (พรธิดา วิเชียร
ปญญา. 2547: 46-47; อางอิงจาก Marquarde. 1996) 
   จากการสรางคลังความรูตามแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุปไดวา การ
สรางคลังความรู หมายถึง การรวบรวมความรูจากเอกสารตางๆ และประสบการณในการทํางาน
รวมกันของครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นํามาจัดเก็บเปนระบบและเปนหมวดหมู โดยเก็บไว
ในรูปของเอกสาร เชน แฟมพัฒนางาน ตําราเรียน วารสาร จดหมายขาว และอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยมาใชในการสรางคลังความรู   รวมทั้งมี เครือขาย
ความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เชน การเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง การทบทวนหลังการปฏิบัติ การเสวนา 
การกําหนดแหลงผูรูในองคการ การเลาเร่ือง เพื่อนชวยเพื่อน และเวทีถาม-ตอบ เพื่อใหสามารถเขาถึง
ความรู และแสวงหาความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว และงายตอการนําความรูไปใช เชน การบันทึกเปน
ฐานขอมูล(database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมทั้งการสรางและการจดจํา
ของปจเจกบุคคล  โดยคํานึงถึง 1) โครงสรางและการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบที่สามารถคนหาและ
สงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 2)  จัดใหมีการจําแนกรายการตางๆ เชน   ขอเท็จจริง นโยบาย หรือ 
ข้ันตอนการทํางานที่อยูบนพื้นฐานความจําเปนในการเรียนรู และ 3) อาศัยการจัดการที่สามารถสง
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มอบใหกับผูใชไดอยางชัดเจนถูกตอง ทันเวลา และเหมาะสมกับความตองการ ตองมีการจัดหมวดหมู
ตามองคประกอบตางๆเชน ตามความจําเปนของการเรียนรู วัตถุประสงคของงาน ความชํานาญของ
ผูใช การใชสารสนเทศ เพื่อใหงายและสะดวกรวดเร็วตอการนําความรูไปใชใหมในคร้ังตอๆ ไปให
ทันเวลาและตรงตามความตองการ 
 
 2.3 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 
  ความรูหรือสินทรัพยทางปญญาเปนส่ิงสําคัญที่สุดขององคกร (Stewart. 2001: 159-
169) และเปนสินทรัพยทางปญญาที่มีคายิ่ง โดยเฉพาะความรูที่ฝงลึกในตัวคน ซึ่งเกิดมาจาก
ประสบการณในการทํางานจากคานิยม ทัศนคติ ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานในองคการ หรืออาจจะเกิด
มาจากการมีพรสวรรค และเมื่อนําการจัดการความรูเพื่อนําความรูที่ไดไปยกระดับความรู และนําไปใช
ในการทํางานใหม ก็จะทําใหเกิดประโยชนมากมาย ถาองคกรใดมีการจัดการความรูแลวนั้น ก็จะทําให
องคกรนั้นสามารถพัฒนาสู “องคกรแหงการเรียนรู” ไดในที่สุด (วันทนา เมืองจันทน; และคนอ่ืนๆ. 
2548: 3) 
  วิจารณ พานิช (2547: ออนไลน) เสนอวา ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการความรู 
จะตองคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ 4 ประการดังตอไปนี้  
   1) ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคการ
จัดการความรูที่มีพลัง ตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเชื่อหรือวิธีคิดที่แตกตางกันแตมีจุด
รวมพลังหรือเปาหมายอยูที่งานดวยกัน ถากลุมที่ดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคนที่คิด
เหมือนๆ กัน การจัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรูความแตกตางหลากหลาย 
(Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน (Homogeneity) 
   2) รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไว 
ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ การตอบสนองความตองการ ซึ่งอาจเปนความตองการของ
ลูกคา  ความตองการของสังคมหรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคการ นวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหมๆ ก็ได ขีดความสามารถ 
(Competency) ขององคการประสิทธิภาพในการทํางาน 
   3) ทดลองและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรค ซึ่ง
หมายความวาตองคิดแบบ “หลุดโลก” จึงตองมีวิธีการดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม 
โดยทดลองทําเพียงนอยๆ ซึ่งถาลมเหลวก็จะกอผลเสียหายไมมากนักหรือถาไดผลไมดี ก็ยกเลิกความ 
คิดนั้นเสียแตถาหากไดผลดีจึงคอยขยายการทดลองการทําใหมากข้ึนจนในท่ีสุดขยายเปนวิธีการงาน
แบบใหม หรือได best practices ใหมนั่นเอง 
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   4) นําความรูจากภายนอกมาใชอยางเหมาะสม โดยตองถือวา ความรูจากภายนอก
ยังเปนความรูที่ยัง “ดิบ” อยู ตองเอามาทําให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเราโดยการเติมความรูเชิง
บริบทลงไป 
  ชัชวาลย วงษประเสริฐ (2548: 65-66) เสนอวา ประโยชนของการจัดการความรูกับ
สถานศึกษา มีดังตอไปนี้ 
    1) เปนการแลกเปล่ียนการเรียนรูในสถานศึกษาโดยการเขาถึงศูนยความรูและขยาย
เขตแดนของสถานศึกษาสูโลกกวาง                                                                                      
   2) ชวยในการจัดการเรียนรูทางไกลและ E-learning ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   3) ใหมีการทํางานระหวางนักเรียนและครูระหวางสถาบัน ทํางานรวมกัน เรียนรู
แลกเปล่ียนความรู ความคิดกัน                                                                                                      
   4) ชวยจําลองประสบการณการเรียนรู ทําใหเขาใจในเนื้อหานั้นๆ มากข้ึน       
   5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองและศักยภาพในการเรียนรู โดยการปรับปรุง
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู   
  วันทนา เมืองจันทน; และคนอ่ืนๆ (2548: 25) ประโยชนที่ไดจากการจัดการความรู คือ 
   1) ชวยลดข้ันตอนในการทํางานได  เชน  เมื่อมีปญหาในการทํางานเกิดข้ึน 
ผูปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกปญหาไดรวดเร็ว โดยคนควาจากผลการจัดการ
ความรูในเร่ืองนั้นๆ ทางส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อศึกษาคนหาวาแนวทางการแกปญหาที่เคยทําสําเร็จมาแลว 
ซึ่งไดมีการรวบรวมเก็บไวบนฐานเครือขายคอมพิวเตอรนั้น มีแนวทางวิธีการแกปญหาอยางไร วิธีนี้จะ
ทําใหผูปฏิบัติที่มีปญหาสามารถเขาถึงแหลงความรูในเรื่องที่ตนประสบปญหาไดโดยตรง จึงเปนการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทําใหประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณในการทํางาน เพราะสามารถ
แสวงหาความรูไดโดยสะดวก รวดเร็ว ทําใหสามารถตัดสินใจแกปญหาได 
   2) การจัดการความรูชวยใหผูปฏิบัติงานไมตองทํางานดวยการลองผิดลองถูก 
เพราะกอนทํางานถามีการเรียนรูความผิดพลาดของคนอ่ืนจากบทเรียนในอดีตไดกอน เพื่อเปนการตอ
ยอดความรูก็จะทําใหชวยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรที่ใชในการทํางานไดมากกวาและไมตอง
เสียเวลาลองผิดลองถูกอีก 
   3) การจัดการความรูที่ไดมาโดย วิธีการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันในงานที่
ปฏิบัติในเร่ืองเดียวกัน ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถขจัดปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยูได เมื่อมีการ
แลกเปล่ียนความรูกับผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
   4) สถานศึกษาที่มีระบบการจัดการความรูที่ดีจะทําใหผูที่จะแสวงหาความรูมี 
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ชองทางการเขาถึงความรูที่ตองการไดอยางรวดเร็ว เชน ระบบอินเตอรเน็ตทําใหสามารถคนความรูได
ตลอดเวลา เปนการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งมีประโยชนทั้งตอตนเองและตอ
สถานศึกษา 
   5) การแลกเปล่ียนความรูระหวางครูผูสอนเปนการสรางนวัตกรรมใหมโดยการ
เรียนรูตอยอดจากความรูฝงลึกในตัวตนของผูสอนที่มีประสบการณการสอนมากอน 
   6) สถานศึกษาไมตองเสียเวลาทําวิจัยและพัฒนาในเร่ืองบางเร่ือง เพราะสามารถใช
ความรูที่ไดมาจากการสะสมไวแลวจากบุคคลหรือจากสวนตางๆ ของสถานศึกษาเพื่อนํามาตอยอด
ความรูไดเลย 
   7) ทําใหเกิดแหลงความรูในสถานศึกษาที่สามารถเรียกใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว
และเผยแพรใหสถานศึกษาอ่ืนไดรับรูและไดศึกษาคนควาตอไป 
   8) งานบางเร่ืองผูสอนไมตองเรียนรูจากประสบการณตนเอง เพราะบางทีจะเกิด
ผลเสียมากกวาเพราะตองลองผิดลองถูก แตถาเรียนรูจากประสบการณของครูตนแบบและประสบ
ความสําเร็จในการสอนมากอนก็จะชวยยนระยะเวลาในการทํางานไดมากกวา 
   9) “การจัดการความรู” จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อวัฒนธรรมการทํางานของคนใน
สถานศึกษาปรับเปล่ียนจากเดิมมาสูการมีวินัยในตนเอง มีการศึกษา คนควา เรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน มีพลังในการคิดสรางสรรค มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเปน 
“ผูให” และมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ดังนั้น การจัดการความรูจะสําเร็จได บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาก็จะตองมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานใหมใหสอดคลองกับ “การจัดการความรู” 
  จากความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรูตามแนวคิดของนักวิชาการ
ดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจัดการความรู มีประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะในสถานศึกษา องค
ความรูใหมที่ไดมาจากการจัดการความรู จะเปนทรัพยสินทางปญญา ที่มีคามหาศาล เพราะเปนองค
ความรูที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติการสอนที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม เปาหมาย วิสัยทัศน 
และพันธกิจของสถานศึกษา และความรูที่ไดจะนําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูตอยอดความรู และทําให
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการใฝรูและฝกที่จะเรียนรูตลอดชีวิต และสถานศึกษาที่มีการจัดการ
ความรู ก็จะเปน “องคการแหงการเรียนรู” 
 
  2.4 การวัดการจัดการความรู 

   พิเชฐ บัญญัติ (2548: ออนไลน) ไดเสนอวาการวัดความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในองคกรสามารถทําได 2 แนวทางคือ  การวัดวาองคกรมีการนําการจัดการความรูมาใชหรือไม  
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ทําอะไรบาง มากนอยแคไหน ทําหรือไมทํา มีอะไรบางซึ่งเปนการวัดตัวเคร่ืองมือ  และการวัดวาการ
จัดการความรูทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีอะไรบางตอองคกร 
  จากการศึกษาของรัตน  เที่ยงตรง (2548:32) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการความรูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1: กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลดารารัศมี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวัดการจัดการความรูในกรอบโมเดลปลาทู 3 ดานคือ 
การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนในการทํางาน การแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปนความรูใหกับเพื่อนรวมงาน 
โดยเปนทั้งผูรับและผูให และการสรางคลังความรูและใชความรูรวมกัน จากแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง แบบบันทึกการศึกษาเอกสารและแบบบันทึกภาคสนาม สําหรับเก็บขอมูลภาคสนาม 
นอกจากนั้นยังใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบขอมูลการจัดการความรูสําหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ตอไป 
  จากการศึกษาของเข็มชาติ ไชยโวหาร (2548:43)  ไดศึกษาเร่ืองการจัดการความรูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 เปนการศึกษาแบบพหุ
กรณีศึกษา โดยวัดการจัดการความรูในกรอบโมเดลปลาทูใน 3 ประเด็นคือ วิสัยทัศนทางความรู การ
แบงปนความรู และการสรางคลังความรู จากการศึกษาเอกสารดานวิสัยทัศนทางความรู  แบบ
สัมภาษณดานการแบงปนความรู และแบบสังเกตดานการสรางคลังความรู เพื่อใหทราบขอมูลสภาพ
ปจจุบันของการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงาเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 3 
  จากการศึกษาของวสันต ลาจันทึก (2548: 39) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยวัดจากแบบสอบถามเก่ียวกับการ
จัดการความรู เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และวัดจากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปจจัย 
องคประกอบที่ทําใหการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหประสบความสําเร็จ เพื่อศึกษาการ
จัดการความรูและองคประกอบที่ทําใหการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานประสบผลสําเร็จ
ตามการรับรูของครูและผูบริหาร  
  ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวัดการจัดการความรูของครูใน 3 ดานคือ ดานการกําหนด
วิสัยทัศนทางความรู  ดานการแลกเปลี่ยนความรู  และดานการสรางคลังความรู  ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา
ปรับปรุงแบบสอบถามมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของวสันต ลาจันทึก (2548: 68) วิลา
วัลย มาคุม (2549: 214-223) จันทนา สุขธนารักษ (2550: 188-190) และประมวล ศรีขวัญใจ (2550: 
93-94) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ใน 5 ระดับ 
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โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพื่อใหทราบวาครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 มีการจัดการความรูอยูในระดับมากหรือนอยเพียงไร 
   
3.  พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในการแสวงหาคุณภาพการศึกษาที่สําคัญ คือ การพัฒนา
ศักยภาพของผูนํา  ซึ่งผูบริหารเปนตัวหลักที่สําคัญตอองคการ ตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานเปน
สวนรวม เพื่อสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู  ดังนั้นผูบริหารตองมีพฤติกรรมในการ
บริหารที่ถูกตองและเหมาะสม (Hoy & Miskel. 1991: 251)  
 3.1 แนวคิดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
  ผูวิจัยสนใจและเลือกศึกษาพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูตาม
แนวคิดของเซ็งกี้ (Senge. 1990: 3-4) ที่กลาววา พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
หมายถึง การรับรูของครูเกี่ยวกับความสามารถของผูบริหารในการพัฒนาบุคคลและองคการใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง กระตุนใหครูมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  มีการ
ขวนขวายหาความรูและแลกเปล่ียนความรูอยูเสมอ ใน 5 ดานไดแก 1) ความคิดเชิงระบบ 2) ความรอบรู
แหงตน 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) แบบแผนความคิดอาน และ 5) การเรียนรูเปนทีม ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  3.1.1 ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การมองภาพโดยรวมตาม
กรอบความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมวาเปนผูมีความรู ความเขาใจใน
ระบบงานและกระบวนงานมีวิธีการเชิงระบบในการรวมกันคิด วิเคราะหและปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน คิดอยางเปนกลยุทธ มีความชัดเจนในเปาหมายแตมีแนวทางที่หลากหลาย มี
วิสัยทัศน คิดทันการณ มองเห็นความจริง เล็งเห็นโอกาสและคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดดี ไมยอ
ทอ และพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง    
   3.1.1.1 ความสําคัญของความคิดเชิงระบบ     ความคิดอยางเปนระบบมี
ความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการในภาพรวม ซึ่งผูบริหารทุกคนจําเปนตองรู และเขาใจ
สภาพองคประกอบยอยตางๆ ในองคการ ตองเขาใจพื้นฐานประวัติศาสตร และพัฒนาการต้ังแตอดีต
ถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นความซับซอนเก่ียวของสัมพันธกันของระบบยอย มองเห็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับระบบภายในองคการ ที่เกิดข้ึนเปนระบบ เชื่อมโยงติดตอกัน และสามารถ
แกไขสถานการณได กอใหเกิดความคิด สามารถแกปญหา  ตัดสินใจ แกไขขัดแยงที่จะเกิดข้ึนใน
องคการได และประสานงานรวมกับบุคคลอ่ืนใหเปนไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงาน
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   3.1.1.2 หลักความคิดเชิงระบบ (System Thinking)  การเสริมสรางบุคคลและ
ทีมงานทุกคนใหรับรูและเขาใจ โดยการใชขอมูลยอนกลับจากปจจัยนําเขากระบวนการและผลผลิต 
สงเสริมใหทุกคนคิดอยางสรางสรรค คือ การคิดสังเคราะหเพื่อการสรางส่ิงใหมข้ึน   อาจจะสรางข้ึนใหม
ทั้งหมดหรือสรางจากส่ิงเดิมที่มีอยู เชน เพิ่มเติม  ตัดทอน  ดัดแปลง  ขยาย  ยอสวน เปล่ียนรูปแบบ ฯลฯ 
ซึ่งผูบริหารจําเปนตองกระตุนใหบุคคลและทีมงานมีลักษณะดังนี้ 1) คิดเปนกลยุทธ คือ มีความชัดเจน
ในเปาหมาย มีแนวทางที่หลากหลายแนวแนในเปาหมาย มีวิสัยทัศน  2) คิดทันการณ ไมชาเกินการณ 
มองใหเห็น โดยมีวิธีการเสริมสรางความคิดอยางเปนระบบ  โดยเร่ิมจากการคิดวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหา ซึ่งเปนข้ันตอนแรกของการพัฒนาตามวิธีการเชิงระบบ เปนการศึกษาสภาพบริบทของภาวะ
องคการปจจุบันเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรู การใสใจพัฒนาตน การพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพ
ของทีมงาน การคิดเชิงระบบ คานิยม ผลตอบแทนและความกาวหนา ความตอเนื่องในการพัฒนาส่ือ
อุปกรณ ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดกลยุทธในการสรางเสริมตอไป โดยนําขอมูลสภาพ
ปจจุบันทั้งจุดออนและจุดแข็งมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดกลยุทธในการสงเสริม ที่
เหมาะสมกับสภาพทรัพยากร ขอคิดและความเปนไปไดในการปฏิบัติ กําหนดเปนแผนการพัฒนา
พรอมทั้งดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนดและกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินการเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังภาพประกอบ 2 
 
 

วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา 
                          
  ประเมินผล                                                            กาํหนดกลยทุธในการสรางเสริม 
 
 

ดําเนนิการ 
      

ภาพประกอบ 3   กระบวนการคิดเชิงระบบ 
ที่มา:  Senge, P. (1990).  The fifth discipline. p. 68. 
 
  สรุปไดวา ความคิดเชิงระบบ คือ การแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนบุคคลที่มอง
ภาพบริบทขององคการในสภาพปจจุบันเกี่ยวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมไดอยางชัดเจน 
และมีความรู ความเขาใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยุทธ เปนแนวทางใหครู



 37 

กําหนดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานตรงตามเปาหมาย และกระตุนใหบุคลากรและทีมงานพัฒนาระบบ
การวางแผนงานและกําหนดแผนการพัฒนาโดยนําขอมูลสภาพปจจุบันทั้งจุดแข็งและจุดออนมา
วิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดกลยุทธ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหกําลังใจบุคลากรในการทํางานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 
  3.1.2 ความรอบรูแหงตน(Personal Mastery)  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
ผูบริหารวาเปนบุคคลที่รอบรู   มีการฝกฝนอบรมตนเองดวยการเรียนรูอยูเสมอ สามารถขยายขีด
ความสามารถ พัฒนาตนเองใหเช่ียวชาญมากข้ึน มีการกําหนดจุดประสงคและนโยบาย การพัฒนา
โรงเรียนไดอยางครอบคลุมตอภารกิจที่รับผิดชอบ สนใจและแสวงหาโอกาสในการเขารวมกิจกรรม
ทางการศึกษา วินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานไดอยางถูกตอง สามารถวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  ต่ืนตัวและหยั่งรูสถานการณตางๆ อยู
ตลอดเวลา  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแนวคิดที่จะนําไปจําลองสรางกรอบแนวคิดในการทํางาน
เปนของตนเอง สงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพของตน  นําผลที่ได
จากการประเมินมาใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได   
   3.1.2.1 ความสําคัญของความรอบรูแหงตน  การเรียนรูแตละคนจะเปน
จุดเร่ิมตนสําหรับองคการแหงการเรียนรู ซึ่งผูบริหารมีการฝกฝนเพื่อการเติบโตและสงเสริมใหบุคลากร
เกิดการเรียนรูจะทําใหเขาสามารถขยายขอบเขตของการสรางสรรคใหองคการไดอยางตอเนื่อง  
   3.1.2.2 หลักการสําคัญของความรอบรูแหงตน  ผูบริหารสถานศึกษาและครูตอง
เปนแบบอยางในการแสวงหาความรู มีการแลกเปล่ียนความรู โดยเผยแพรความรูที่ตนไดศึกษาใหแก
กัน เคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูคือ  การอาน เพราะการอานเปน
การรับขอมูลสารสนเทศที่เปนความรู ความคิดที่หลากหลาย การพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลที่รอบรู
จะตองพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
   1)  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเพื่อใหทุกคนไดมีแนวคิดที่จะนําไปจําลองสราง
กรอบแนวคิดในการทํางานเปนของตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางแทจริง 
   2)  การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในแนวคิดที่ไดเรียนรูจนสามารถตีความ 
แปลความ และขยายความในส่ิงที่เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดนั้นๆ 
   3)  การพัฒนาบุคลากรใหเกิดทักษะที่ชํานาญ และทักษะที่ตองการ ไดแก ทักษะที่
สามารถทําไดดวยตนเองโดยอัตโนมัติ สามารถแกปญหาไดเองทุกอยาง 
   4)  การพัฒนาบุคลากรใหมีเจตคติที่ดี เพื่อนําไปสูหนทางที่ดีกวาโดยใชปจจัย
กระตุน 4 ประการ ในการเปล่ียนเจตคติ ไดแก 
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    4.1) ใหประสบดวยตนเอง หรือเห็นตัวอยาง 
    4.2) สรางความสอดคลองกับตัวอยาง 
    4.3) มีความสมเหตุสมผล 
    4.4) ความนาเช่ือถือของผูบอก (ในทุกดาน เชน คุณวุฒิ วัยวุฒิ ฯลฯ) 
   กระบวนการสรางเปนบุคคลที่รอบรู คือ การไดมาซึ่งความรูใหม ทักษะใหม และ
เปล่ียนแปลงเจตคติของคน เกิดจากกระบวนการสรางประสบการณเรียนรูใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนที่ 1 คนทุกคนจะมีประสบการณที่ส่ังสมมากําหนดเปนกรอบแนวคิดของตน 
เรียกวา กรอบอางอิงอาจจะเปนประสบการณทางตรงหรือทางออมก็ได คือ การสรางความสมจริงให
เกิดข้ึน โดยอาศัยการจัดระเบียบประสบการณดังกลาวใหเขาใจงายและเม่ือไดรับการช้ีแนะ การ
สังเกตการณดวยตนเองก็จะเกิดข้ึน 
   ข้ันตอนที่ 2 คือความรู ความเขาใจที่เปรียบเทียบกับประสบการณจากมุมมองที่
แตกตางหรือคนละทัศนะ 
   ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติตามส่ิงที่ไดเกิดความรู ความเขาใจ โดยการถายโอนและโยง
ประสบการณที่ไดรวมการชี้แนะ สังเกตการณที่อาศัยพื้นฐานของทฤษฎีที่ไดเรียนรูมา 
   ข้ันตอนที่ 4  เมื่อส่ิงที่ลงมือปฏิบัติหรือตัดสินใจแกปญหาตามความรู ความเขาใจ 
โดยธรรมชาติของคนก็ตองการทราบผลวาถูกหรือผิด การประเมินสามารถชวยบอกไดในข้ันนี้หากถูก ก็
จะเก็บเพิ่มประสบการณตอ หากผิดก็จะจําไวเปนบทเรียนหรือเปนประสบการณที่จะทําใหไมกระทําซํ้า 
หรือหาทางปองกันตอไป 
   การเสริมสรางบุคลากรใหมีการใฝรู เปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรู
ในองคการข้ึน เพราะการเรียนรูขององคการจะเกิดข้ึน ไดก็ตอเมื่อบุคลากรมีการเรียนรูดวย จาก
กระบวนการการเปนบุคคลที่รอบรูมาสูการพัฒนาองคการนั้น  
  สรุปไดวา ความรอบรูแหงตน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนบุคคลที่
รอบรู มีการฝกฝนอบรมตนเอง แสวงหาความรูใหมๆ ทั้งในและนอกสถานที่อยางสม่ําเสมอ เปน
แบบอยางที่ดีตอครูใหมีการพัฒนาความรูและแนวคิดในการทํางาน สงเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรและกระตุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนสําหรับการทํางาน ทําใหเกิด
ทักษะหรือความชํานาญในการทํางานและเกิดการเรียนรูใหทันการณเพื่อบรรลุถึงความเปนเลิศ รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดีในการทํางาน 
  3.1.3 การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบริหาร
ในการใหโอกาสครูทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน มีความเขาใจและ
มองเห็นภาพในอนาคตขององคการไปในทิศทางเดียวกัน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนพัฒนาและ
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ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีข้ึน  กระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและรวมแสดงความคิดเห็นได  สรางความรูสึกที่ดีรวมกันในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
สรางความรูสึกใหทุกคนเห็นความสําคัญ มีความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา สราง
บรรยากาศใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ผลักดันใหทุกคนเกิดความกลาคิด กลาทํา กลานํา 
กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกวา    และใชหลักการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน 
   3.1.3.1 ความสําคัญของการมีวิสัยทัศนรวม  จุดมุงหมายขององคการแหงการ
เรียนรู คือ การผลักดันใหบุคลากรพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะคนโดยอาศัยจุดประสงครวมกันบนพื้นฐาน
ของการเปนหุนสวนหรือพันธมิตร  วิสัยทัศนรวมนี้มีคุณคาทั้งภายในและภายนอกแกบุคคล คุณคา
ภายใน คือ สวนที่สรางแรงบันดาลใจ ความศรัทธายึดมั่น เอกลักษณ ความเปนสวนหน่ึงหรือความ
ผูกพันใหเกิดแกสมาชิกตอทีม ตอองคการ ตอหนาที่ ผลักดันใหเกิดความกลาคิด กลาทํา กลานํา กลา
เปล่ียนแปลงเพื่อความที่ดีกวา สวนคุณคาภายนอก คือ การใหทราบโดยท่ัวกันวา องคการมุงสราง
ผลสําเร็จอะไรใหเกิดแกองคการ เชน ความเปนเลิศในดานใด เมื่อใด  การมีวิสัยทัศนรวมกันในองคการ 
จะมีสวนเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูเปนอยางยิ่ง ที่เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่
ขับเคลื่อนใหเรือนั้นมุงสูเปาหมาย วิสัยทัศนที่ดีตองสอดคลองกับคุณคาหรือคานิยมที่ผูคนยึดถือในการ
ดํารงชีวิตประจําวันดวย    
   3.1.3.2 กระบวนการสรางวิสัยทัศนรวมกัน   ผูบริหารเปนผูกระตุนแรงบันดาลใจ
ในการสรางวิสัยทัศนทางบวก เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรู การเติบโตไดคิดสราง คิดทํา คิด
พัฒนา ดังนั้นผูบริหารจึงตองสรางวิสัยทัศนรวมโดยมีกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้คือ 
   1)  สรางความเขาใจ และชัดเจนกับบุคลากรทุกคน 

   2)  ผูบริหารและบุคลากรทุกคนมีความเพียรพยายามรวมกันที่จะใหวิสัยทัศนบัง
เกิดข้ึน 

   3)  มีการสื่อสารถึงกัน แลกเปล่ียนความรู ความคิดสวนตน ซึ่งกันและกัน ใหการ 
ยอมรับกัน ฟงกัน 

   4)  สรางความรูสึกที่ผูกพัน เปนครอบครัวเดียวกันแกบุคลากรทุกคน 

   5)  กระตุนใหบุคลากรทุกคนมีความต่ืนเตนอยากเห็นองคการของตนไปสู
ความสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน 
   สรุปไดวา การมีวิสัยทัศนรวม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปน
บุคคลที่เปดโอกาสครูทุกคนไดมีการพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะคนใหมีความศรัทธาหรือความผูกพันตอทีม 
ตอองคการและตอหนวยงาน เสริมสรางความเขาใจใหเกิดการรับรูวาองคการมุงสรางผลสําเร็จ และ
ความเปนเลิศอะไรและในดานใด เมื่อใดแกองคการ และสนับสนุนใหครูรวมกันกําหนดวิสัยทัศนหรือ
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ภาพในอนาคตขององคการไปในทิศทางเดียวกัน กระตุนใหครูทุกคนเขามีความปรารถนาที่จะให
องคการของตนไปสูความสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน และสรางบรรยากาศใหทุกคนไดแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน  
  3.1.4 แบบแผนความคิดอาน (Mental Models) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
ผูบริหารในการใหครูทุกคนรูจักคิดอยางเปนกลยุทธ อยางเปนระบบ มีทักษะการคิดอยางใครครวญ
เพื่อแกปญหาในการปรับโครงสรางองคการ แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในหลักปรัชญาการเรียนรูและ
นํามากําหนดนโยบายพัฒนาการเรียนรู การสอนไดอยางเหมาะสม  สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรได
เขารวมประชุมทางวิชาการรวมกับผูอื่น รวมทั้งรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทางการศึกษา  การ
บริหารงานไมยึดติดกับหลักการใด หลักการหนึ่ง ทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่งมีความยืดหยุนทางความคิด มี
ความคิดสรางสรรคริเร่ิมดวยตนเองได พัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยูเสมอ 
   3.1.4.1 ความสําคัญของแบบแผนความคิดอาน เพื่อฝกฝนใหเกิดความเขาใจ 
สามารถแยกแยะระหวางความเช่ือกับการปฏิบัติจริงได การสืบคนความคิด และความเช่ือทําใหเกิด
ความรูสึกทาทายและปรับขยายขอบเขตกระบวนการความคิด และความเช่ือของตนเอง และสามารถ
เขาใจมุมมองและความคิดของผูอ่ืนได  
   3.1.4.2 หลักการของแบบแผนความคิดอาน  ผูบริหาร และผูนําทั้งหลายควร
ผสานการมีรูปแบบความคิดของตนเขากับการฝกทักษะการคิดอยางเปนกลยุทธอยางเปนระบบที่เนน
ระบบใหญ เนนความเช่ือมโยงขององคการประกอบยอยใหได ในการแกปญหาในการปรับโครงสราง
องคการ ฝกทักษะในการคิดใครครวญ การเปดใจกวางตอส่ิงที่ทาทาย และพัฒนาการมีรูปแบบ
ความคิดอยูเสมออยางยืดหยุน รวมทั้งรูจักปรับเปล่ียนกระบวนทัศน แนวคิด แนวปฏิบัติใหได
เหมาะสมกับสถานการณ โดยปฏิบัติตามหลักการดังนี้ 
    1)  พยายามออกแบบและเรียนรูสภาพแวดลอมของการทํางานอยูเสมอ เพื่อ 
คาดคะเนและเตรียมรับมือกับปจจัยของสภาวะแวดลอมที่จะมีอิทธิพลตองานตอองคการ 
    2)  ใหการยอมรับและคําชมผูอ่ืนอยูเสมอ ลดการบั่นทอนขวัญและกําลังใจ เอ้ือ 
อาทรผูอ่ืน 
    3)  อยาทาทายเหตุผล ยึดมั่นในหลักการ คุณคาและความเช่ือของคน 

    4) ยืนหยัดในแนวทาง ยึดมั่นในหลักการ คุณคาและความเช่ือของคน 

    5)  อยาแบไตความคิด แผนการ ความรูสึกของคนใหผูอ่ืนลวงรูจนหมดสิ้น 

   3.1.4.3 กระบวนการแบบแผนความคิดอาน  ผูบริหารตองกระตุนใหบุคลากรมี
ความคิดรวมกันโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู ทั้งที่โดยชัดแจงและการเรียนรูแบบเงียบๆ แฝงเรนที่เกิด
จากการสังเกต การคิดใครครวญ การแอบจดจําที่ใชเวลาในการสั่งสมทักษะนั้นออกมาแบงปนกัน 
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กลายเปนการมีรูปแบบความคิดรวมกัน (Shared Mental Models) การมีรูปแบบความคิดมิใชเพียงแต
เพิ่มพูนทักษะฝมือ แตยังสรางประสบการณ และประสบการณก็เปนตัวสอนการมีรูปแบบความคิดของ
คน ของทีมดวยแบบแผน ความคิดอานที่แบงปนรวมกันนั้นจะขยายขอบเขตขององคความรู ทั้งใน
ลักษณะรูอะไร ดวยกระบวนการ ข้ันตอน วิธีการเชนไร เขาใจและมีความรอบรูในเชิงระบบ เห็นความ
เชื่อมโยง และตอบตนเองไดวาตนเรียนรูหรือทําไปเพื่อส่ิงใด เห็นความเปนเหตุเปนผลคาดคะเนผลที่จะ
ติดตามมาได และมีความคิดสรางสรรคริเร่ิมดวยตนเองได เพื่อใหความสําคัญกับส่ิงใด ดวยจิตใจ
มุงมั่น มีแรงจูงใจที่ดี ไมทอถอย ใฝรู อยากรู และไมพอใจกับสภาพเดิมที่เปนอยู   
   สรุปไดวา แบบแผนความคิดอาน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปน
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุนทางความคิดและในการบริหารงานยอมรับการเปล่ียน
เปล่ียนดวยวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เปดใจกวางและสามารถเขาใจมุมมองและความคิดของผูอ่ืน 
ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน พัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยูเสมอ และสงเสริม สนับสนุน ให
ครูไดเขารวมประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความรู และ
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันตามแบบแผนความคิดอานของแตละคน 
  3.1.5 การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ

ผูบริหารในการสงเสริมการเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนทีม เปนการนําความรูของครูมา

แลกเปล่ียนกัน รวมกันทํางานเปนกลุม เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ มีความไววางใจตอกัน เปดใจ 

เห็นใจและเขาใจกัน ยอมรับในการทํางานซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหบุคลากร ทําความเขาใจรวมกันถึง

สภาพปญหาความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียน  มีโอกาสในการ

พัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอ การเขารวมประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับ

การศึกษา  มีสวนรวมในการตัดสินใจ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตลอดจนการพัฒนางานที่รับผิดชอบ

อยางเหมาะสม  จัดใหมีการเขารวมการเรียนรูเปนทีมในดานการศึกษาดูงาน การสัมมนา การเผยแพร

ผลงานของโรงเรียน  จัดใหมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรูความกาวหนาทางวิชาการใน

โรงเรียน 

   3.1.5.1 ความสําคัญของการเรียนรูเปนทีม  การเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ
และทรัพยากรบุคคลเปนหนทางเดียวที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม เพื่อสรางองคการยุคใหม
ที่บรรลุสูความเปนอัจฉริยภาพขององคการโดยรวม 

   3.1.5.2 หลักการเรียนรูเปนทีม ผูบริหารตองสรางความเขาใจใหบุคลากรทุกคน
ในทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและเม่ือปฏิบัติงานรวมกัน ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือ
ผิดพลาด  โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จ ในการเรียนรูรวมกันเปนทีมนี้จะอยูที่การจัดโครงสราง หนาที่
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ขององคการใหมีลําดับข้ันตอนของการทํางานนอยลง และเม่ือกําหนดวิธีการทํางานในรูปแบบของ
ทีมงานใหมากข้ึน โดยเนนการเรียนรูเปนทีมใหมี 3 ลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
   1)  สมาชิกตองมีความสามารถในการคิด วิเคราะหปญหาหรือประเด็นพิจารณา 
ใหกระจางแจงชัดเจน 
   2)  ภายในทีมตองมีการทํางานที่สอดประสานกันเปนอยางดี คิดในส่ิงที่ใหมและ
แตกตางมีความไววางใจตอกัน 
   3)  บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งที่มีตอทีมอ่ืนๆ ขณะที่ทีมหนึ่งสมาชิกเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังสงผลตอทีมอ่ืนๆ ดวย ซึ่งชวยการสรางองคการแหงการ
เรียนรูใหมีพลังมากข้ึน 
   3.1.5.3 กระบวนการเรียนรูเปนทีม   แนวปฏิบัติฝกวินัยเพื่อสรางการเรียนรูของ
ทีม คือ การพูดคุย และการอภิปราย เนื่องจากการอภิปรายเปนการวิเคราะหและแยกสวนประเด็นที่
สนใจรวมกันของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมยอมรับแนวคิดมุมมองที่ตนเสนอ และองคประกอบที่จะ
สนับสนุนการพูดคุยหรือการอภิปรายใหเกิดผลสูงสุดผูรวมทีมจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   1)  งดเวนการนําความคิด ความเชื่อสวนตัวมาตัดสิน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   2)  ตองวางตัวเปนกลางมองวาผูอ่ืนก็รวมแสวงหาขอเท็จจริง หาความกระจางหา
มุมมองเหมือนกัน จึงตองเปดใจ เห็นใจ และเขาใจผูอ่ืนดวย 
   3)  เปนผูเกื้อกูลและสรางบรรยากาศที่ดีของการเสวนาไว ไมพยายามไปขมหรือใช
อิทธิพลเหนือผูอ่ืนในกลุมเสวนา 
  สรุปไดวา การเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปน
บุคคลที่พัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมโดยใหระดับหัวหนาและผูรวมทีมมีความเขาใจใน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ และมีพลังอํานาจที่ชัดเจน ในดานการตัดสินใจ และการ
บริหารงานในลักษณะตางๆ สรางความเขาใจใหครูเกิดการยอมรับในการทํางานซ่ึงกันและกัน กระตุน
ใหครูนําความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางผูนํา ทายาททางการ
บริหารในองคกรโดยใหผูนําองคกรทุกระดับทําหนาที่เปนเสมือนครูผูสอนงานเพื่อถายทอดความเปน
เลิศในการปฏิบัติงาน  
  จากพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู สรุปไดวา คือ  การแสดง
พฤติกรรมของผูบริหารในการพัฒนาบุคคลและองคการใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง กระตุนใหครูมี
ความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  มีการขวนขวายหาความรูและแลกเปล่ียน
ความรูอยูเสมอ เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองคการ และเพื่อทําใหสถานศึกษาเปนองคการแหง
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การเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานความคิดเชิงระบบ ดานความรอบรูแหงตน ดานการมี
วิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิดอาน และดานการเรียนรูเปนทีม 
 
  3.2 การวัดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
   การวัดความเปนผูบริหารการเรียนรูในการสรางองคการแหงการเรียนรูได  ประกอบดวย 

(ตติยา  มวงมิ่งสุข. 2550: 43; อางอิงจาก พัชรา พันธเจริญ. 2546)   

  1) วัดจากการวิเคราะหประวัติการทํางานของผูบริหารการเรียนรูวามีการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง และไดมาตรฐานการทํางาน 

  2) วัดความเปนผูนําขององคการที่แสดงใหเห็นเปนรูปธรรม 

   2.1) มีนโยบายที่เดนชัดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู และความสามารถของบุคลากร

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและเผยแพรความรูใหเกิดประโยชน 

   2.2) มีการสรางระบบฐานขอมูลที่ดี  เพื่อการส่ือสารแบงปนความรู 

   2.3) มีระบบการหมุนเวียนสับเปล่ียนผูปฏิบัติงาน 

   2.4) จัดใหมีการมอบรางวัลตอผูที่สรางสรรคส่ิงใหมที่มีคุณคาตอองคการ 

   2.5) ไดสรางบรรยากาศที่เกื้อหนุนตอการเรียนรูใหเกิดข้ึนในองคการ 

   2.6) ตัวผูนํามีการเรียนรูส่ิงใหมๆ และตรวจสอบแนวคิด และปฏิบัติได 

  3)  วัดจากบุคลากรในองคการวามีระดับการเรียนรูที่มีลักษณะรวมกันอยูใน 3 ดาน

ประกอบดวย 

   3.1) การวัดเร่ืองของความรูความเขาใจโดยดูจากบุคลากรขององคการมีการเสนอ

แนวคิดใหมๆ ขยายความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม 

   3.2) พิจารณาจากพฤติกรรมของบุคลากรไดเปล่ียนแปลงไปมีการตอบสนองตอ

สภาพแวดลอมอยางไร 

   3.3) วัดผลงานโดยรวมขององคการวามีการพัฒนาและปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีข้ึน

หรือไม โดยมุงวัดที่ผลสัมฤทธิ์เกิดข้ึน เชน คุณภาพการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน ผูใชบริการมารับบริการมี

ความพึงพอใจสูงข้ึน มีผูใชบริการเพิ่มมากยิ่งข้ึน และไมมีกระแสการตอตานจากบุคลากรในการนําเอา

วิธีการใหมมาใชในองคการ เพื่อการเพิ่มคุณภาพการปกบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

  การวัดตัวแปรดังกลาวนี้ จึงวัดไดจากพฤติกรรมผูบริหารองคการวาสามารถเล็งเห็น
ความสําคัญและตระหนักในการสงเสริม  สนับสนุน  และกระตุนใหครูมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน การแกปญหา มีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน 
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เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ สงผลให
สถานศึกษาเกิดองคการแหงการเรียนรู (วิจารณ พานิช 2545. 32-33; อางอิงจาก เจริญวิชญ สมพงษ
ธรรม. 2548: 125)  รวมทั้งผูบริหารควรแสดงพฤติกรรมในการนํา ผลักดัน จูงใจ หรือประสานใหครูได
กระทําหรือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหครูไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู การแลกเปล่ียน
ความรู และการสรางคลังความรู และเพื่อประโยชนของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  เปน
การสงเสริม สนับสนุน รวมทั้งกระตุนใหมีการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาผูเรียน ครู และ
สถานศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน นั่นคือ จะทําใหครูรักการ
เรียนรู ใฝรู มีความคิดเปนระบบมากข้ึน เปนตน (วิลาวัลย มาคุม 2549: 331) 
  ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงวัดพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
ใน 5 ดาน ไดแก ดานความคิดเชิงระบบ ดานความรอบรูแหงตน  ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานแบบ
แผนความคิดอาน และดานการเรียนรูเปนทีม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามมาจากเอกสาร
งานวิจัยและแบบสอบถามของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 83-87) และ ตติยา มวงมิ่งสุข (2550: 130-
136) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพื่อใหทราบวาตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู
ดานใดบางที่สามารถมีอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู  และพฤติกรรมผูบริหารในการ
สรางองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมากหรือนอยเพียงไร 
 
4. บรรยากาศองคการ  
 บรรยากาศองคการที่ชวยในการเสริมสรางการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเปนที่พึง

พอใจนั้น เปนเร่ืองจําเปนและสําคัญยิ่ง เพราะการพัฒนาใดๆ มิไดเกิดข้ึนจากกระบวนการนั้นๆ โดยตรง

จะตองเกิดข้ึนภายใตบรรยากาศและเงื่อนไขที่สอดคลองเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณที่

อํานวยการดานปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นจะตองคํานึงอยูเสมอ (อนันต เพียรพานิชย. 2548: 

ออนไลน) 
 4.1  ความหมายของบรรยากาศองคการ 
  ฮอย และ โคลเวอร (Hoy & Clover. 1986: 94) ไดใหความหมายของบรรยากาศ
องคการวา หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนผลมาจากพฤติกรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน ซึ่งเปนผลใหเกิดบรรยากาศเปดขององคการจากบรรยากาศเปดมาก
ที่สุดถึงบรรยากาศเปดนอยที่สุด 
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  ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel. 1991: 221) ไดสรุปความหมายของบรรยากาศ
องคการไวอยางชัดเจนวา หมายถึง สภาพแวดลอมโดยรวม ซึ่งรวมทั้งตัวบุคคล อาคารสถานที่ และ
สถานที่ ต้ังโรงเรียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนพึงสงเสริมบรรยากาศองคการแบบเปดมากกวา
บรรยากาศแบบปด ซึ่งเปนสภาพที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครู ใหความจริงใจ 
ใหการยกยองนับถือใหการสนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพ และใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ใช
การส่ังการหรืออํานาจบังคับในระดับตํ่า ใชภาวะผูนําแบบผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนมากกวา
การควบคุมอยางเขมงวดแบบระบบราชการ เชนเดียวกับพฤติกรรมของครู ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่
สนับสนุนความโปรงใส และความมีปฏิสัมพันธในเชิงวิชาชีพระหวางกัน ซึ่งครูตางรูสึก และมีความเปน
มิตรใหความรวมมือ และมีพันธะผูกพันกับการทํางาน ซึ่งคุณลักษณะภายในองคการเหลานี้ เปนผลให
โรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางไปจากแหงอ่ืนๆ และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการและสังคม  
  การ่ี เดสเลอร (สมยศ นาวีการ. 2542: 192; อางอิงจาก Gary Dessler. n.d.)  ไดให
ความหมายของบรรยากาศองคการวา การรับรูที่บุคคลมีตอประเภทขององคการที่บุคคลกําลังทํางาน
อยู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการในแงของความเปนตัวเอง การเปดโอกาส โครงสราง
องคการ การใหผลตอบแทน ความเอาใจใส ความอบอุน และ การใหความสนับสนุน                    
  เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2539: 278-279) กลาววา บรรยากาศองคการ 
หมายถึง ตัวแปรชนิดตางๆ เมื่อนํามารวมกันแลวมีผลกระทบตอระดับของการทํางานหรือการ
ปฏิบัติงานของผูดําเนินงานภายในองคการซ่ึงองคประกอบตางๆ ที่มีความสําคัญตอบรรยากาศ
องคการ ไดแก ลักษณะโครงสรางขององคการ กระบวนการที่ใชในองคการ การปฏิบัติงานในองคการ 
และ ความพอใจในงาน 
  สมยศ นาวีการ (2539: 192) ไดใหคําจํากัดความของบรรยากาศองคการ หมายถึง กลุม
คุณลักษณะของสภาพแวดลอมของงาน ของพนักงานที่ รับรูทั้งโดยทางตรงและทางออม และ
บรรยากาศองคการเปนแรงกดดันที่สําคัญอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ
นั้นๆ ดวย   
  จากบรรยากาศองคการที่นักวิชาการไดนิยามไวขางตน สรุปไดวา บรรยากาศองคการ 
หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยรวม ซึ่งรวมทั้งตัวบุคคล อาคารสถานที่ และสถานท่ีต้ัง
ภายในโรงเรียน ซึ่งเปนสภาพที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และให
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ใชภาวะผูนําแบบผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนมากกวาการ
ควบคุมอยางเขมงวดแบบระบบราชการ ครูจะมีความเปนมิตรใหความรวมมือ และมีความผูกพันกับ
การทํางาน ซึ่งคุณลักษณะภายในองคการเหลานี้ เปนผลมาจากพฤติกรรมของผูบริหารกับครูผูสอน   
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 4.2 แนวคิด และทฤษฎีบรรยากาศองคการ ของลิทวิน และสตริงเจอร  
  บรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคการเปนอยางมาก ลิทวินและสตริงเจอร 
(ชลอ บัวนอย. 2538: 31-33; อางอิงจาก Litwin and Stringer. 1967)  ไดเสนอแบบบรรยากาศ
องคการไว 3 แบบ ไดแก บรรยากาศดานการใชอํานาจ บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ และบรรยากาศ
ดานสัมฤทธ์ิผล  ดังนี้ 
   4.2.1  บรรยากาศดานการใชอํานาจ (power climate) เปนการรับรูบรรยากาศ
องคการที่บุคคลในองคการตองการมีอิทธิพลและตองการควบคุมบุคคลอ่ืนๆ โดยพยายามหาแนวทาง
วิธีการเพื่อสรางอิทธิพลดวยการใชคําพูด ใหคําแนะนํา แสดงความคิดเห็น หรือชักชวนบุคคลอ่ืนเพื่อ
เอาชนะ ดังนั้นจึงเปนบรรยากาศที่บุคคลในองคการพยายามสรางตนเอง เปนผูนํากลุมตางๆ และเปน
บรรยากาศที่บุคคลในองคการพยายามสรางตนเอง เปนผูนํากลุมตางๆ และเปนบรรยากาศที่บุคคลใน
องคการไมเห็นความสําคัญในดานความอบอุน หรือการมีมนุษยสัมพันธที่บุคคลในองคการควรจะ
ไดรับ ซึ่งเปนบรรยากาศองคการแบบเผด็จการมาก บรรยากาศแบบนี้อาจจะเหมาะสมกับองคการที่
ลําดับสายการบังคับบัญชามาก เชน องคการทหาร หรือองคการที่มีงานประจําทําตลอดเวลา เชน 
องคการผลิตสินคา และนอกจากนี้อาจเกิดข้ึนในองคการการศึกษาหรือการแพทยได ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการสรางความรูสึกในดานความสําคัญของอํานาจและความอบอุนใหกับบุคคลซึ่งตองการ
จะหลบหนี เชน นักเสพติดตางๆ หรือบุคคลที่ประสบกับความลมเหลวตลอดเวลาจนยอมแพตอการ
ทํางาน ลิทวิน (Litwin) กลาววา บรรยากาศแบบนี้เกิดข้ึนไดจาก 1) การเนนโครงสรางในรูปของกฎ 
ระเบียบ และกระบวนการข้ันตอนตางๆ 2) การใหบุคคลมีความรับผิดชอบ มีอํานาจและฐานะตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน 3) สงเสริมการใชอํานาจหนาที่ตามตําแหนง หรือขจัดความขัดแยงและความคิดเห็น
ที่ไมสอดคลองกัน 4) การยอมรับในมาตรฐานงานหรือแนวทางการทํางาน ดังนี้ 
   1) โครงสรางองคการ ((Task Structure) องคประกอบของบรรยากาศองคการดานนี้ 
เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับความชัดเจนของการกําหนดขอบขายและหนาที่ โครงสรางการบริหาร
โรงเรียน กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู บทบาทและหนาที่ของครู มีการกระจาย
งานและการแบงงานกันปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และมีการวางแผนงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ประกอบกับงานวิจัยของ จุฑารัตน สุคันธรัตน (2541: 96) 
พบวา การรับรูบรรยากาศดานโครงสรางในหนวยงาน ที่เปนระบบราชการนั้นจะมีโครงสรางองคการที่
อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับที่แนนอนการเปล่ียนแปลงแกไขทําไดยากบุคคลเม่ือเขามาปนสมาชิก
ขององคการ ยอมมีการปรับตัวใหเขากับกรอบโครงสรางขององคการ   
   2) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ความเอาใจใสตองานที่ทําจนสําเร็จ และเช่ือถือได ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ความเปน
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อิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ เปนความรับผิดชอบในภาระหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละคน 
โดยไมยอทอ มีความมั่นใจในตนเอง เปนที่วางใจแกผูรวมปฏิบัติงาน มีความสํานึกในหนาที่ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเสมอ ซึ่ง สมาน รังสิโยกฤษฎ (2541: 77) ไดสรุปถึงการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานวา การที่จะมอบหมายหนาที่การงานอะไรใหบุคลากรครูปฏิบัติ จะตองตรงกับ
ความรูความสามารถของผูนั้น เพื่อใหมีการใชกําลังคนใหไดประโยชนสูงสุด แตเพื่อใหเปนที่แนใจวผูใด
มีความรู ความสามารถในดานใดนั้น นอกจากจะกระทําโดยการทดสอบความรูแลว ยังตองมอบหมาย
หนาที่การงานใหทดลองปฏิบัติงานสักระยะหนึ่งวาจะสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดหรือไมเพียงใด กอนที่จะมอบหมายหนาที่การงานนั้นๆ ใหปฏิบัติงานเปนการถาวรตอไป 
   3) ความขัดแยง (Conflict) เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับการยอมรับความขัดแยง
อยางไมมีอคติและสามารถเปดเผยกันไดหรือเปนเร่ืองปกติธรรมดา สามารถเผชิญหนาในการ
แกปญหาได มีความคิดเห็นที่แตกตางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปสรรคที่เกิดข้ึน ในการปฏิบัติงานนั้น 
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นตอกรณีความขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึน  และยอมรับฟงเหตุผล
ของครูเมื่อมีความขัดแยงระหวางครูกับผูบริหาร  รวมถึงความขัดแยงในโรงเรียนสวนใหญเปนความ
ขัดแยงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   องคประกอบดานนี้เปนการวัดการรับรูเกี่ยวกับ
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนระหวาง บุคคลที่มีความแตกตางกัน และหนวยงานมีการแขงขันกัน ภายใน ซึ่ง
จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ตึงเครียด การแกปญหาความขัดแยงเปนกระบวนการที่สําคัญในความ
แตกตาง และการผสมผสานในหนาที่ขององคการ เปนของพนักงานที่มั่นใจวาองคการสามารถทนการ
แสดงความขัดแยงหรือความแตกตางในความคิดเห็นได ผูบังคับบัญชาและ ผูรวมงานยินดีที่จะรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตางออกไป แลวนํามาแกไขตกลงกันได 
   4) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การรับรูของครูเกี่ยวกับ
มาตรฐานงานหรือแนวทางในการทํางาน ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน และเปนมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานที่ครูใหการยอมรับ เปนหลักการที่กําหนดข้ึนเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยาง
เปนระเบียบ ชัดเจน เพื่อเปนหลักฐานใหเกิดความเขาใจ เชื่อถือไดในหลักการปฏิบัติทั้งผูบริหารและครู 
เพื่อกระตุนใหครูมีความกระตือรือรนและพัฒนาการปฏิบัติงาน  โรงเรียนไดมีการปรับปรุงระบบการ
ทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหครูสวนใหญเห็นวาผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดองคประกอบดานนี้จะวัดการรับรูถึงความสําคัญของผลการ
ปฏิบัติงาน และความชัดเจนของระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเปนตัวกําหนดแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของพวกเขาดวยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และองคประกอบของบรรยากาศอื่นๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการกระตุนใหเกิดความตองการเพื่อความสําเร็จ ส่ิงที่กระตุนพฤติกรรมที่สัมพันธกับ
ความสําเร็จนี้ แตอีกทางก็ยอมรับวาเปนบรรยากาศดานความสัมพันธ เชน ความอบอุน การเปนมิตร 
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การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การใหรางวัล และการยอมรับ แสดงวาแตละคนมีความตองการดาน
ความสัมพันธสูง เพื่อตอบสนองมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคําส่ัง จึงเปนไปไดวาถาบรรยากาศเนน
ดานความตองการมีอํานาจ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะกระตุนแรงจูงใจ ความตองการเพื่อมีอํานาจ 
องคการใดที่สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และความคาดหมายไวสูงหรือตํ่าเกินไป จะสงผลกระทบตอ
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคล และกอใหเกิดการรับรูถึงบรรยากาศองคการที่แตกตาง
กันได 
   จากบรรยากาศดานการใชอํานาจ สรุปไดวา บรรยากาศดานการใชอํานาจ คือ การ
รับรูของครูเกี่ยวกับความชัดเจนของการกําหนดโครงสรางการบริหาร ขอบขายและหนาที่ กฎระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาทและหนาที่ใหครูทุกคนไดเขาใจภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของตนเองเพ่ือวางแผนงาน กระจายงานและการแบงงานกันปฏิบัติ และ
กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลของครูเมื่อมีความขัดแยงตางๆ เกิดข้ึน  
   4.2.2  บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ (affiliation climate)  เปนการรับรูบรรยากาศ
องคการที่บุคคลภายในองคการเกิดความรูสึก อบอุน มีความรัก ผูกพันธกับบุคคลอ่ืนอยางแนนแฟน มี
การใหคําปรึกษาหารือหรือชวยเหลือบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธอยางมีมิตรภาพ และมีการ
จัดต้ังสหภาพหรือกลุมตางๆ นอกจากนี้บุคคลที่อยูภายในองคการแบบนี้ ตองการไดรับความสนใจและ
ความเอาใจใสตอความรูสึก จึงเปนบรรยากาศองคการแบบที่มีการสนับสนุนกันในทางอารมณ ลิทวิน 
(Litwin) กลาววา บุคคลซึ่งอยูในองคการที่ใหบริการ ไดแก ครู พยาบาล และผูใหคําปรึกษา จะมีความ
ตองการบรรยากาศแบบนี้มาก และนอกจากบรรยากาศองคการแบบนี้จะชวยใหบุคคลในองคการ
ชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันแลว ยังชวยใหเกิดความเขาใจบุคคลตางๆ และชวยสรางสัมพันธภาพ
ในการทํางานที่ดีระหวางผูบริหารและบุคคลในองคการดวย และเนื่องจากบุคคลในองคการอาจ
ตองการ ทํางานหนักเพื่อการยอมรับจากบุคคลอ่ืน จึงเปนบรรยากาศองคการที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ ซึ่งมีงานที่ตองอาศัยความสัมพันธอยางใกลชิด เชน ศูนยใหคําปรึกษาหรือหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบตอการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยทั่วไปแลว เปนบรรยากาศองคการที่
เหมาะสมกับองคการที่มีความซับซอนและมีขนาดใหญ ที่ตองอาศัยความสัมพันธใกลชิด และการ
ผสมผสานหนาที่ตางๆ เขาดวยกัน เชน องคการการศึกษาและการแพทยอาจมีการเสริมสราง
ความสัมพันธดานความรูสึกระหวางบุคคลอยางใกลชิด ตลอดจนทักษะการทํางานตางๆ นอกจากนี้  
ลิทวิน (Litwin) ยังไดกลาวถึงการสรางบรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธเกิดข้ึนไดจาก 1) การเสริมสราง
ความสัมพันธที่อบอุนและใกลชิด 2) การสงเสริมและสนับสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคการมีอิสรภาพ 
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และลดโครงสรางหรืออุปสรรคใหนอยลงและ 4) การกระทําใหบุคคลรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งใน
กลุมหรือในองคการ ดังนี้ 
   1) ความอบอุน (Warmth) เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับความอบอุนในองคการ 
มิตรภาพที่ดีภายในองคการ ความรวมมือในการทํางาน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดรับการยอมรับ
จากคณะครู และผูบริหารเอาใจใสดูแลครูอยางทั่วถึง และมีความรูสึกที่ดีเปนกันเองในโรงเรียน 
องคประกอบดานนี้มีความสัมพันธตอการพัฒนาการของมนุษยเปนอยางมาก จะเปนการสงเสริมให
บุคคลลดความกลัวที่จะลมเหลวในงาน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน เกิดความเสียสละ เต็ม
ใจทํางาน มีสวนรวมในทีมงาน ซึ่งลักษณะความสัมพันธในดานนี้ สุวจี ศิริปญโญ (2536: บทคัดยอ) 
พบวา ความอบอุนในหนวยงานวา หนวยงานใดที่มีบรรยากาศการทํางานที่ไมเครียด บุคลากรรวม
ทํางานอยางเปนมิตร เมื่อมีปญหาในการทํางานก็จะไดรับแนะนําจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
เปนอยางดี จึงทําใหบุคลากรมีความพอใจในการทํางาน   
   2) การสนับสนุน (Support) เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา และเมื่อกระทําผิดวินัยจะมีการ
พิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎระเบียบที่กําหนดไว ซึ่งจะชวยลดความกังวลในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานลงได เชน การลาศึกษาตอ การเขารับการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม การอํานวยความสะดวก
ในเร่ืองอุปกรณและเคร่ืองใชตางๆ ในโรงเรียนที่มีความทันสมัยและพอเพียงสําหรับการทํางาน เปนตน 
   3) ความภักดีตอองคการ (Identity) เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับการเปนเจาของ หรือ
การเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ตลอดจนความรูสึกภาคภูมิใจ ความผูกพันตอโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติงาน
อยูรูสึกเปนสมาชิก มีคุณคาตอทีมงาน อุทิศตนและใหความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยและสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ซึ่งคุณลักษณะของแต
ละบุคคล และเปาหมายของกลุมจะมีความสําคัญยิ่ง ลิทวิน และสตรินเจอร (เจนนารา สิทธิเหรียญชัย. 
2541: 17; อางอิงจาก Litwin & Stringer. 1968.) ไดศึกษาผลการศึกษาของนักวิชาการหลายคน 
เกี่ยวกับผลความแตกตางของขอมูลยอนกลับของแตละคน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล ความพึงพอใจในงาน และการยึดติดของกลุม ซึ่งพบวา การเนนที่ความจงรักภักดีตอกลุม และ
เปาหมายของกลุมจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน ลดการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน ทําใหเกิดความ
ไววางใจ และมีความสัมพันธที่ดีข้ึน การไมคํานึงถึงเปาหมายของกลุมนั้น จะทําใหบุคคลแยกตัว 
ไมอยางทํางานใหดี และไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน องคประกอบดานนี้จะมีผลโดยตรงกับการจูง
ใจดานอํานาจ จึงมีขอสันนิษฐานวาบรรยากาศองคการที่ดี ควรเนนการมีเอกลักษณขององคการ และ
จงรักภักดีตอกลุม ซึ่งมีแนวโนมการเกิดมิตรภาพ ความอบอุน และการสนับสนุน การเนนความสําคัญ
ในการสรางความจงรักภักดีตอกลุม และการมีสวนรวมในการจัดการ จะทําใหมีการพัฒนาใหเกิดความ
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จงรักภักดี และความเปนเอกลักษณของกลุมใหมากยิ่งข้ึน ลิเคิรท (วรรณภา ณ สงขลา. 2530: 30; 
อางอิงจาก Likert. n.d.) นอกจากจะนํามาซ่ึงเปนการสรางบรรยากาศองคการที่ดีแลว ยังจะนํามาซ่ึง
การเพิ่มผลผลิตขององคการดวย เนื่องจากการเกิดความรูสึกของการมีสวนรวมในงานขององคการ 
   จากบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ สรุปไดวา บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ คือ 
การรับรูของครูเกี่ยวกับความรูสึก เปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน รูสึกภาคภูมิใจ ความ
ผูกพันตอสถานศึกษา มีความอบอุน มิตรภาพที่ดี มีความรัก ผูกพันกัน ผูบริหารเอาใจใสดูแลครูอยาง
ทั่วถึงและใหความชวยเหลือแกบุคลากรและเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหาทั้งดานการทํางานและเร่ือง
สวนตัว สวนบุคลากรก็ใหความรวมมือในการทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกันการปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรและ
เพื่อนรวมงานใหมีความกาวหนา เมื่อกระทําผิดวินัยก็มีการพิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎระเบียบ
ที่กําหนดไวอยางเครงครัด ครูมีอิสระในการทํางานแมวามีโครงสรางหรืออุปสรรคในการทํางานมากก็
ตาม  และครูไดรับความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ และเคร่ืองใชตางๆ ที่ทันสมัยและพอเพียงสําหรับการ
ทํางาน 
   4.2.3  บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล (achievement climate) เปนการรับรูบรรยากาศ
ที่บุคคลในองคการคิดสรางสรรคเพื่อจะปรับปรุงงานใหดี มีอาชีพที่กาวหนา แมวาบุคคลในบรรยากาศ
ดานนี้ จะมีความพึงพอใจที่จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จก็ตาม แตก็ไมใชจะคิดถึงแตเพียงบรรลุ
เปาหมายองคการเทานั้น แตยังคิดถึงวิธีการที่จะทําใหสําเร็จ คิดถึงอุปสรรคขัดขวาง ตลอดจนคิดถึง
ความรูสึกตอความสําเร็จหรือความลมเหลวดวยบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผลนี้ นอกจากจะทําใหลด
ระดับโครงสรางและอุปสรรคในการทํางาน เชน กฎ ระเบียบ กระบวนการและข้ันตอนการติดตอส่ือสาร
ลงแลว ยังมีการกําหนดและต้ังเปาหมายที่แนนอน ตลอดจนมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูงอีกดวย 
จึงทําใหเหมาะกับสถานการณหรืองคการที่ตองการใหบุคคลคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความตองการตอการ
เส่ียงปฏิบัติงานในองคการ เปนบรรยากาศซึ่งเหมาะสมกับองคการที่กําลังเติบโต หรืออยูใน
สภาพการณที่กําลังเปล่ียนแปลง แตอยางไรก็ตามบุคคลในองคการซึ่งมีบรรยากาศดานนี้จะตองมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่  ตลอดจนรับผิดชอบตอการแกปญหาที่ เกิดข้ึน  อีกทั้งพยายามใช
ความสามารถ และความพยายามของตนเองในการทํางานใหบรรลุสัมฤทธ์ิผล จึงเปนบุคคลที่ไมชอบ
งานที่ตองอาศัยบุคคลอ่ืน หรือเปนงานที่ตองรอโอกาส และถาหากเปนงานประจําหรืองานงายๆ ก็จะ
ไมคอยภูมิใจตอความสําเร็จในการที่จะตองใชเวลาพิสูจนความสามารถของตนใหบรรลุสัมฤทธ์ิผลของ
งานนั้นและนอกจากนี้บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผลตองการใหผูปฏิบัติงานในองคการไดรูถึงผลงานที่ได
ดําเนินการไปแลว กลาวคือ ตองการขอมูลยอนกลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลในองคการการศึกษา 
ตองการที่จะรูถึงขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน ลิทวิน (Litwin) 
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กลาววาบรรยากาศดานนี้อาจสรางใหเกิดข้ึนไดจาก  1)  การมีความเส่ียงและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  2) ใหมีการยอมรับ และใหรางวัลแกผลงานดีเดน  3) สรางความประทับใจแกบุคคลวาเปน
สวนหนึ่งของกลุม ดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงของงาน (Risk) เปนการรับรูของครูเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลตอ
ความเส่ียง หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  พิจารณาถึงมาตรการที่ใชในการปองกันและ
ตรวจสอบความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีการปรึกษาผูบริหารโรงเรียนกอนการตัดสินใจทํางานที่
เส่ียงตอความผิดพลาด และการมอบหมายงานจะตองคํานึงถึงความรูความสามารถของแตละบุคคล
กอนเสมอ รวมถึงการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลที่มีอยู ความเปนไปได หรือโอกาสที่จะเกิดข้ึนของ
เหตุการณตางๆ กอนการตัดสินใจในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
องคประกอบของบรรยากาศองคการดานนี้ เปนการวัดความรูสึกถึงการเส่ียงและการเปล่ียนแปลงใน
งาน และในองคการ การคํานวณรับความเส่ียงในงาน หรือการตัดสินหาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในงาน 
ซึ่งบุคคลที่ตองการความสําเร็จสูงชอบที่จะยอมรับการเสี่ยงระดับปานกลางในการตัดสินใจ ดังนั้น 
บรรยากาศองคการที่ใหการยอมรับความเส่ียงปานกลางน้ันจะเปนส่ิงที่กระตุนความตองการ
ความสําเร็จของบุคคลได  และเปนการทําใหองคการเปดโอกาสใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําส่ิงใหมๆ 
โดยปราศจากการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงในการทํางาน 
   2) การใหรางวัล (Reward)  การรับรูของครูเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับการให
รางวัลและการลงโทษ ผลตอบแทนที่เปนส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก การเล่ือนตําแหนง การเล่ือน
ข้ัน การยกยองชมเชย การยอมรับในงาน การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับครูในโรงเรียน 
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ทํางานบกพรองไดปรับปรุงแกไขในการทํางานครั้งตอไปองคประกอบดานนี้ 
จะจัดการรับรูเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับการใหรางวัลและการลงโทษ ในสถานการณของการ
ทํางานในองคการ การจัดบรรยากาศการใหรางวัลจะดีกวาการลงโทษ เพราะเปนส่ิงที่คนชอบมากกวา 
ถาระบบการใหรางวัลเปนรูปแบบที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะคํานึงถึงการปฏิบัติงานเปนหลักจะทํา
ใหเกิดการกระตุนแรงจูงใจดานความสําเร็จข้ึน เพราะรางวัลที่ไดรับถือเปนความสําเร็จของแตละบุคคล 
ทําใหลดความกลัวที่จะลมเหลว แตการใหรางวัลโดยใชในการปฏิบัติงานเปนหลัก อาจจะไปกระตุน
แรงจูงใจดานความสัมพันธ เพราะผูที่มีความสัมพันธสูงกับบุคคลอ่ืน จะแสวงหาส่ิงที่จะนําไปสูความ
อบอุน ความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวา และหากบรรยากาศแสดงถึงการยอมรับ แตการใหรางวัล
ไมมีความชัดเจน หรือข้ึนอยูกับการปฏิบัติของผูบริหาร ผูที่ประสบความสําเร็จมักจะไมสนใจในการ
ยอมรับในเร่ืองทั่วไป เชน ในดานความเปนมิตร บรรยากาศการใหรางวัล ในการปฏิบัติงานจะกระตุน
จากบรรยากาศการยอมรับมากกวาแรงจูงใจดานตองการอํานาจ และการที่บุคคลไดรับการยอมรับและ
เห็นดวย จะเปนบรรยากาศที่ดีกวาบรรยากาศไมยอมรับ หรือการลงโทษ    
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   จากบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล สรุปไดวา บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล คือ การรับรู
ของครูเกี่ยวกับการยอมรับตอความรับผิดชอบในหนาที่ตอการแกปญหาที่เกิดข้ึน ผูบริหารเปดโอกาส
ใหครูที่ทํางานผิดพลาดไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขในการทํางาน และใหกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งให
รางวัลบุคคลที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเดน มีการปรึกษาผูบริหารโรงเรียนกอนการตัดสินใจทํางานที่เส่ียง
ตอความผิดพลาด สรางความรูสึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในบรรยากาศของโรงเรียนที่เปดโอกาส
ใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําส่ิงใหมๆ ใชนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการ
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงในการทํางานเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคในการปรับปรุงงานท่ีสงผล
ตอความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลงานที่ได
ดําเนินการไปแลว เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
 4.3 การวัดบรรยากาศองคการ 

  จากการศึกษาของสังข ใจขาน (2548: 53) ที่ไดศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอ

การเรียนรู ตามความคิดเห็นของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 

1 ไดวัดบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการเรียนรูใน 8 มิติ คือ 1) โครงสรางของงาน  2) การตัดสินใจ 3) 

ความยืดหยุนและอิสระในการทํางาน 4) การรับรูผลงานและรางวัล 5) การสนับสนุนดานการฝกอบรม

และพัฒนา 6) ความอบอุนและสนับสนุน 7) ความมั่นคงและความเส่ียง และ8) การติดตอส่ือสาร จาก

แบบสอบถามซ่ึงไดพัฒนามาจากแนวคิดของ Litwin & Stringer และจากการศึกษาหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู และศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่สุด เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ

การพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรไปสูการเปน “องคการแหงการเรียนรู” 

  นอกจากนี้จากการศึกษาของสมพิศ เกงพานิช (2549: 39-40)  ไดศึกษาเร่ืองความ

คาดหวังในการสรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครู โรงเรียนวัดแจง

รอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยวัดจากความคาดหวัง

ในการสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานในองคการ 9 ดาน คือ 1) โครงสรางการทํางาน 2) ความยืดหยุน 

3) ความเปนอิสระ 4) การรับรูผลงาน 5) รางวัลตอบแทน 6) ความอบอุนและการสนับสนุน 7) ความ

มั่นคงและความเส่ียง 8) ความสามัคคี และ 9) การยินยอมใหมีความขัดแยง แบบสอบถามที่สรางข้ึน

เอง เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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เพื่อใหทราบขอมูลความคาดหวังของขาราชการครู โรงเรียนวัดแจงรอน ที่มีตอบรรยากาศในการ

ปฏิบัติงานในองคการ  

  การวัดตัวแปรดังกลาวนี้จึงวัดไดจากการสรางบรรยากาศและทัศนคติที่ดีรวมกันเพื่อ
ไมใหเกิดความตึงเครียด (Senge. 2000: 23) และบุคคลในองคการก็จะเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อจะ
ปรับปรุงงานใหดี การพยายามใชความสามารถและความพยายามในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ินั้น 
เปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาความรู ความสามารถ ปรับเปล่ียนทัศนคติและเพื่อ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน นําไปสูการปฏิบัติจริงได (Litwin & Stringer. 1968: 45-46) และในขณะเดียวกัน
การกําหนดวิสัยทัศนรวมกันไดอยางถูกตองและแมนยํานั้น จําเปนตองเนนโครงสรางการบริหารงาน 
ขอบขาย หนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจน ดังนั้นการรับรูของครูเกี่ยวกับบรรยากาศองคการที่ใช
อํานาจ เนนโครงสราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มากข้ึนเทาใด บุคคลในองคการมักรับรูเกี่ยวกับ
บรรยากาศในองคการวามีลักษณะเขมงวดกวดขัน (Rigid) ปด (close) และหวั่นเกรง (Threatening) 
และเมื่อผูบริหารแสดงความสนใจตอครูมากข้ึน บรรยากาศองคการก็จะเปนไปในทางที่ดี มีความไว
เนื้อเช่ือใจและมีความรับผิดชอบ กอใหเกิดความรวมมือกันและงายตอเรียนรูรวมกัน (สังข ใจขาน. 
2548: 78; อางอิงจาก Steers. 1977)  รวมทั้งบรรยากาศองคการที่ผูบริหารใหความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในการนําความคิดและวิธีการใหมๆ มาปรับปรุงการทํางาน และสรางสรรคงานใหมๆ 
มากข้ึนก็จะเปนแรงกระตุนใหครูเกิดการแลกเปล่ียนความรูรวมกันและสามารถนําความรูตางๆ ที่
จัดเก็บไวอยางเปนระบบ และเปนหมวดหมูไปใชไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ เชน 
อินเตอรเน็ต อีเมล จดหมาย ขาว หรือการประชุมกลุมยอย เปนตน (สมพิศ เกงพานิช. 2549: 55-57) 
นอกจากนี้การสรางบรรยากาศใหเกิดมนุษยสัมพันธ เกิดความอบอุน ผูกพัน และมีการชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันนั้น จะชวยใหเกิดความเขาใจและสรางสัมพันธภาพในการทํางานที่ดีระหวาง
ผูบริหารและบุคคลในองคการ เปนการสรางกําลังใจ กระตุนการทํางานและเกิดความคิดริเร่ิม
สรางสรรค สามารถแลกเปลี่ยนความรูรวมกันในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  (สังข ใจขาน. 2548: 
77) 
  ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงวัดบรรยากาศองคการ ใน 3 ดาน คือ  บรรยากาศดาน
การใชอํานาจ บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ และบรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล  ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา
ปรับปรุงแบบสอบถามมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของสังข ใจขาน (2548: 93-100) สม
พิศ เกงพานิช (2549: 72-75) และ รสสุคนธ รุดชาติ (2550: 91-99) วิภาวี มหารักขกะ (2550: 205-
213) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพื่อใหทราบวาตัวแปรบรรยากาศองคการดานใดบางที่สามารถมีอํานาจใน
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การทํานายการจัดการความรูของครู และระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 อยูในระดับมากหรือนอยเพียงไร 
 
5.  คุณลักษณะของคร ู
 คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2551: ออนไลน) มีดังนี้ 
 1) มีความรูความสามารถในการพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 2) มีความรู และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3) มีมาตรฐานวิชาชีพและไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ 
 4) มีความรูและความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 5) มีความรูความสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและเปนระบบ 
 6) มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา 
 7) มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา 
 8) มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรูอยางถูกตองเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง
ไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมาตรฐานวิชาชีพครู 
คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2551: 
ออนไลน)  มีดังนี้ 
  1) ดานความรูและความเขาใจในธรรมชาติของผูเรียนและธรรมชาติของการเรียนรู 
  2) ดานความรูความสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน 
  3) ดานความรูและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
  4) ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู 
  5) ดานความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6) ดานความรูความสามารถและทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
  7) ดานบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 ชารี มณีศรี (สุวรรณ จุยทอง. 2546: 31-32; อางอิงจากชารี มณีศรี. 2529)  ไดแบง
คุณลักษณะของครูไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) คุณลักษณะเฉพาะตัว ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีสุขภาพดี จิตใจแจมใส มี
อารมณดี พูดจาไพเรานุมนวล น้ําเสียงชัดเจน มีลักษณะผูนํา รวมทั้งการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
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  2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก ความรูในวิชาที่สอน เปนผูมีความต้ังใจในการทํางาน 
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร ความรูดานการแนะแนว ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และความใฝรู มีเจตคติที่ดีตอเด็ก และตออาชีพครู 
 
 ยนต ชุมจิต (2550: 166-167) กลาววาคุณลักษณะของครูแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

  1) คุณลักษณะเฉพาะตัว คือ ลักษณะประจําตัวของบุคคล แบงเปน 2 ประเภท เปน

คุณลักษณะภายใน กับคุณลักษณะภายนอก สําหรับคุณลักษณะภายนอก เปนลักษณะที่สังเกตเห็นได 

สามารถวัดผลไดทันที เชน รูปราง หนาตา ลักษณะการพูด กิริยาทาทาง ลักษณะการยืน เดิน นั่งตลอด

ถึงการแตงกาย เปนตน คุณลักษณะภายนอกนี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดโดยการฝก และ

เลียนแบบ สวนคุณลักษณะภายในน้ันไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน เปนสวนที่สังเกตไดคอนขางยาก

และตองใชเวลา เชน ความคิดเห็นตางๆ ความรอบรู ปฏิภาณไหวพริบ คานิยม ความมั่นคงในอารมณ 

การมีอารมณขัน ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความยุติธรรม ความเช่ือมั่น

ในตัวเอง ความสนใจ ความเฉลียวฉลาด และความสามารถของบุคคลที่นําเขามาใชในดานการทํางาน 

  2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ คือ คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการทํางานในแตละอาชีพ เปน

คุณลักษณะของแตละบุคคลที่ตองมีในการปฏิบัติงาน ตามหนาที่หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง คือ การมี

ความรู คววามสามารถ และประสบกาณที่เหมาะสมกับตําแหนงและอาชีพนั้นดๆ ทําใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางดี 

 วิไล ต้ังจิตสมคิด (2544: 149) สรุปไดวา คุณลักษณะของครูที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 
  1) มีความรูดี ไดแก คุณสมบัติสวนตัวที่เกี่ยวของกับความรู ความสามารถทางดาน
วิชาการที่จะสอน ตลอดจนการเปนผูที่มีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด เช่ือมั่นในตนเอง มีความคิด
สรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหมๆ เปนตน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของครู คือ การสอนดีและ
ปกครองดี สามารถอธิบายไดรวบรัดชัดเจน สอนสนุก ทําเร่ืองที่ยากใชงายได ควบคุมชั้นเรียนใหอยูใน
ระเบียบวินัย เปนตน 
  2) มีบุคลิกภาพดี ไดแก รูปรางทาทางดี แตงกายสะอาดเรียบรอย พูดจาไพเราะนุมนวล 
น้ําเสียงชัดเจน มีลักษณะเปนผูนํา เปนตน นอกจากนี้ครูยังตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี มีอัธยาศัย
ไมตรีกับทุกคน 
  3) มีคุณธรรมจริยธรรม  ไดแก การประพฤติดี เวนจากอบายมุขทั้งปวง กระทําแตส่ิงที่ดี
ที่สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ และตองมีคุณธรรม จริยธรรมประจําใจ คือ ซื่อสัตย เสียสละ มีเมตตา
กรุณา ยุติธรรม และมานะอดทน เปนตน 
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 จากแนวความคิดของนักวิชาการและแนวนโยบาย แผนและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาว

สรุปไดชัดเจนวาคุณลักษณะของครูที่ดีนั้น หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกอยางเหมาะสมของครู 

ไดแก คุณลักษณะดานสวนตัว และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู ดังนี้   

 
 5.1  คุณลักษณะดานสวนตัว   

  สุมน อมรวิวัฒน (2540: 30-32) ไดกลาวถึง ลักษณะของความเปนครูไวดวยกัน 2 

ลักษณะ  ดังนี้ 

   1) รูปลักษณ  ลักษณะภายนอกที่มองเห็นไดวา เปนครูที่มีลักษณะที่พึงประสงคมี

ความเปนอยูที่กลมกลืนกับสังคมและชุมชนนั้นๆ มี 7 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

    1.1) สดชื่น สะอาดตา ครูมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง  แตงกายสะอาด ยิ้มแยม

แจมใส 

    1.2) ต่ืนตัว หนักเอาเบาสู ครูตองเปนคนสนใจใฝรู ต่ืนตัว กระฉับกระเฉง รับรู

ขาวคราว เผฃิญความเปล่ียนแปลงและผจญปญหาที่เกิดข้ึน 

    1.3) มั่นใจในตนเองสามารถแสดงออกโดยใชภาษาที่ถูกตอง แสดงความ

คิดเห็นที่สนับสนุนหรือโตตอบอยางมีเหตุผล 

    1.4) รูรอบเนื่องจากไดอานมาก ฟงมาก ครูตองเปนคนรับรูขาวสาร เหตุการณ

ปญหาและสังคม รูจักใชวิจารณญาณวินิจฉัยตามความรูและประสบการณของตน 

    1.5) เปนกัลยาณมิตร มีน้ําใจ มีความใกลชิดผูกพันกับศิษย และเพื่อนรวมงาน 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะทางสังคม เปนที่รักไววางใจ 

    1.6) ฉลาด ครูสามารถใชภาษาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางถูกตอง รับฟงเร่ืองราว

ตางดๆ ไดเขาใจรวดเร็ว  

    1.7) สุภาพ กิริยาที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ ไมพูดจาลวงเกินหรือกาวราว 

สรุปไดวา คุณลักษณะของความเปนครู ไดแก เปนคนสงบ หนักแนนและพลังที่เปยมลน 

   2) กิจจะลักษณ  ลักษณะภารกิจที่ครูตองปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความเจริญ

สมกับความเปนครู ตามหลักพุทธธรรม เรียกวา ภาวนา 4 คือ 

    2.1) กายภาวนา  การพัฒนารางกาย คือ ฝกอบรมวิธีปฏิบัติงานกับส่ิงแวดลอม

ที่ถูกตอง ซึ่งไดแก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ความรูสึกรัก ชอบ เกลียดชัง หรือความรูสึกเฉยๆ ตอส่ิงเรา 
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เวนและลด ละ เลิก การกระทําที่นําโทษ นําไปสูความเส่ือม มุงพัฒนาการปฏิบัติที่กอใหเกิดประโยชน

ทั้งแกตนและสวนรวม 

    2.2) ศีลภาวนา  การพัฒนาความประพฤติ คือ พัฒนาความประพฤติและ

จรรยาของบุคคลใหเปนไปตามหลักการและระเบียบวินัยที่ถูกตอง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

เมตตา จริงใจและใชสติปญญา 

    2.3) จิตภาวนา  การพัฒนาจิตใจ คือ การฝกอบรมจิตใจใหเบิกบานผองใส 

เขาใจ มั่นคง ทําใหคนเปนมนุษย และมีผลตอบุคลิกภาพของครูอยางยิ่ง 

    2.4) ปญญาภาวนา  การพัฒนาปญญา คือ การวิเคราะหฝกฝนตนเอง จาก

ภายใน เชน การสํารวจความรูสึก ความคิด ความเขาใจตอเหตุการณและปญหา โดยไมตกเปนทาส

ของอคติ คือ ความรัก โลภ โกรธ หลง ฝกตนที่จะมองและปฏิบัติตอส่ิงตางๆ ตามความเปนที่มันเปนอยู 

รูเทาทันความเปล่ียนแปลง และสามารถใชสติปญญาในการแกปญหา 

  นิรมล แจมจํารัส (2545: 93-96) กลาววาคุณลักษณะสวนตัว ไดแก 
   1) ความประพฤติดี  ครูตองเปนแบบอยางแกศิษย โดยธรรมชาติศิษยจะมีความโนม
เอียงที่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบอยางครู ทั้งดานจริยธรรมและการแสดงออกอยูแลว ดังนี้ครูจะตอง
เปนผูที่มีความประพฤติดีในทั้งหองเรียนและในการดําเนินชีวิตตามปกติ 
   2) มีความรูในวิธีสอนดี  ครูที่มีความรูดีจะตองสามารถสอนไดดีดวย ในการ
ประกอบอาชีพครูนั้นการสอนเปนงานที่สําคัญที่สุด ฉะนั้นครูจึงควรวางแผนการสอนอยางดี ไมวาจะ
เปนการกําหนดจุดประสงค รูปแบบการสอน วิธีสอน อุปกรณการสอน การสอน การจัดกิจกรรมการ
สอน และการประเมินผลการเรียน 
   3) สุขภาพกายดี  งานของครูเปนงานที่หนักและเหนื่อย ตองทํางานต้ังแตการ
เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจงาน ควบคุมความประพฤติของศิษย ใหการปรึกษา
แกศิษย ตลอดจนการจัดการประเมินผลการเรียน ครูจึงตองมีสุขภาพกายที่แข็งแรงเพื่อจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเรียบรอยสมบูรณ 
   4) มีสุขภาพจิตดี  งานครูเปนงานที่ตองอดทนตอการรบกวนอารมณจากศิษย ครู
ตองมีความอดทนตอความโกรธหรือความไมพอใจกับความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนอดทนตอ
ความรูสึกผิดหวังที่ไมไดต้ังใจ ซึ่งอาจเกิดจากความไมพรอมของศิษย ครูจึงตองมีสุขภาพจิตที่ดีพอ จึง
จะทําใหครูสามารถควบคุมตนเองไดดี 
   5) บุคลิกภาพดี  บุคลิกภาพเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางความนาเช่ือถือในตัวครูใหแก
ศิษย บุคลิกภาพหลายอยางเปนคุณลักษณะที่ฝกฝนปรุงแตงได เชน การแตงกายที่เหมาะสม 
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ความสามารถทางการสอน วิธีการพูด มารยาททางสังคมตางๆ เปนตน ศิษยจะเกิดความเชื่อถือตอครู
ไดงายหากวาครูมีบุคลิกภาพที่ดี และย่ิงครูวางตัวดีก็จะยิ่งเพิ่มความนาเช่ือถือใหกับศิษยไดมากยิ่งข้ึน 
   6) ความตรงตอเวลา  การตรงตอเวลาเปนการสรางความนาเช่ือถือและนาเคารพ
ใหแกครู โรงเรียนกําหนดเวลาเรียนไวเปนเวลาที่แนนอนในแตละภาคเรียน ครูจึงตองเปนคนตรงตอ
เวลาในการเขาสอน ตลอดจนการตรวจงานของนักเรียนใหเสร็จตามกําหนด การทําบันทึกตางๆ เชน 
การทําบัญชีเรียกช่ือ การทําผลการสอบ การทําสมุดรายงาน จะตองเสร็จตามกําหนดเวลาดวย 
   7) เจตคติที่ดีตอศิษย  ครูตองเปนผูที่เขาใจถึงความตองการและความสามารถของ 
นักเรียน ตลอดจนความแตกตางของบุคคลในดานตางๆ ของนักเรียน รูจักยอมรับความคิดเห็นของ
นักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผย พรอมที่จะชวเหลือใหนักเรียนได
พัฒนาอยางเต็มที่ทุกดานตามศักยภาพของบุคคล นอกจากนี้ครูจะตองชวยกระตุนใหนักเรียนมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู มีจิตใจใฝรู มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอโดยไมหยุดยั้ง 
   8) ความสามารถในการพูด  ครูจะตองพูดและใชภาษาอยูเสมอเพื่ออธิบายหรือส่ัง

สอนนักเรียน ครูจึงตองสามารถใชการพูดเปนส่ือที่จะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงาย นอกจากนี้

จะตองออกเสียงใหถูกตองและชัดเจน เพื่อนักเรียนจะไดเห็นเปนตัวอยางดวย ความสามารถทางดานนี้

ยังรวมถึงเสียงที่ไพเราะนาฟงและการพูดอยางเขมแข็งเด็ดขาดตามสภาวะและเหตุการณดวย    

  ยนต ชุมจิต (2550:167) กลาววาคุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้ 

   1) บุคลิกภาพที่ดีของครู หมายถึง บุคลิกภาพท้ังทางกาย และจิตใจ เชน รูปราง 

หนาตาดี ทาทางสงาผาเผย แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะนุมนวล สงบเสงี่ยม มีลักษณะเปนผูนํา มี

น้ําเสียงดีชัดเจน เปนต้ัน 

   2) คุณสมบัติสวนตัวดี เชน สติปญญาดี มีความเฉลียวฉลาด มีความรูกวางขวาง 

เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กระตือรือรน และสุขภาพอนามัยดี เปนตน 

   3) ความสามารถในการสอนและการปกครองดี หรืออาจจะพูดอีกนัยหนึ่งวาสอนดี

และปกครองนักเรียนไดดี เชน อธิบายไดแจมชัดเด็กปฏิบิตามได สอนแลวเด็กสามารถคิดแกปญหา

ตางๆ ได สอนสนุกและสามารถปกครองนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยตลอดเวลา เปนตน 

   4) ประพฤติดี โดยละเวนการกระทําในส่ิงที่เปนอบายมุขทั้งปวง กระทําแตส่ิงที่ดีงาม 

มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

   5) มีจรรยาครู และมีคุณธรรมสูง เชน ซื่อสัตยตอวิชาชีพครู เสียสละ มีเมตตากรุณา 

ยุติธรรม มานะอดทน เปนตน 
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   6) มีมนุษยสัมพันธดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีตอบุคคลทุกฝาย เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อน

ครู ผูปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชน เปนตน 

  บุญเจอ สุวรรณพฤกษ (พรทิพย บุญเปกขตระกูล. 2543: 27-28; อางอิงจาก บุญเจอ 

สุวรรณพฤกษ. 2523: 11-12) กลาววา ครูที่มีคุณลักษณะดี ตองมีลักษณะดังนี้ 

   1) เปนผูมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ สุขภาพกายประกอบดวย ความแข็งแรงวองไว 

มีความอดทน ไมเจ็บปวยและไมพิการ สุขภาพจิตประกอบดวย มีอารมณดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส มอง

โลกในแงดี มีใจหนักแนน มีความสุขธรรม มีเหตุผล 

   2) เปนผูมีความรู และทักษะดีในทางหมั่นแสวงหาความรู ทักษะและประสบการณ

เพิ่มเติม 

   3) รูเทคนิคในการถายทอดความรูและทักษะใหแกศิษย  มีความสามารถในการสอน

และฝกทักษะใหเขาใจแจมแจง และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4) มีความประพฤติดี อยูในศีลธรรมและระเบียบวินัย แตงกายเรียบรอยถูกตองตาม

วัฒนธรรม สะอาด และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

   5) สังคมดี มีมิตรภาพท่ีดีตอทุกคน สามารถเขาไดกับทุกฝายทั้งบุคคลที่สูงกวา 

เสมอกัน และผูที่ตํ่ากวา รวมทั้งศิษยทุกคน 

  สรุปไดวา คุณลักษณะดานสวนตัว หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกเฉพาะตัวของบุคคล

ในทางที่ดี ไดแก การมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ สามารถความคุมอารมณไดดีเมื่อมีปญหา เชื่อมั่น

ในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ 

อัธยาศัยไมตรีที่ดีตอบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชน  มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คนควา แสวงหาวิธีใหมๆ มีความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรืนรน มีความ

รับผิดชอบตอหนาที่สูง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และความประพฤติโดยละเวน

การกระทําในส่ิงที่เปนอบายมุขทั้งปวง มีความรัก เมตตา ชวยเหลือใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มที่ 

ศึกษาหาความรู ติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวทางการศึกษาจากแหลงความรูตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

รวมมือกับผูปกครองในการแกปญหาของนักเรียน และใหความรวมมือและชวยเหลืองานของชุมชน 

 
 5.2  คุณลักษณะทางดานวิชาชีพครู 
  ประสงค ภูมิพัทธ (2542: 24; อางอิงจาก สายหยุด จําปาทอง. 2532: 24-25) กลาววา 
ครูตองมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในอาชีพครู รูจักศึกษาหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
สอนซ่ึงเปนการปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานใน
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การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงมีความคิดเปนของตนเองเพื่อประโยชนในการสอน ตลอดจนการแสดงความ
คิดเห็นหรือใหความรูใหมๆ ตอผูเรียนและสาธารณชน เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใน
การเรียนการสอนได  
    วิไล ต้ังจิตสมคิด (2544: 149) สรุปไดวา ลักษณะของครูที่มีความรูดี ไดแก คุณสมบัติ
สวนตัวที่ เกี่ยวของกับความรู ความสามารถทางดานวิชาการที่จะสอน ตลอดจนการเปนผูที่มี
สติปญญาดี เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหมๆ เปนตน ที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของครู คือ การสอนดีและปกครองดี สามารถอธิบายไดรวบรัดชัดเจน สอนสนุก 
ทําเร่ืองที่ยากใชงายได ควบคุมชั้นเรียนใหอยูในระเบียบวินัย เปนตน 
  สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ (2543: ออนไลน) กลาววา ครูตองมีความรูความสามารถ และ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความรูความสามารถในเนื้อหาสาระ
วิชาที่สอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนตาม
ธรรมชาติและทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน มีความสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก
หองเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรูความสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู มีความสามารถประเมินผูเรียนจากพัฒนาการของผูเรียน  นอกจากนี้สวนสําคัญตองมีความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องและเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะและกระบวนการ
ในการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา มีความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูอยางถูกตอง
เหมาะสม  
  นิรมล แจมจํารัส (2545: 93-96) กลาววา ครูตองมีความรูความสามารถในการ
ดําเนินการสอน ดังนี้ 
   1) รอบรูวิทยาการกวางขวาง ครูจะตองเปนผูชี้นําในการศึกษาเลาเรียนใหแก
นักเรียน ชวยเหลือดานการเรียนและการประพฤติของนักเรียน ตลอดจนสามารถแนะแนวใหนักเรียน
เขาใจและสามารถแกปญหาตางๆ ได ครูจึงตองเปนผูรอบรูในศาสตรสาขาตางๆ อยางกวางขวาง 
   2) มีความรูในวิชาที่สอนดี  ครูตองมีความรูในเร่ืองที่ตองสอน วิชาที่ตองรับผิดชอบ
ในการใหความรูหรือประสบการณแกนักเรียน ความรูในวิชาที่สอนนั้นจะดีมากนอยเพียงไรก็ข้ึนอยูกับ
การเตรียมการสอน ความขยันหมั่นเพียรและความใฝรูของครูดวย 
   3) มีความรูในวิธีสอนดี  ครูที่มีความรูดีจะตองสามารถสอนไดดีดวย ในการ
ประกอบอาชีพครูนั้นการสอนเปนงานสําคัญที่สุด ฉะนั้นครูจึงควรวางแผนการสอนอยางดี ไมวาจะเปน
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การกําหนดจุดประสงค รูปแบบการสอน วิธีสอนอุปกรณการสอน การสอน การจัดกิจกรรมการสอน 
และการประเมินผลการเรียน 
   4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ครูที่ดีจะตองมีความพยายามริเร่ิมและหาวิธีการ
ใหมๆ เพื่อนํามาใชในการศึกษาแกนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน การพยายามปรับปรุงงานสอน
ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอนั้นเปนการพัฒนาการสอนท่ีดีที่สุด เปนความคิดริเร่ิม นอกจากน้ีความ
พยายามหาความรูเพิ่มเติมทั้งในดานวิชาการ วิธีสอนตลอดจนความรูเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวใหมๆ  ใน
วงการศึกษาเหลานี้จําเปนอยางมากสําหรับอาชีพครูในปจจุบัน 
   5) เจตคติตออาชีพ  ครูตองมีศรัทธาตองานครู สนใจที่จะแกไขปญหาตางที่เกิดข้ึน 
ไมวาจะมาจากนักเรียน เพื่อนครูดวยกัน ผูปกครองหรือผูบริหารก็ตามใหสําเร็จลุลวงไปดวยความ
กระตือรือรนและทํางานใหไดรับความสําเร็จอยางดี นอกจากนี้ครูตองต้ังใจพัฒนาการทํางานใหดียิ่งข้ึน
อยูเสมอ 
   6) มีความสามารถในการปรับบทเรียนใหกับนักเรียน ครูที่สอนดีตองรูจักปรับปรุงวิธี
สอนอยูตลอดเวลา เนื้อหาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสังคมอยูเสมอ 
ความสามารถปรับบทเรียนใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของนักเรียนดวย  
   7) มีความเขาใจศิษย  ครูที่ดีจะตองเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของศิษยแต
ละคน ทั้งการสอนและการปกครองจะเปนไปดวยดี ถาหากวาครูเขาใจปญหาพื้นฐานของแตละคนที่
แตกตางกันไป ยิ่งครูสามารถเขาใจนักเรียนไดดีเทาไร ก็ยอมสามารถชวยเหลือนักเรียนทางดานการ
เรียนและความประพฤติไดดีข้ึนเทานั้น 
   8) มีความสามารถในการใชกลวิธีการสอนตางๆ ครูตองสามารถใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและวัยของนักเรียนในแตละช้ันเรียน ความสามารถของครูที่จะปรับวิธีการ
ดําเนินการสอนใหนักเรียนเกิดความสนใจและต้ังใจที่จะเรียนนั้น ครูจะตองเขาใจธรรมชาติของวิธีการ
สอนแตละแบบอยางถองแท นอกจากนี้ครูจะตองรูจักใชอุปกรณการสอนหรือส่ือการสอนใหเหมาะสม
กับบทเรียน ครูจะตองรูจักเราใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยากรู อยากเห็น ต้ังใจที่จะศึกษาเร่ืองราว
ที่ครูสอนดวย ครูจะตองสอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาตางๆ ได ตลอดจนชวยใหนักเรียน 
รูวิธีการที่จะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
  สรุปไดวา คุณลักษณะดานวิชาชีพครู ไดแก ลักษณะที่แสดงออกในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน ไดแก ความสามารถในการสอนโดยยึดหลักการและจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ มีความรูความเขาใจ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดี และสามารถนําไปปฏิบัติ
เกิดผลไดจริง มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามหลัก
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กลุมสาระการเรียนรู แสวงหาและนําขอมูลขาวสารวิทยาการ และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถใชส่ือการเรียนการสอนไดหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ตลอดจนวัยของผูเรียน มีการจัดการเรียนการสอน ชี้แนะแนวทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการใหความชวยเหลือ และให
คําปรึกษาแนะนําเพื่อนครูในการจัดการเรียนการสอน โดยมีความรูความสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่
สอน มีการกระตุนใหนักเรียนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนและสามารถแนะแนว และปกครอง
นักเรียนไดดี สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อทําวิจัยในช้ันเรียน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการสอนของตนเอง รวมทั้งมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีความภูมิใจ ความพอใจ และเห็น
คุณคาของอาชีพครู  
 
 5.3 การวัดคุณลักษณะของครู 
  การวัด คุณลักษณะของค รูตามเกณฑมาตรฐานวิ ชาชีพค รูที่ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ. 2544) ใน 12 มาตรฐาน ดังนี้  
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2551: ออนไลน) 
   มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
   มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 
   มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
   มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
   มาตรฐานที่ 5  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
   มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
   มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
   มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
   มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
   มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
   มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
   มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาผูเรียนไดทุกสถานการณ 
  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพสถานศึกษาเอกชนที่ระบุวา
คุณลักษณะของครูประกอบดวย 7 องคประกอบคือ ครูตองมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม
จริยธรรม ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ครูมีความสามารถใน
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การแสวงหาความรู วิเคราะหและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการสอน และครูมีความรูความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2545: 71-76) 
  การวัดตัวแปรดังกลาวนี้จึงวัดไดจากคุณลักษณะที่แสดงออกอยางเหมาะสมของครูวา
เปนผูที่มีความประพฤติดี มีความรูในวิธีการสอนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีบุคลิกภาพดี ตรงตอเวลา 
มีเจตคติที่ดีเขาใจถึงความตองการและความสามารถของนักเรียน และมีความสามารถในการพูดส่ือ
ภาษาในการอธิบายและสั่งสอนนักเรียนไดอยางถูกตองและชัดเจน (นิรมล แจมจํารัส 2545: 93-96) 
ประกอบกับเมื่อครูมีความรูความสามารถเปนพื้นฐานสําคัญและจําเปน ซึ่งไดมาจากการศึกษาและ
ฝกฝน ก็จะสามารถจัดการความรูที่มีอยูกระจัดกระจายใหเปนระบบ สามารถเขาถึงไดงายและสามารถ
นํามาใชไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Hoy and Miskel. 1991: 328-329)  
  ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงวัดคุณลักษณะของครูใน 2 ดาน คือ คุณลักษณะดาน
สวนตัว และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามมาจากเอกสาร
งานวิจัยและแบบสอบถามของนงนุช บุญตาปวน (2548:101-103) และ นิคม ผดาวัลย (2549: 123-
127) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพื่อใหทราบวาตัวแปรคุณลักษณะดานใดบางที่สามารถมีอํานาจในการ
ทํานายการจัดการความรูของครู  และระดับคุณลักษณะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 อยูในระดับมากหรือนอยเพียงไร 
 
6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 
  6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

   กานตสุดา มาฆะศิรานนท  (2546: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการนําเสนอระบบการ
จัดการความรูสําหรับองคกรภาคเอกชน โดยไดศึกษาถึงสภาพ ปญหา และความตองการขององคกร
เอกชนเกี่ยวกับการจัดการความรู และศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการกําหนดส่ิงที่ตอง
เรียนรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การเก็บและสืบคนความรู การถายโอนและการนําความรู
ไปประยุกตใชในองคกรเอกชนรวมทั้งนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคกรเอกชน พบวา  
    1) ระบบการจัดการความรูสําหรับองคกรภาคเอกชน ประกอบดวย 8 
องคประกอบ คือ 1) ผูนํา/ผูบริหาร องคกร 2) วิสัยทัศนการจัดการความรู 3) พันธกิจการจัดการความรู 
4) นโยบายการจัดการความรู 5) เปาหมายการจัดการความรู 6) เทคโนโลยี 7) บุคลากรที่ใชความรู 
และ 8) ทีมผูชํานาญการ 
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    2) ระบบการจัดการความรูสําหรับองคกรเอกชนมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย
ข้ันตอนยอย ดังนี้  ข้ันที่ 1 การกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรูมี 5 ข้ันตอนยอย: กําหนดนโยบายในส่ิงที่
องคกรตองเรียนรู, ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ, หาความตองการในเร่ืองที่จะเรียนรูของ
พนักงาน, ทีมผูชํานาญและนักวิเคราะหความรู พิจารณาความเหมาะสม และประกาศและ
ประชาสัมพันธความรูที่ตองเรียนรู ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรู มี 7 ข้ันตอนยอย: กําหนดนโยบายใน
การแสวงหาความรู, ประกาศนโยบาย, กําหนดเปาหมายในการเรียนรู, เตรียมทีมผูชํานาญการและ
บุคลากร, เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่ือโสตทัศน, ประเมินความพรอม และแสวงหาความรูจาก
ชองทางตางๆ เพื่อเปนการสรางความรู ข้ันที่ 3 การสรางความรูในองคกรมี 7 ข้ันตอนยอย: กําหนด
นโยบายในการสรางความรูและนวัตกรรมใหม, ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ, จัดกิจกรรม
สรางสรรคผลงานใหม, รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ ทั่วทั้งองคกร, วิเคราะห และสังเคราะหความรู
เดิมเขากับความรูใหม, ทดลองใชความรูที่องคกรสรางข้ึน และประกาศองคความรูและนวัตกรรมใหม   
ข้ันที่ 4 การจัดเก็บและสืบคนความรูในองคกรมี 9 ข้ันตอนยอย: กําหนดนโยบายในการจัดเก็บและ
สืบคนความรูในองคกร, ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ, กําหนดองคความรูที่จะนํามาจัดเก็บ, 
ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูประเมินความรูเดิมที่องคกรมีอยู, บูรณาการความรูเดิมเขากับ
ความรูใหม, ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูกล่ันกรอง ตรวจสอบ คัดเลือก ความรู, เตรียม
บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดเก็บความรูและปรับปรุง และพัฒนาองคความรูใหมอยูเสมอ  
ข้ันที่ 5 การถายโอนและการนําความรูไปใชมี 8 ข้ันตอนยอย: กําหนดนโยบาย, ประกาศนโยบายและ
ประชาสัมพันธ, เตรียมทีมผูชํานาญการ และ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, เตรียม
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือโสตทัศน, เลือกวิธีการที่จะถายโอนความรู, เปดโอกาสใหพนักงานมีการ
ถายโอนและนําความรูไปใช, ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปดโอกาสให
พนักงานถายโอนและนําความรูไปใชเพื่อประโยชนขององคกร 
   วิลาวัลย มาคุม (2549: 277-278) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการ
ความรูของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
    1) คาเฉล่ียความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการความรู ดานการกําหนด
ความรู ที่มีคาสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดความรูที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมี
การเพิ่มพูนความรูความสามารถ สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนของสถานศึกษา ซ่ึงแมวาจะเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด แตก็มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน  
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    2) ดานการแสวงหาความรู ที่มีคาสูงสุด คือ ครูตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ครูไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายในสถานศึกษาในการแสวงหาความรูรวมกัน สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ครูมีความสามารถในการใชความรูที่แสวงหามาไดมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแมวา
จะเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด แตก็มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน   
    3) ดานการสรางความรู ที่มีคาสูงสุด คือ สถานศึกษามีหนวยงานหรือบุคลากร
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการสรางความรู (เชน การจัดประชุม สัมมนา การอบรม การสาธิต  
การวิจัยในช้ันเรียน การระดมความเห็น การสนทนา) ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีการสรางความรูเพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน สวนตัว
บงช้ีที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดต้ังทีมความรูเพื่อใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษา ซึ่งแมวาจะเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดแตก็มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน 
    4) ดานการแลกเปล่ียนความรู ที่มีคาสูงสุด คือ บรรยากาศการแลกเปล่ียน
ความรูรวมกันภายในสถานศึกษา ต้ังอยูบนพื้นฐานของการใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณและ
ความรูสึก ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก บรรยากาศการทํางานภายใน
สถานศึกษามีลักษณะเปนเพื่อนรวมงานมากกวาการเคารพเช่ือฟง สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
ครูมีการแลกเปล่ียนความรูโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งแมวาจะเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด แตก็มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
    5) ดานการเก็บความรู ที่มีคาสูงสุด คือ ผูบริหารใหความสําคัญและเปนผูนําใน
การเก็บความรูของสถานศึกษา  ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  รองลงมาไดแก  ครูมี
ความสามารถในการเก็บความรูไดอยางเปนระบบ (เชน ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน การลงใน
วารสาร จดหมายขาว) สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดมี 2 ตัวบงชี้ คือ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ
ใหครูไดรูวา มีความรูอะไรที่สถานศึกษาไดเก็บไว และครูสามารถเก็บความรูของตนหรือที่แสวงหามา
ได ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล เว็บไซต) ซึ่งแมวาจะเปนตัวบงชี้ที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดทั้งสองตัว แตก็มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนเดียวกันทั้งสองตัว 
    6 )  ดานการนํ าความ รู ไปใช  ที่ มีค า สู ง สุด  คือ  ครูสามารถนํ าความ รู 
ความสามารถของตนไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
รองลงมา ไดแก สถานศึกษาจัดใหครูที่มีความรูและทักษะเปนการเฉพาะเปนผูถายทอดความรู สวนตัว
บงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูมีการเผยแพรความรูของตนในแหลงตางๆ ภายนอกสถานศึกษา (เชน 
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วารสารทางวิชาการ ตําราเรียน งานวิจัย เว็บไซต) ซึ่งแมวาจะเปนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด แตก็มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
   วสันต ลาจันทึก (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา  
    1) การจัดการความรู มีการปฏิบัติอยูในระดับ “มาก” ตามทัศนะของครูและ
ผูบริหาร เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ภาวะผูนําขององคการ ความเชื่อคานิยมวัฒนธรรมของ
หนวยงานเทคโนโลยีที่ใชในโรงเรียน การสื่อสารในโรงเรียน กระบวนการจัดการความรู สวนดานที่มีการ
ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ การวัดผลการจัดการความรู 
    2) องคประกอบที่ทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ ในสวนของ
สถานศึกษา ไดแก สงเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบายแผนงานชัดเจน ตลอดจน
ระบบสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ดานผูบริหารตองเปนผูใฝรูใฝเรียนสรางขวัญกําลังใจโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 เปนบุคคลที่รับผิดชอบสูง ดานครูผูสอนตองพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง นําเขาองคความรู
ใหม บรรยากาศเปนประชาธิปไตย ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ประสานสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและเขาใจหลักของการจัดการความรู 
   รัตน เที่ยงตรง (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษา โรงเรียน
อนุบาลดารารัศมี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางแบบ
บันทึกภาคสนาม การศึกษาเอกสาร ผลการศึกษา พบวา 
    1) ดานการกําหนดเปาหมาย โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่อาศัย
วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนตัวกําหนดกิจกรรมงานและโครงการทุกดานมุงสูความเปนเลิศของผูเรียนให
มีความรูตามมาตรฐานที่กําหนด คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สําหรับการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยได
นํามากําหนดวิสัยทัศน โดยเนนไปที่ผูเรียนในดาน ความเปนเลิศทางวิชาการ มีพื้นฐานทักษะดาน
คอมพิวเตอรและการประกอบอาชีพ วินัยในตนเอง มีความรัก ศรัทธาศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นและมีสุขภาพอนามัยดี เปนเปาหมายที่โรงเรียนสามารถบรรลุผลได 
    2) ดานการแลกเปล่ียนเรียนรู พบวาโรงเรียนไดใชการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐานเนนการมีสวนรวมมีคําส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจนมีความพรอมดานทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี 
งบประมาณและบุคคล บุคลากรรูหนาที่การงานของตน มีการประสานงาน ส่ือสารที่ดี มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็นและสามารถสรุปผลงานได มีความเปนมืออาชีพสูง สามารถนําส่ือมาใช
และประกอบการพัฒนางาน 
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    3) ดานการสรางและใชคลังความรู พบวาบุคลากรในโรงเรียนมีการคิดสรางและ
ใชคลังความรูแลกเปล่ียนเรียนรู มีแฟมสะสมงาน มีการจัดระบบชิ้นงาน เอกสารหลักฐานถูกตองเปน
ปจจุบันสามาถนําไปใชได มีการแลกเปล่ียนความรูของครูตนแบบการเขารวมกิจกรรมการแขงขันตาม
โครงการตางๆ การจัดอบรมดานคอมพิวเตอรใหบุคลากรเพื่อนําไปจัดทําส่ือแบบวัดผล ประเมินผล 
เปนตนแบบของการศึกษาดูงานของเครือขายและหนวยงานอ่ืน 
   เข็มชาติ ไชยโวหาร (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการจัดการความรูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา 1)ดานวิสัยทัศนทาง
ความรู พบวา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนไวอยางส้ัน กระชับ ชัดเจน
และกระตุนใหบุคลากรมุงอนาคต วิสัยทัศน พันธกิจก็มีความสอดคลองกัน ครูไดรับการอบรมใหมี
ความรูความสามารถเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมการเรียนรูรวม ทั้งครูและผูเรียน 
เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานศึกษา ศูนยพัฒนาวิชาการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และทันตอความเปล่ียนแปลง 2) ดานการแบงปนความรู 
พบวา สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการแบงปน แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรู ประสบการณของ
บุคลากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา มีการสอบถามแลกเปล่ียน แลกความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนกลไกในการบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
โดยพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใหม ผูเรียนมีการ
แบงปน การแลกเปล่ียนเรียนประสบการณซึ่งกันและกัน  3) ดานการสรางคลังความรู พบวา 
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดระบบหองสมุดที่พรอมแกการเรียน สามารถจัดระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร การบริการการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมีจํานวน
คอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ต สวน
สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอมของหองสมุดแหลงเรียนรูและจํานวนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
  6.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   ชอย (Choi. 2000: online) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยที่กระทบตอความสําเร็จ
ในการดําเนินการบริหารจัดการความรู จุดประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนาความเขาใจที่ดีข้ึนเกี่ยวกับ
การวิเคราะหปจจัยที่กระทบตอความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคนี้การศึกษาไดมีการพัฒนาและทดสอบตัวแปรหลายตัว การสํารวจแบบ cross-section 
field ถูกใชในฐานะเปนระเบียบวิจัย และวิธีการวิจัยแบบพหุคูณถูกใชเพื่อใหพื้นฐานที่กวางข้ึนสําหรับ
การตีความขอมูลและรับรองความถูกตองของขอมูล จากผลของการวิเคราะหทางสถิติมีนัยทั่วไปที่
สําคัญที่มีการเสนอแนะไว ดังนี้ 
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    1) องคกรจํานวนมากตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารจัดการ
ความรูในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในปจจุบันและการปฏิบัติงานในอนาคต องคกรสวนมากมี
ความคิดเห็นวา ธุรกิจขององคกรมีความใกลชิดอยางยิ่งกับความรู อยางไรก็ตามองคกรสวนมากก็ไม
คอยปกใจเช่ือถือมากนัก ดังนั้น ผูชํานาญการบริหารจัดการความรู เชน ผูบริหารดานความรู หรือที่
ปรึกษาภายนอกองคกร จึงเปนที่ตองการสําหรับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความรูขององคกร 
    2) การศึกษาวิจัยพบวา ภาวะผูนํา/การอุทิศตนของผูบริหารระดับสูง และกฎ 
ขอบังคับองคกรที่ไมเครงครัดมากนัก ไดมีการนํามาวิพากษวิจารณถึงความสําเร็จของการบริหาร
จัดการความรูในสวนที่เกี่ยวกับระดับของความสําคัญ สวนโครงสรางระบบสารสนเทศไดมีการนํามา
วิพากษวิจารณถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการความรูในสวนที่เกี่ยวของกับระดับการปฏิบัติการ 
    3) ปจจัยการบริหารจัดการความรูที่ ข้ึนอยูกับระดับของความสําคัญ ไมมี
ผลกระทบโดยรูปแบบขององคกร รายไดประจําป จํานวนลูกจาง และโอกาสการลงทุนในการบริหาร
จัดการความรูตรงกันขามปจจัยการบริหารจัดการความรูที่ ข้ึนอยูกับระดับของการปฏิบัติการมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญโดยความแตกตางดานรูปแบบขององคกรและโอกาสการลงทุน อยางไรก็
ตามรายไดประจําปและจํานวนลูกจาง ไมมีผลกระทบตอปจจัยการบริหารจัดการความรูอยางมี 
นัยสําคัญ 
   เอพสไตน (Epstein. 2000: online) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแบงปนแลกเปล่ียน
ความรูในองคการ เพื่อทราบวา บุคคลใชอุปกรณส่ือสารเพื่อที่จะส่ือสารกันไดอยางไร โดยผูวิจัยได
นิยามความรูภายในและภายนอกบุคคล ในรูปแบบและวิธีการส่ือสาร ผลของการวิจัยพบวาอุปกรณ
การส่ือสารมีความสําคัญตอการแพรกระจายความรูที่ซับซอนมากกวาความรูธรรมดาทั่วไป ในการ
แบงปนแลกเปล่ียนประสบการณและความรูที่ซอนเรนในตัวบุคคลนั้น การใชวิธีการติดตอส่ือสารแบบ
พบปะสนทนาโดยตรงจะใหผลดีกวาใชจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) ความสัมพันธแบบใกลชัดจะมี
บทบาทสําคัญมากตอการแพรกระจายความรู การเปนเพื่อจะทําใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณหรือ
ความรูที่ซอนเรนในบุคคลไดมากกวาการขาดความสัมพันธของความเปนเพื่อน นอกจากนี้ผูวิจัยยัง
พบวา ความคลายคลึงกันทางสังคมของบุคคล ไมสามารถระบุไดแนชัดวามีผลตอการเผยแพรและการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล สวนผูที่บุคลิกภาพเปดเผยจะส่ือสารความรูที่ซับซอนและ
ความรูธรรมดาทั่วไปไดดีกวาผูที่ไมมีบุคลิกภาพเปดเผย 
   เวเธอร (Weather. 2000: online) ไดทําวิจัยเร่ือง ความเขาใจของผูจัดการเกี่ยวกับ
องคกรการเรียนรูและการบริหารจัดการความรู เปนกรณีศึกษาเพื่อใหเขาใจดีข้ึนถึงความเขาใจของ
ผูจัดการเกี่ยวกับองคกรการเรียนรูและการบริหารจัดการความรูในบริษัทที่ใหคําปรึกษาของภาคเอกชน
ที่ไมหวังผลกําไร จุดประสงคของการวิจัยเพื่อใหนักศึกาดานการศึกษาผูใหญ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึง
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ถึงความเขาใจของผูจัดการเกี่ยวกับการเรียนรูที่มีการแพรกระจายทั่วองคกร และผลกระทบของระบบ
บริหารจัดการความรูในกระบวนการเรียนรู ขอสรุปจากการศึกษาสามารถชวยใหนักศึกษาและบุคคล
อ่ืนๆ ออกแบบโปรแกรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล  ผูมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยเปนทีมผูบริหาร
ระดับอาวุโสของบริษัทเอกชนที่ไมหวังผลกําไร ซึ่งชํานาญการใหบริการคําปรึกษาดานการผลิตและ
ดานวิศวกรรม ประกอบกับมีขอมูลจากเอกสารประวัติขององคกร ขอมูลถูกรวบรวมในรูปแบบการ
วิเคราะหขอเขียนเหตุการณตางๆ ที่ เกิดข้ึนและการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลที่ไดถูกนํามา
เปรียบเทียบและเทียบเคียงความแตกตางไปยังวรรณคดีที่เกี่ยวของกับองคกรการเรียนรูและการบริหาร
จัดการความรู มีขอสรุปอยางมีนัยสําคัญจํานวนมาก ซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยคร้ังนี้ 
    1) ผูจัดการมีรูปแบบการรับรูตนเองในฐานะผูดูแลกิจกรรมการเรียนรูของ
พนักงานแตไมไดอยูในฐานะตนเองเปนผูเรียน 
    2) ความลมเหลวตอการเรียนนั้น บอยคร้ังที่องคกรมีสวนเกี่ยวของโดยไมใหมี
การเขาถึงการแกไขปญหาจากกรณีตางๆ และการสูญเสียความจําของบริษัท (ปรากฏการณที่พบบอย
มีความเกี่ยวของกับทีมงานเสมือน และการปรับเปล่ียนพนักงานใหม) 
    3) กระบวนการที่ไมเปนทางการที่มีประสิทธิผล เชน การฝกหัดภายในกลุมยอย
ไมไดมีการนํามากักเก็บบันทึกในระบบบริหารจัดการความรู ฯลฯ การปฏิบัติงานที่ดีที่สุด และบทเรียน
ที่เรียนไมไดถูกแบงปนอยางมีประสิทธิผล 
    4) การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการความรู ไมไดปดชองวางการ
เขาถึงศักยภาพขององคกรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูองคกร  องคกรตางๆ พยายามอยางยิ่งเพื่อมาเปน
องคกรการเรียนรู ซึ่งสามารถพบไดจากการทํางานขององคกรที่ใหคําปรึกษา และการมีคณะกรรมการ
เรียนรูองคกร ผูมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยเปนประสิทธิผลการใชกลยุทธการเรียนรูที่มีเพิ่มมากข้ึนใน
แตละแผนกของบริษัท และบริษัทมีความคืบหนาที่จะกาวไปเปนองคกรการเรียนรู 
   ริเบีย (Ribiere. 2001: online) ไดทําวิจัยเร่ือง การประเมินความสําเร็จการเร่ิมตน
การบริหารจัดการความรูตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคกร จุดประสงคของการวิจัย
เพื่อสํารวจความสัมพันธระหวางความสําเร็จการเร่ิมตนการดําเนินการบริหารจัดการความรูและการ
กําหนดทิศ ทางและคุณสมบัติวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรถูกประเมินดวยตัวแปรความ
ไววางใจซึ่งกันและกันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร การข้ึนอยูกับระดับของการบูรณา
การปจจัยทาง   วัฒนธรรม 2 อยางขององคกร ที่แสดงใหเห็นเฉพาะการเร่ิมตนการบริหารจัดการ
ความรู (การประมวล หรือ ความเปนสวนตัว) ที่นาจะมากหรือนอยตอความสําเร็จ  ผลการวิจัยสําเร็จ
ลุลวงไดดวยการใช แบบสอบถามท่ีเช่ือถือได ซึ่งไดสํารวจ 58 องคกร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู องคกรตางๆ ที่มีสวนรวมเปนองคกรที่มีขนาดใหญที่โดดเดนอยางมากในดานการใหคําปรึกษา
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และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารโทรคมนาคม และเปนตัวแทนของรัฐบาลกลาง ผูตอบโดย
สวนมากใหบริการที่ถูกตองทั้งที่ไดตามมาตรฐานและตามธรรมเนียมการผลิต/การใหบริการ และเปน
องคกรที่มีที่ต้ังในวอชิงตัน ดี ซี  ประโยชนจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ชวยใหบริษัท และหนวยงานตางๆ 
ภายในบริษัทไดพยายามคนควาหาทางเพื่อลงมือดําเนินการเร่ิมตนการบริหารจัดการความรู เพื่อเลือก
การเร่ิมตนการบริหารจัดการความรูเพื่อการจางงานในการเพิ่มโอกาสที่ประสบความสําเร็จขององคกร
มากท่ีสุด และดวยขอจํากัดของขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ การศึกษานี้มีความสําคัญยิ่งเพื่อ
ชวยเหลือนักวิจัยอ่ืนๆ ในการแกไขและปรับปรุงวิธีการวิจัย เพื่อใหไดความรูที่มากข้ึนและมีความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งในเร่ืองนี้ ซึ่งคงมีขอบกพรองในทฤษฎี เคร่ืองมือ รูปแบบ และกรอบการทํางาน 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูพบวา  ครูเปนผูมีสวน
เกี่ยวของที่สําคัญในการจัดการความรูใหเปนระบบ สามารถแลกเปลี่ยน และเขาถึงความรูไดโดยงาย
โดยอาศัยเครือขายการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
จัดการความรูดังกลาว 
   
 6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
  6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหาร
องคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนขาราชการครู จํานวน 
177 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหาร
องคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการ
เรียนรู ดานการเรียนรูเปนทีมมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานความรอบรูแหงตน 
ดานแบบแผนความคิดอาน และดานความคิดเชิงระบบ ตามลําดับ  และเมื่อจําแนกตามประสบการณ
การบริหารงานโรงเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวาไมแตกตางกัน ซึ่งพฤติกรรมผูบริหารที่พบในงานวิจัย คือ ผูบริหารมีพฤติกรรมเปนผูมี
ความรู ความเขาใจในระบบงานและกระบวนงาน มีวิธีการเชิงระบบในการรวมกันคิด วิเคราะห 
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และผูบริหารมีสวนสรางแรงบันดาลใจ ความศรัทธา ความเปน
สวนหนึ่งหรือความผูกพันใหเกิดแกครู ตอทีม ตอองคการ ผลักดันใหเกิดความกลาคิด กลานํา และกลา
เปล่ียนแปลง มุงสรางผลสําเร็จและความเปนเลิศใหเกิดแกองคการไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง
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ผูบริหารยังมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยูเสมอ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนา
ตนเองสูความเปนมืออาชีพ เชน ใหครูไดเขารวมประชุมทางวิชาการกับผูอ่ืน รวมทั้งรวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการจัดใหมีการประชุม สัมมนาทางวิชาการในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะนําไปสูการเรียนรูโดย
อัตโนมัติอยางไมหยุดนิ่ง เปนผลใหครูจะตองพัฒนาความรู ความสามารถ มีแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอน การแกปญหา มีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ มีการเรียนรู
รวมกันและมีการคิดอยางเปนระบบ กอใหเกิดประสิทธิภาพในองคการ 
   ตติยา มวงมิ่งสุข (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาวินัยในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรือ 
ผลการวิจัยพบวา   ขาราชการในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรือ มีวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรืออยูในระดับมาก และมี
ความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผนความคิดอาน 
ดานการมีวิสัยทัศนรวม และดานความรอบรูแหงตน สามารถพยากรณและสงผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรือ ไดรอยละ 67.9   
  6.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   มากิ (พินิต แสงสุข. 2548: 38; อางอิงจาก Maki. 2001) ทําการวิจัยเร่ืองโรงเรียนใน

ฐานะเปนองคการแหงการเรียนรู โดยศึกษาการเรียนรูการปฏิบัติงานของครูในประเทศญ่ีปุนกับ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยพบวา การเรียนรูเปนเปาหมายหลักซึ่งจัดโดยมีผูสอน การจัดองคประกอบ

การเรียนรูที่ชวยใหเกิดการเรียนรูการศึกษาคุณลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

โดยครูจะเกิดการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูภาระงานของเขาในโครงสรางที่

ประกอบดวยหนาที่ที่หลากหลาย การที่ไดอธิบายรูปแบบองคการแหงการเรียนรูของครูเปกิจกรรมที่ครู

จะปรับเปล่ียนไปตามกําหนดหนาที่ ซึ่งประสบการณในหนาที่ ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การ

กําหนดหนาที่แบบผสมผสาน 2) การปฏิบัติซ้ํา 3) การนิเทศ และ 4) การทํางานปกติตามภาระหนาที่

ของโรงเรียน ข้ันตอนดังกลาวครูสามารถเลือกเรียนรูโดยข้ันตอนที่ 1 ครูสามารถจะปรึกษากับ

คณะทํางาน ข้ันตอนที่ 2 และ 3 ครูปฏิบัติดวยตนเอง ข้ันตอนที่ 4 ครูจะตองปรึกษาหารือกับคณะ

ผูบริหารในการปฏิบัติงานดังกลาวนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางครูสองประเทศนั้น พบวา ครูในประเทศ

ญ่ีปุนตองการพัฒนาตนเองและแกปญหาเปนเปาหมายหลัก สวนครูในประเทศสหรัฐอเมริกา มี

แนวโนมการรับรูเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐาน และการมีนิสัยการทํางานที่ดีเปนเปาหมายทางการศึกษาท่ี

สําคัญ จากการวิจัยยังพบอีกวา ผูบริหารมีบทบาทและมีความสําคัญในการเปนแกนนําที่ตอง
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แสดงออกถึงความสามารถในการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่ดี มีความคิดอยางเปนกลยุทธ มีความคิด

สรางสรรค มีแบบแผนทางความคิดและแสวงหาความรู  เพื่อนําไปสูเปาหมายในการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ และเปนผูประสานงานท่ีดี เพื่อใหครูเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง เชน การสงเสริมใหครู 

ไดรับการอบรมอยางเปนทางการจะเปนแหลงความรูหลักในการเรียนรูภาระหนาที่งาน ผลจาก

การศึกษาใหขอคิดในการจัดการโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูของครู 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรูพบวา ผูบริหารเปนแกนนําจะตองมีการแสดงออกถึงความสามารถในการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่
ดี มีความคิดอยางเปนกลยุทธ มีความคิดสรางสรรค มีแบบแผนทางความคิดและแสวงหาความรูใหมๆ 
อยูเสมอ เพื่อนําไปสูเปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ และเปนผูประสานงานที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการจัดการความรูเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการเรียน
การสอนและผลการปฏิบัติงานของครู   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูบริหารในการสราง
องคการแหงการเรียนรูดังกลาว 
 
 6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ 
  6.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   สังข ใจขาน (2548: 74-75) ไดวิจัยเร่ือง บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการปนองคการ
แหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย 
เขต 1 พบวา บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้ง 8 ดาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาสวนมากอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับไดดังนี้ ดานมิติโครงสรางของงาน ดานความมั่นคงและความเส่ียง หรือความ
มั่นคงในการทํางาน และดานความอบอุนและสนับสนุน ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาตามรายดานมี
ภาพรวมขอแตละดานดังนี้ 
   1) มิติโครงสรางของงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 
2 ลําดับ ไดแก 1) ดานผูบังคับบัญชาในหนวยงานของทานมีความรูความสามารถและประสบการณใน
การทํางานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ รับผิดชอบ 2) ดานหนวยงานของทานมีการกําหนดโครงสราง
การบริหารไวอยางชัดเจน และดานที่มีลําดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานโครงสรางการบริหารงานของ
หนวยงานทานที่เอ้ืออํานวยตอความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
   2) ดานการตัดสินใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) ทานทราบขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและหนวยงาน
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เปนอยางดี 2) ผูบังคับบัญชาระดับตน (หัวหนากลุม) ของทานเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเร่ือง
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และลําดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ แนวทางการปฏิบีติงานในหนวยงานของ
ทานข้ึนอยูกับการตัดสินใจ หรือส่ังการของผูบังคับบัญชาแตเพียงผูเดียว 
   3) ดานความยืดหยุนและอิสระในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 2 ลําดับ ไดแก 1) ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนใหมี
การนําแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ มาปรับใชในองคการไดเสมอ 2) ผูบังคับบัญชาของทานมีความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และลําดับคาเฉล่ียนอยที่สุด คือในการปฏิบัติงานของทาน
สามารถขอเปล่ียนงานไดตามความรูความสามารถและความถนัดได 
   4) ดานการรับรูผลงานและรางวัล ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาราย
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) ในหนวยงานของทานแมบุคลากรจะทํางาน
บกพรอง หรือผิดพลาดผูบังคับบัญชาก็ยังใหโอกาสแกบุคลากรในการแกไขปรับปรุงการทํางานคร้ัง
ตอไป 2) ผูบังคับบัญชาของทานมีการชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานใหทานทราบ
กอนลงมือปฏิบัติ และลําดับคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ัน
ประจําปในหนวยงานของทาน เปนไปตามความเปนจริง 
   5) ดานการสนับสนุนดานการฝกอบรมและพัฒนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยนสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) ผูบังคับบัญชาของทาน
สนับสนุนให บุคลากรในหนวยงานลาศึกษาตอในระดับที่ สูง ข้ึนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  2) 
ผูบังคับบัญชาของทานคัดเลือกและสงบุคลากรไปรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
ทั่วถึงและเหมาะสม และลําดับคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ หนวยงานของทานมีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงานเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
   6) ดานความอบอุนและการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
รายขอโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) ผูบังคับบัญชาของทานมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน 2) ผูบริหารในหนวยงานของทานสนับสนุนและใหโอกาสแกบุคลากรใน
การเรียนรู ตลอดจนสงเสริมใหมีการสรางสรรคผลงานความคิดใหมๆ อยูเสมอ และลําดับคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ การจัดสภาพแวดลอมในหนวยงานของทานที่เปนระเบียบเรียบรอยและเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
   7) ดานความม่ันคงและความเส่ียง ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของทาน ทานจะ
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเสมอ 2) ทานจะปรึกษาผูบังคับบัญชากอนตัดสินใจ
ดําเนินการในงานที่เส่ียงตอความผิดพลาด และลําดับคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ หนวยงานของทานมี
มาตรการที่ใชในการปองกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงงาน 
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   8) ดานการติดตอส่ือสาร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ ไดแก 1) บุคลากรในหนวยงานมีการแสวงหาขอมูลขาวสาร เพื่อชวย
ปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ 2) หนวยงานของทานมีระบบการจัดสายบังคับบัญชาที่ไมซับซอนเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการส่ือสารและการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และลําดับคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ หนวยงาน
ของทานไดมีการเผยแพรการปฏิบัติงานของบุคลากรใหทุกคนในองคการ ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
  สมพิศ เกงพานิช (2549: 55-57) ไดวิจัยเร่ือง ความคาดหวังในการสรางบรรยากาศ
องคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการโรงเรียนวัดแจงรอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
   1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 41-50 ป คิด
เปนรอยละ 53.3 ระดับการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 90 ผูตอบ
แบบสอบถามมีระยะเวลาทํางาน 16 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 70 และระดับชั้นที่ทําการสอนอยูในระดับ
ชวงช้ันที่ 1 คิดเปนรอยละ 46.7 
   2) ความคาดหวังในการสรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของ
ขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกรายดานพบวา  
    2.1) ดานโครงสรางการทํางาน พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการสราง
บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก โรงเรียนมีการรช้ีแจงนโยบายและโครงสรางการบริหารงานแกผูปฏิบัติงาน
ทราบอยางชัดเจน และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก โรงเรียนไดจัดสายบังคับบัญชาเปนไปตามระบบ
โครงสราง 
    2.2) ดานความยืดหยุน พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการสราง
บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีข้ันตอน การปฏิบัติงานตางๆ และมีแบบแผนที่ปรับเปล่ียนไปได
และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก การปฏิบัติงานในโรงเรียนสามารถปรับเปล่ียนหนาที่ไดตามความ
เหมาะสม 
    2.3) ดานความเปนอิสระ พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการสราง
บรรยากศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบังคับบัญชาใหความเปนอิสระในการทํางานเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาไววางใจทานและมอบใหตัดสินใจในการปฏบิติงานอยางอิสระ 
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    2.4) ดานการรับรูผลงาน พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการสราง
บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก โรงเรียนของทานมีการเผยแพรผลงานการปฏิบัติงานของบุคคลใหคนอ่ืนๆ 
ภายในโรงเรียนไดรับทราบและขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาติดตามงานและการสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่ 
    2.5) ดานรางวัลตอบแทน พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการสราง
บรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอน อยูในระดับปาน
กลางโดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบังคับบัญชามักจะชมเชยผูปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีทั้ง
ในและนอกหนวยงานเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก การประเมินผลงานเพื่อใหรางวัลตอบแทนมี
ความยุติธรรม 
    2.6) ดานความอบอุนและการสนับสนุน พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังใน
การสรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอน อยูใน
ระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงานเมื่อมีปญหาทานสามารถปรึกษา
ผูบังคับบัญชาไดเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ผูบังคับบัญชารูและเขาใจปญหาของ
ผูใตบังคับบัญชา 
    2.7) ดานความมั่นคงและความเส่ียง พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังในการ
สรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก เมื่อทานทํางานผิดพลาดทานจะไดรับโอกาสใหปรับปรุง
แกไขใหม และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 
    2.8) ดานความสามัคคี พบวา โดยความคาดหวังในการสรางบรรยากาศ
องคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการครูโรงเรียนวัดแจงรอนอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญสนิทสนมและรูจักกันดี และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
ไดแก การพบปะสังสรรคในโรงเรียนเปนไปอยางกวางขวางฉันทมิตรและมีความไววางใจกัน 
    2.9) ดานความยินยอมใหมีความขัดแยง พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังใน
การสรางบรรยากาศองคการของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ผูบังคับบัญชาเคารพความคิดเห็นของบุคลากรในองคการแมความคิดเห็นจะแตกตางกัน และขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ทานกับเพื่อนรวมสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดอยางเปดเผย 
  รสสุคนธ รุดชาติ (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ชวงช้ันที่ 3 และ 4  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพบรรยากาศองคการในโรงเรียน โดยรวม 9 
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ดาน มีบรรยากาศอยูในระดับปานกลาง โดยมีบรรยากาศในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 
คือ ดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบ ดานความภักดีตอองคการ ดานมาตรฐานงาน และ
ดานการสนับสนุน สวนดานที่มีบรรยากาศในระดับปานกลางมี 4 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ 
ดานความเส่ียงของงาน ดานความอบอุน ดานความขัดแยง และดานการใหรางวัล 
   สภาพความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยรวม มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 6 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานประโยชน
เกื้อกูล ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานสถานที่ทํางาน ดานลักษณะงานที่ทํา ดานลักษณะทางสังคม 
และดานการติดตอส่ือสาร สวนดานที่ความพึงพอใจของครู มีระดับปานกลาง มี 4 ดาน เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ย คือ ดานสภาพการทํางาน ดานการบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนา และดานคาจาง 
   บรรยากาศองคการ ใน 8 ดาน คือ ดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบ 
ดานการใหรางวัล ดานความเส่ียงของงาน ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน ดานมาตรฐานงาน และ
ดานความขัดแยง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน ทั้ง 10 ดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนบรรยากาศองคการ ดานความภักดีตอองคการ มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน ทั้ง 10 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
  6.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   ดักกลาส (สังข ใจขาน. (2548): 49; อางอิงจาก Douglas. 1979: บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษาเร่ือง การวัดบรรยากาศองคการเพื่อการริเร่ิมสรางสรรคโดยใชแบบสอบถาม The Litwin 

and Stringer’s IOQC เพื่อวัดการรับรูบรรยากาศองคการ 9 มิติของผูนําศาสนา 525 คน ของโบสถ 

Seventh Day Adventist ในแคนาดา แลวนําไปจุดเปนเสนภาพ เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง

กันของมิติบรรยากาศองคการทั้ง 9 มิติโดยพบวา บรรยากาศในองคการในมิติโครงสรางองคการ มิติ

รางวัล มิติความอบอุน มิติการสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมิติความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน มีลักษณะเปนบวกสวนบรรยากาศองคการมิติความรับผิดชอบ มิติความเส่ียงภัย และมิติ

ความขัดแยงมีลักษณะเปนบวก 

   ฮัลปน และครอฟท (Halpin & Croft. 1963: 133-135) ไดรวมกันสรางแบบสอบถาม

เพื่อใชวัดบรรยากาศองคการ (Organizational Climate Description Questionnaire / OCDQ) ซึ่ง

นําไปใชศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษา 71 โรงในประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจัดเปน

บรรยากาศของโรงเรียนได 6 แบบ และจากผลการวิจัยคร้ังนั้นพบวา บรรยากาศโรงเรียนจะเรียงลําดับ

ตอเนื่องกันจากแบบที่พึงประสงคที่สุดไปจนถึงแบบที่ไมพึงประสงคที่สุดดังนั้น บรรยากาศเปด 

บรรยากาศอิสระ บรรยากาศควบคุม บรรยากาศสนิทสนม บรรยากาศรวบอํานาจ บรรยากาศปด  
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   คัมมิ่งส (สมพิศ เกงพานิช. (2549): 37; อางอิงจาก Cumming. 1975)  ไดศึกษา

เร่ืองบรรยากาศโรงเรียนมัธยมจํานวน 28 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวามี 17 โรงเรียนมีบรรยากาศแบบ

ปด (The Closed Climate) โรงเรียนที่บรรยากาศแบบเปดจะมีครูที่มีประสบการณทางการสอนนอย

กวาครูที่มีประสบการณทางการสอนมาก ซึ่งประสบการณทางการสอนมีผลตอบรรยากาศของโรงเรียน

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การสรางบรรยากาศองคการในการปฏิบัติงานมีผลตอความ

พึงพอใจและพฤติกรรมการทํางาน การสรางบรรยากาศท่ีดีนั้นผูบริหารตองมีความเขาใจวาส่ิงใดคือ

เปาหมายขององคการ และพยายามสรางบรรยากาศที่เหมาะสมตอเปาหมายเพื่อใหผูปฏิบัติงานมี

ทัศนคติที่ดีตอองคการและมีความพอใจที่จะอยูในองคการทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดําเนินงานของหนวยงาน สงผลใหองคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการพบวา บรรยากาศองคการเปน

สวนสําคัญในการกระตุนและสรางแรงจูงใจตอบุคลากรในองคการไดพัฒนาความรู ความสามารถ 

ปรับเปล่ียนทัศนคติรวมกัน เกิดความคิดสรางสรรค เพื่อจะปรับปรุงงานใหดี สรางความผูกพัน รูสึกเปน

สวนหนึ่งขององคการ และกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สงผลใหองคการเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอองคการ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบรรยากาศองคการดังกลาว 

 
 6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครู 
  6.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   กรรณิการ  โพธิ์รัตนพิทักษ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวา คุณลักษณะ
โดยรวมและรายองคประกอบ ประกอบดวยคุณลักษณะความเปนครู 7 องคประกอบ ไดแก 1) การ
พัฒนาการสอน  2) การพัฒนาเพื่อนครู  3) ความรู  4) การประสานงาน  5) คุณธรรมและจรรยาบรรณ  
6) การวัดและประเมินผล  และ 7) การวางตน 
   จันทรทัย สุพัฒนานนท (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูผูสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารคาดหวังคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา 3 
ดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม คาดหวังในเร่ืองการใหความรัก เอา
ใจใสตอศิษยเทาเทียมกัน อุทิศตนและเวลาเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดาน และมี
ความสามารถในการปลูกฝงระเบียบวินัยเพื่อการนําไปใชแกปญหาสังคมได  2) คุณลักษณะสวนตน 
คาดหวังในเร่ือง การมีภาวะผูนําในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาได มีการพัฒนาการเรียนที่มุงเนน
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ใหผูเรียนพึ่งตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง และตัดสินใจไดเอง มีเจตคติที่ดีทั้งตอผูเรียนและเพื่อนรวมงาน มี
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 3) คุณลักษณะดานวิชาชีพ คาดหวังในเร่ืองการเลือกใชกิจกรรมที่
เหมาะสมและสนองความตองการของผูเรียน การจัดกระบวนการบริหารงานการเก็บรวบรวมขอมูล
และการส่ือสาร สามารถใชทรัพยากรทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรู พัฒนาหลักสูตรให
สนองความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนได 
   สุนทราภรณ  หาญคําภา (2544: 66-68)  ไดศึกษาเร่ืองการเตรียมความพรอม 
วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูดีเดนในจังหวัด จากผลการวิจัยพบวา 
ดานเทคนิคการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐาน นั้น โดยรวมครูมีเทคนิคการ
ปฏิบัติที่คลายคลึงกัน คือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังจะมีการต้ังวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนรวมกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักและมีความกระตือรือรนที่จะดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน จนสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว รวมทั้งในระหวางเรียนและหลังจากที่มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลทุกคร้ังเพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
ขอบกพรอง และสามารถนําขอมูลนั้นมาแกไข ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร
ความรูดานวิชาการตางๆ ที่คนพบใหกับเพื่อนครูไดรับทราบ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อเปนการพัฒนาตนเองใหมีวิสัยทัศนกวางขวาง และเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูตอไป เชน การ
แสวงหาความรูตางๆ จากผูที่มีประสบการณตรงหรือมีความชํานาญการจัดทําแฟมสะสมผลงานของ
ตน เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับอยางเปนระบบและสามารถคนควาไดงาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   วิลาวัลย มาคุม (2549: 341-342) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการ
ความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ลักษณะของครูในการพัฒนา
ความรูที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของระดับที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จดวย ซึ่งครูแตละคน
สามารถนําความรูที่ฝงอยูในตัว (tacit knowledge) ที่เพียงพอสําหรับที่จะนํามาจัดการใหเปนความรูที่
ชัดแจง (explicit knowledge) โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันจากเครือขายและแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (เชน ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน วารสาร จดหมาย ขาว เว็บบล็อกและ
โฮมเพจ) ดังนั้นครูทุกคนควรมีการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยูเสมอ เพื่อใหสามารถ
รวบรวมและจัดเก็บความรูไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาถายทอดและแลกเปล่ียนความรูรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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  6.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   เคลเดอรอน (Calderon. 1989: 2512-A)   ไดศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของครูที่สอน

ดีเยี่ยมในทรรศนะของนักเรียน เพื่อนครูและผูบริหารโรงเรียนในเขตวิทยาลัยชุมชนลอสแองเจลีส (Los 

Angeles Community College) การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยในลักษณะสํารวจความคิดเห็นโดยกลุม

ตัวอยางเลือกจากประชากรในเขตวิทยาลัยชุมชนลอสแองเจลีส ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ครู  และ

ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ดีของ 3 ลักษณะ คือ 1) 

ลักษณะการสอนที่ดี  2) ลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกที่ดี  3) ลักษณะเกี่ยวกับอาชีพครู 

   บาทิสตา (Batista. 1976: 257-271)  ไดศึกษาลักษณะที่ดีของอาจารย โดยศึกษา

พฤติกรรมของอาจารยที่ดีจากความคิดเห็นของเพื่อนอาจารยพบวา พฤติกรรมที่ดีของอาจารย 

ประกอบดวย ความรูในเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย งานวิจัยบทความและส่ิงตีพิมพที่มีคุณภาพ มีความรูใน

เนื้อหาวิชาที่สอน มีความรูในวิชาที่สอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และนักศึกษา ตลอดจนรูจักประยุกตใช 

มีความรูในวิธีประเมิน จุดมุงหมายของวิชาที่สอนอยางเหมาะสม มีคุณธรรมตามวิชาชีพ ใหบริการกับ

สถาบันและชุมชน ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีเจตคติที่ตอเพื่อนอาจารย นักศึกษา และ

สถาบัน 

   คอรเนลล (Cornell. 1999: 89-96) ไดศึกษาวิจัยในกระบวนทัศนของครูในยุคหนา 

โดยศึกษากับครูสอนวิชาอาชีพ  เพื่อใหทราบวาครูจะตองเปล่ียนแปลงอยางไร เนื่องจากครูตองมีความ

ตระหนักในการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ และเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วมาก แตครูและนักเรียน

ตอบสนองตอเทคโนโลยีชามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานส่ืออิเลคโทรนิกส พบวา ครูควรมีความสามารถ

ดานเทคโนโลยี และสามารถใชและสอนนักเรียนได 

   สคริบเนอร (Scribner. 1999: 239-265) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาครูอาชีพโดย

อิทธิพลของบริบทของงานเพื่อการเรียนรูของครู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบแรงจูงใจที่ครูตองการ

ในการพัฒนาอาชีพ ประสบการณของครูที่จะพัฒนาตนเองเปนครูอาชีพ และอิทธิพลของบริบทที่มีผล

ตอการพัฒนาครู พบวา ส่ิงจูงใจใหเกิดการเรียนรูของครู คือ แรงจูงใจภายใน 4 ประการ ไดแก ความ

ตองการความรู ดานเนื้อหา ทักษะในการเรียนการสอน การจัดการช้ันเรียน และชองวางระหวางความรู

ของนักเรียนและแรงจูงใจภายนอก 2 ประการ คือ รางวัลสิทธิบัตร นอกจากนั้น การเรียนรูเพิ่มเติมของ

ครูประจําการเกิดจากการรวมมือรวมใจของครูในการพัฒนาการจัดการช้ันเรียนและการรวมกัน

พัฒนาการสอนหรือทักษะการเปนครูรวมกัน ส่ิงที่ครูตองการสนับสนุน คือ การไดศึกษาเอกสาร

งานวิจัยอยางเพียงพอ และการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูอาชีพเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกัน 
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   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครูพบวา คุณลักษณะตางๆ 

ของครูที่จําเปนตอการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนดานการพัฒนาความรูความสามารถของครู ทักษะ

กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม จะตองเช่ือมโยงกันและควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหบุคลากรครูเปนผูมี

ความรูความสามารถในการพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาคุณลักษณะของครูดังกลาว 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหง
การเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 มีจํานวนครูทั้งส้ิน 3,277 คน จาก 42 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 จํานวน 356 คน จาก 42 โรงเรียน ไดจาก
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane. 1973: 725) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 หรือที่ระดับนัยสําคัญ .05   วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การสุมตัวอยางขนาดโรงเรียน โดยสุมรอยละ 20 ตามขนาดโรงเรียนทั้งหมดได 8 โรงเรียน 
โดยไดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษจํานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 3 โรงเรียน 
 2.  การเลือกกลุมตัวอยางครูระดับมัธยมศึกษา ในแตละโรงเรียนดวยการใชวิธีการจับฉลาก
โรงเรียน 8 โรงเรียน และกําหนดตามสัดสวนจํานวนครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน ตามเกณฑของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จะไดกลุมตัวอยางที่เปนครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 ดังนี้ 
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัโดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดใหญพิเศษ 2,482 278 
ขนาดใหญ    795 78 

รวม 3,277 356 

 
ตาราง 2  จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 
  

 ขนาดโรงเรียน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ   
1 ศึกษานารี 134 59 
2 ทวีธาภิเศก 133 58 
3 มัธยมวัดหนองแขม 129 56 
4 มัธยมวัดสิงห 121 53 
5 วัดนวลนรดิศ 120 52 
 โรงเรียนขนาดใหญ   

6 วัดประดูในทรงธรรม 64 28 
7 วัดปากน้ําวิทยาคม 58 25 
8 มหรรณพาราม 57 25 
 รวม  356 

 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาข้ึนโดยอาศัยการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาเปนคร่ืองมือที่นํามาใชในการวิจัย โดยเคร่ืองมอืดังกลาวมีดวยกัน 5 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะ
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการจัดการความรูของครูจํานวน 20 ขอ ที่ผูวิจัยไดพัฒนา
ปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของวสันต ลาจันทึก (2548: 68) วิลาวัลย มาคุม 
(2549: 214-223) จันทนา สุขธนารักษ (2550: 188-190) และประมวล ศรีขวัญใจ (2550: 93-94) เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ใน 5 ระดับ โดยเรียงจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่ง เนื้อหา
แบบสอบถามแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู จํานวน 9 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง .530 - .784 คาความเช่ือมั่นเทากับ .899 ดานการแลกเปล่ียนความรู จํานวน 5 ขอ 
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .216 - .531 คาความเช่ือมั่นเทากับ .586 และ ดานการสรางคลังความรู 
จํานวน 6 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .285 - .628 คาความเชื่อมั่นเทากับ .709  และคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามการจัดการความรูทั้งฉบับเทากับ  0.89  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูจํานวน 26 
ขอ  ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 
83-87) และ ตติยา มวงมิ่งสุข (2550: 130-136) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ให
ผูตอบเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่ง เนื้อหาแบบสอบถามแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานความคิดเชิง
ระบบจํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .771 - .869 คาความเช่ือมั่นเทากับ .939 ดานความ
รอบรูแหงตนจํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .759 - .918 คาความเช่ือมั่นเทากับ .938 
ดานการมีวิสัยทัศนรวมจํานวน 6 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .796 - .908 คาความเช่ือมั่น
เทากับ .957 ดานแบบแผนความคิดอานจํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .462 - .921 คา
ความเชื่อมั่น .912 และดานการเรียนรูของทีมจํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .865 - .942 
คาความเชื่อมั่น .964  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการ
แหงการเรียนรูทั้งฉบับเทากับ  0.98  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามบรรยากาศองคการจํานวน 17 ขอ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมา
จากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของสังข ใจขาน (2548: 93-100) สมพิศ เกงพานิช (2549: 72-
75) และ รสสุคนธ รุดชาติ (2550: 91-99) วิภาวี มหารักขกะ (2550: 205-213)เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่ง โดยขอความทางบวกจะให
คะแนนดังตอไปนี้ นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน จนถึง มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน ตามลําดับ ขอคําถาม
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ทางลบจะใหคะแนนกลับกัน เนื้อหาแบบสอบถามแบงเปน 3 ดาน ไดแก  บรรยากาศดานการใชอํานาจ
จํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .678 - .901 คาความเช่ือมั่นเทากับ .914  บรรยากาศดาน
มนุษยสัมพันธจํานวน 6 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .350 - .607 คาความเช่ือมั่นเทากับ .764 
บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผลจํานวน 6 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .619 - .803 คาความเชื่อมั่น
เทากับ .872  และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามบรรยากาศองคการทั้งฉบับเทากับ  0.94  
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามคุณลักษณะของครูจํานวน 20 ขอ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมา
จากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของนงนุช บุญตาปวน (2548:101-103) และ นิคม ผดาวัลย 
(2549: 123-127) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) 
ใน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับใด
ระดับหนึ่ง เนื้อหาแบบสอบถามแบงเปน 2 ดาน ไดแก คุณลักษณะดานสวนตัวจํานวน 8 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง .448 - .714 คาความเช่ือมั่นเทากับ .839 คุณลักษณะดานวิชาชีพครูจํานวน 
12 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .502 - .711 คาความเชื่อมั่นเทากับ .899  และคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามคุณลักษณะของครูทั้งฉบับเทากับ  0.93 
 
 2.2 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  ในข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ คือ  
  ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริหารในการ
สรางองคการแหงการเรียนรูและบรรยากาศองคการกับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
  ข้ันตอนที่ 2  สรางแบบสอบถามตามขอมูลในข้ันตอนที่ 1 และตามหลักการสราง
เคร่ืองมือในการวิจัย โดยขอคําถามที่เขียนข้ึนมานั้นครอบคลุมนิยามปฏิบัติการตามเนื้อหาตัวแปรที่
กําหนดในการวิจัย และไดนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมการวิจัยเพื่อตรวจแกความชัดเจนดาน
ภาษา สํานวนที่ใชในแบบสอบถามใหมีความเที่ยงตรงและถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา 
  ข้ันตอนที่ 3  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบขอคําถามในแบบวัด จากนั้นจึงคัดเลือก
และปรับขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกขอคําถามที่มีคาความเที่ยงตรงไมนอยกวา 
0.6 ใหเปนขอคําถามที่จะนําไปทดลองใชตอไป 
  ข้ันตอนที่  4   นําแบบสอบถามท่ีแก ไขปรับปรุงและได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางที่ตองการ
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ศึกษาจริงซึ่ งไดแก  ครูโรงเ รียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 30 คน 
  ข้ันตอนที่ 5  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรายดาน แลวนําขอคําถามที่ คัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 169) โดยเลือกขอคําถาม
ที่มีคาอํานาจจําแนกไมนอยกวา 0.200  ใหเปนขอคําถามที่จะนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป 
   
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากครูผูสอน ที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถามพรอมแบบสอบถามการวิจัยไปใหกลุม
ตัวอยางตอบ โดยผูวิจัยไปติดตอดวยตนเองที่สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3  จํานวน 8 แหง เพื่อเสนอตอผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความ
รวมมือและอนุญาตใหครูผูสอนตอบแบบสอบถามจํานวน 356 ฉบับ ตามรายช่ือของกลุมตัวอยางและ
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับคืนดวยตนเองจํานวน 348 ฉบับ และตรวจสอบ
แบบสอบถามทั้งหมดถูกตองสมบูรณแลวทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 97.75  แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป 
 
4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดกระทาํขอมูล  
  1.1 นําแบบสอบถามที่รับคืนและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลวทุกฉบับจํานวน 
348 ฉบับ 
  1.2 ใหรหัสแบบสอบถามตอนที ่1  
  1.3 ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตอนที ่2 ตอนที ่3 ตอนท่ี 4 และตอนที ่5 ตาม 
เกณฑที่กาํหนดใหดังนี ้
  การใหคะแนน ไดกําหนดคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดคาคะแนนแตละระดับ ดังนี ้
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   ระดับคะแนนความคิดเหน็ 5 หมายถงึ ระดับปฏิบัติมากที่สุด 
   ระดับคะแนนความคิดเหน็ 4 หมายถงึ ระดับปฏิบัติมาก 
   ระดับคะแนนความคิดเหน็ 3 หมายถงึ ระดับปฏิบัติปานกลาง 
   ระดับคะแนนความคิดเหน็ 2 หมายถงึ ระดับปฏิบัตินอย 
   ระดับคะแนนความคิดเหน็ 1 หมายถงึ ระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
    
  การแปลผลคาเฉลี่ย แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ใน 3 ดาน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนทางความรูมีขอคําถามจํานวน 9 ขอ  2) การ
แลกเปล่ียนความรูมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ 3) การสรางคลังความรูมีขอคําถามจํานวน 6 ขอ โดย
แปลผลคาเฉลี่ยดังนี ้ 
          คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมากที่สุด     
         คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมาก 
          คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถงึ           ระดับปฏิบัติปานกลาง 
          คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถงึ          ระดับปฏิบัตินอย 
         คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถงึ  ระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
  การแปลผลคาเฉลี่ย แบบสอบถามตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู  ใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความคิดเชงิระบบมีขอคําถาม
จํานวน 5 ขอ  2) ดานความรอบรูแหงตนมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 3) ดานการมีวิสัยทัศนรวมมีขอ
คําถามจํานวน 6 ขอ  4) ดานแบบแผนความคิดอานมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ 5) ดานการเรียนรู
ของทีมมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ โดยแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้  
   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมากที่สุด     
         คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมาก 
          คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถงึ           ระดับปฏิบัติปานกลาง 
          คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถงึ          ระดับปฏิบัตินอย 
             คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถงึ  ระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
 การแปลผลคาเฉลี่ย แบบสอบถามตอนที่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกับบรรยากาศองคการ
ใน 3 ดาน ไดแก 1) บรรยากาศดานการใชอํานาจมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 2) บรรยากาศดาน 
มนุษยสัมพนัธมีขอคําถามจํานวน 6 ขอ และ3) บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผลมีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
โดยแปลผลคาเฉลี่ยดังนี ้
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   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมากที่สุด     
         คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมาก 
          คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถงึ           ระดับปฏิบัติปานกลาง 
          คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถงึ          ระดับปฏิบัตินอย 
             คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถงึ  ระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
 การแปลผลคาเฉลี่ย แบบสอบถามตอนที่ 5  แบบสอบถามเกีย่วกับคุณลักษณะของครู 
ใน 2 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะดานสวนตัวมีขอคําถามจํานวน 8 ขอ และ 2) คุณลักษณะดานวชิาชีพ
ครูมีขอคําถามจํานวน 12 ขอ โดยแปลผลคาเฉลี่ยดังนี ้
   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมากที่สุด     
         คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถงึ ระดับปฏิบัติมาก 
          คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถงึ           ระดับปฏิบัติปานกลาง 
          คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถงึ          ระดับปฏิบัตินอย 
             คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถงึ  ระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
 
 2. การวิเคราะหขอมูล  
  1. การวิเคราะหเชิงบรรยาย โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2. การวิเคราะห ความมุงหมายตามวัตถุประสงคการวิจัย 
   วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรูของครู  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3   ใชการวิเคราะหสถิติพื้นฐานเชิงบรรยาย(Descriptive 
statistics)   
   วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู  บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3   ใชการวิเคราะหสถิติพื้นฐานเชิงบรรยาย(Descriptive statistics)   
  
   วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสราง
องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) 
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5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1 สถิติพืน้ฐาน 

  1. คาเฉลี่ย ( X ) 
  2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. คารอยละ (%) 
 5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   

  -  สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหง
การเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3 จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนครูระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สามารถเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ เพื่อความเขาใจในการแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  N      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
 t แทน คาสถิติที่ใชวิเคราะหในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F แทน คาสถิติที่ใชวิเคราะหในการแจกแจงแบบแอฟ (F-distribution) 
 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 R2   แทน คาอํานาจในการทํานาย (Coefficient of Determination)   
 a แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 
 b แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทาํนาย ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทาํนาย ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิถ์ดถอย 
 p แทน คาความนาจะเปน (Probability) ของสถิติที่ใชทดสอบ 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของครูที่ตอบแบบสอบถาม ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการความรู พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) 
ซึ่งตัวแปรทํานายคือตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ 
และคุณลักษณะของครู และตัวแปรที่ถูกทํานายคือ การจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของครูที่ตอบแบบสอบถาม ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมลูสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
เพศ   
          ชาย 98 28.2 
          หญิง 250 71.8 
ระดับอายุ (ป)   
          นอยกวา 40 55 15.8 
          41-50 88 25.3 
          มากกวา 50 205 58.9 
ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 256 73.6 
        สูงกวาปริญญาตรี 92 26.4 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
ระดับประสบการณการทํางาน (ป)   
        นอยกวา 5  25 7.2 
         5-10 18            5.2 
        11-15 33 9.5 
        มากกวา 15  272 78.2 
ระดับชั้นที่สอน   
        มัธยมศึกษาปที่ 1  66 19 
        มัธยมศึกษาปที่ 2  74 21.3 
        มัธยมศึกษาปที่ 3 60 17.2 
        มัธยมศึกษาปที่ 4 46 13.2 
        มัธยมศึกษาปที่ 5 53 15.2 
        มัธยมศึกษาปที่ 6 49 14.1 
                                    รวม 348 100.00 

 
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งหมด 348 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 71.8 เมื่อพิจารณาระดับอายุพบวาครูสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 58.9 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบวาครูสวนใหญจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 73.6 เมื่อพิจารณาระดับประสบการณการทํางาน
พบวาครูสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป มีจํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 78.2 
และเมื่อพิจารณาระดับชั้นที่สอนพบวาครูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 74 คน คิดเปน
รอยละ 21.3  
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการจัดการความรู พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการความรู พฤติกรรมผูบริหารในการ   
      สรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู โดยรวมและรายดาน  
  

ตัวแปร 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. การแปลความหมาย 
 
การจัดการความรู 

   

       - ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู 3.72 0.57 มาก 
       - ดานการแลกเปล่ียนความรู 3.54 0.58 มาก 
       - ดานการสรางคลังความรู 3.36 0.66 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.52 มาก 
พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู 

   

      - ดานความคิดเชิงระบบ 3.75 0.80 มาก 
       - ดานความรอบรูแหงตน 3.77 0.73 มาก 
       - ดานการมีวิสัยทัศนรวม 3.70 0.76 มาก 
       - ดานแบบแผนความคิดอาน 3.71 0.81 มาก 
       - ดานการเรียนรูเปนทมี 3.67 0.81 มาก 

รวม 3.71 0.74 มาก 
บรรยากาศองคการ    
       - บรรยากาศดานการใชอํานาจ 3.84 0.66 มาก 
       - บรรยากาศดานมนษุยสัมพนัธ 3.67 0.60 มาก 
       - บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล 3.81 0.66 มาก 

รวม 3.77 0.60 มาก 
คุณลักษณะของครู    
       - คุณลักษณะดานสวนตัว 4.26 0.51 มาก 
       - คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 4.07 0.51 มาก 

รวม 4.14 0.49 มาก 
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 จากตาราง 4  แสดงใหเห็นวา  ระดับการจัดการความรูของครู โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามี 2 ดานที่การจัดการความรูของครูมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู และดานการแลกเปล่ียนความรู สวนดานการ
สรางคลังความรูมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  และระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรม
ผูบริหารในดานความรอบรูแหงตนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความคิดเชิงระบบ
และดานแบบแผนความคิดอาน และระดับบรรยากาศองคการ มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก    
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บรรยากาศองคการดานการใชอํานาจมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผลและบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธตามลําดับ  และระดับ
คุณลักษณะของครูมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูมี
คุณลักษณะในดานคุณลักษณะสวนตัวมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และรองลงมาคือคุณลักษณะดาน
วิชาชีพครู   
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 5 – 6 
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ตาราง 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับ 
      การจัดการความรูของครู 

ตัวแปร 
 

X1 
 

X2 
 

X3 X4 X5 X6 X7 X8 

 
X9 X10 

 
Y 

พฤติกรรมผูบริหารในการสราง 
องคการแหงการเรยีนรู 
   ดานความคิดเชิงระบบ (X1) 

 
 
- 

 
 

.86** .86** .81** .81** .69** .61** .72** .45** .48** .52** 

   ดานความรอบรูแหงตน (X2)    - .90** .86** .85** .72** .60** .76** .49** .55** .54** 

   ดานการมวีสิัยทัศนรวม (X3)   - .89** .90** .76** .65** .78** .49** .57** .54** 

   ดานแบบแผนความคิดอาน (X4)    - .90** .74** .62** .75** .45** .49** .43** 

   ดานการเรียนรูเปนทีม (X5)     - .77** .67** .77** .47** .54** .48** 

บรรยากาศองคการ 
   บรรยากาศดานการใชอํานาจ (X6) 

  

   - .75** .83** .55** .59** .53** 

   บรรยากาศดานมนุษยสัมพัน(X7)       - .79** .61** .61** .51** 

   บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล (X8)        - .64** .66** .55** 

คุณลักษณะของครู 
   คุณลักษณะดานสวนตัว (X9) 

  

      - .86** .49** 

   คุณลักษณะดานวชิาชีพครู (X10)          - .57** 

การจัดการความรูของครู (Y)           - 

**  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)  
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 จากตาราง 5  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูใน
ดานความรอบรูแหงตน และดานการมีวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับการ
จัดการความรูของครูมากที่สุด (r = .54) รองลงมาคือดานความคิดเชิงระบบ (r = .52) ดานการเรียนรู
เปนทีม (r = .48) และดานแบบแผนความคิดอาน (r = .43) ตามลําดับและตัวแปรบรรยากาศองคการใน
ดานบรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผลมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับการจัดการความรูของครู
มากที่สุด  (r = .55) รองลงมาคือดานบรรยากาศดานการใชอํานาจ (r = .53) และบรรยากาศดานมนุษย
สัมพันธ (r = .51) สวนตัวแปรคุณลักษณะของครูในดานคุณลักษณะดานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับการจัดการความรูของครูมากที่สุด  (r = .57) และดานคุณลักษณะดาน
สวนตัว (r = .49) 
 สําหรับความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู พบวามี 3 ดานที่มีความสัมพันธมากที่สุดเทากัน คือดานความรอบรูแหงตน มีความสัมพันธกับ
ดานการมีวิสัยทัศนรวม ซึ่งมีความสัมพันธเทากันกับความสัมพันธของดานการมีวิสัยทัศนรวมกับดาน
การเรียนรูเปนทีม และยังเทากันกับความสัมพันธของดานแบบแผนความคิดอานกับดานการเรียนรูเปน
ทีม (r =  .90)  และความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรบรรยากาศองคการ พบวาบรรยากาศดานการ
ใชอํานาจมีความสัมพันธกับบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผลมากที่สุด (r =  .83) รองลงมาคือความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศดานมนุษยสัมพันธกับบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล (r =  .79) สวนความสัมพันธ
ภายในระหวางตัวแปรคุณลักษณะสวนตัวกับคุณลักษณะดานวิชาชีพครูมีความสัมพันธเทากับ 
(r =  .86) 
 
ตาราง 6   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ในการทํานายการจัดการความรูของครู     
     จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และ 
     คุณลักษณะของครู 
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ตัวทํานาย อันดับ b  t p 
คุณลักษณะของครู      
   คุณลักษณะดานวชิาชีพ 1 .35 .34 6.55* .00 
พฤติกรรมผูบริหารในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู 

     

   ความคิดเชงิระบบ 2 .20 .31 3.81* .00 
   แบบแผนความคิดอาน 4 .23 .37 3.83* .00 
   การมวีิสัยทศันรวม 5 .17 .25 2.36* .02 
บรรยากาศองคการ      
   บรรยากาศดานการใชอํานาจ 3 .15 .19 2.88* .00 
                    a = .43                    R     =    .66                    R2   =  .44 
                    F = 53.39*              S.E.   =   .39 

*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตาราง 6 พบวา เมื่อใชตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมกันทํานายการจัดการความรูของครู 
พบวา จากคุณลักษณะของครูมีดานคุณลักษณะดานวิชาชีพที่มีความสําคัญในการทํานายการจัดการ
ความรูของครูเปนอันดับแรก  รองลงมาคือจากพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูมี
ดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผนความคิดอาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม ที่มีความสําคัญในการ
ทํานายการจัดการความรูของครู  และจากบรรยากาศองคการมีบรรยากาศดานการใชอํานาจที่มี
ความสําคัญในการทํานายการจัดการความรูของครูเปนอันดับที่สาม และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ .66 และมีอํานาจในการทํานายไดรอยละ 44 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการจัดการความรูมากที่สุด คือ คุณลักษณะดานวิชาชีพครู  

( = .34) รองลงมาคือความคิดเชิงระบบ ( = .31)  ตามลําดับ 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหง
การเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกบัการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3 โดยผูทําการวิจยัไดสรุปผลของการวิจัยดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 2.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศ
องคการ  และคุณลักษณะของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 3.  เพื่อศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู   
  
สมมุติฐานการวิจัย 
 พฤติกรรมของผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และ
คุณลักษณะของครูรวมกันทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ได  
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 มีจํานวนครูทั้งส้ิน 3,277 คน รวมทั้งส้ิน 42 
โรงเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2551 จํานวน 356 คนโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน 
(Yamane. 1973: 725) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือที่ระดับนัยสําคัญ .05  จากนั้นไดทําการสุม
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ตัวอยางขนาดโรงเรียน โดยสุมรอยละ 20 ตามขนาดโรงเรียนทั้งหมดได 8 โรงเรียน โดยไดโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษจํานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 3 โรงเรียน และเลือกกลุมตัวอยาง
ครูระดับมัธยมศึกษา ในแตละโรงเรียนดวยการใชวิธีการจับฉลากครูในโรงเรียน 8 โรงเรียน โดยสุมตาม
จํานวนเทากับขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 356 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี ้เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวย 5 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนชนิด
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูทั้งหมด 3 ดานไดแก 1) การ
กําหนดวิสัยทัศนทางความรู 2) การแลกเปล่ียนความรู และ 3) การสรางคลังความรู ที่ผูวิจัยไดพัฒนา
ปรับปรุงมาจากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของวสันต ลาจันทึก (2548: 68) วิลาวัลย มาคุม 
(2549: 214-223) จันทนา สุขธนารักษ (2550: 188-190) และประมวล ศรีขวัญใจ (2550: 93-94) โดย
ไดปรึกษาและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จัดทําเปนแบบสอบถามมาตรสวน ประมาณคา 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอรท คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  โดยมีคาความเช่ือมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ  0.89 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู  
รวม 5 ดาน ไดแก 1) ดานความคิดเชิงระบบ 2) ดานความรอบรูแหงตน 3) ดานการมีวิสัยทัศนรวม  
4) ดานแบบแผนความคิดอาน และ 5) ดานการเรียนรูของทีม ที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสาร
งานวิจัยและแบบสอบถามของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 83-87) และ ตติยา มวงมิ่งสุข (2550: 130-
136) โดยไดปรึกษาและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จัดทําเปนแบบสอบถามมาตรสวน ประมาณคา 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  โดยมีคาความเช่ือมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ  0.98 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองคการ 3 ดาน ไดแก 1) บรรยากาศดาน
การใชอํานาจ 2) บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ 3) บรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล ที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมา
จากเอกสารงานวิจัยและแบบสอบถามของสังข ใจขาน (2548: 93-100) สมพิศ เกงพานิช (2549: 72-
75) และ รสสุคนธ รุดชาติ (2550: 91-99) วิภาวี มหารักขกะ (2550: 205-213) โดยไดปรึกษาและ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จัดทําเปนแบบสอบถามมาตรสวน ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอรท คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  โดยมีคาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ  0.94 
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 ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของครู 2 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะดาน
สวนตัว 2) คุณลักษณะดานวิชาชีพครู ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเองและบางสวนปรับปรุงมาจากเอกสาร
งานวิจัยและแบบสอบถามของนงนุช บุญตาปวน (2548:101-103) และ นิคม ผดาวัลย (2549: 123-
127)  โดยไดปรึกษาและตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จัดทําเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  ตามวิธีของลิเคอรท คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  โดยมีคา
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ  0.93 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสอบถามดวย
ตนเอง ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากครูผูสอน ที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง  
 2. ผูวิจัยไปสงหนังสือพรอมแบบสอบถามดวยตนเองที่โรงเรียนกลุมตัวอยาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและ
รวบรวมขอมูลจากครูผูสอนจํานวน 356 ฉบับดวยตนเอง 
 3. ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนจากโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนฉบับสมบูรณทั้งหมดและทุก
ฉบับมาจํานวน 348 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.75  
 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 1. หาคารอยละขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
 2. หาคาเฉล่ีย  ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหระดับการจัดการความรู
ของครู  พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะ
ของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3   
 3.  หาคาการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) วิเคราะห
อํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
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เขต 3 จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และ
คุณลักษณะของครู 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3  สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1.   การศึกษาระดับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3  พบวา ระดับการจัดการความรูของครู ใน 3 ดาน  โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดการความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
2 ดาน คือ ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู และดานการแลกเปล่ียนความรู  และการจัดการ
ความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเพียงดานเดียว คือ ดานการสรางคลังความรู  
 2.  การศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศ
องคการ  และคุณลักษณะของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3  
พบวา   
  2.1 ระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู ใน 5 ดาน มีระดับ
ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน  ไดแก ดานความคิดเชิงระบบ ดานความรอบ
รูแหงตน ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิดอาน และดานการเรียนรูเปนทีมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทุกดาน   
  2.2 ระดับบรรยากาศองคการ ใน 3 ดาน  ไดแก  บรรยากาศดานการใชอํานาจ 
บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ และบรรยากาศดานสัมฤทธ์ิผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน   
  2.3 ระดับคุณลักษณะของครู ใน 2 ดาน  ไดแก คุณลักษณะสวนตัว และคุณลักษณะ
ดานวิชาชีพครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน   
 3.  การศึกษาอํานาจในการทํานายการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จากตัวแปรพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครู  พบวา จากพฤติกรรมผูบริหารดานความคิดเชิงระบบ 
ดานแบบแผนความคิดอาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม  บรรยากาศองคการดานการใชอํานาจ และ
คุณลักษณะดานวิชาชีพครู  มีความสําคัญในการทํานายการจัดการความรูของครู ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .66 และมีอํานาจในการทํานายไดรอยละ 44 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณลักษณะ
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ของครู กับการจัดการความรูของครู พบวา คุณลักษณะดานวิชาชีพครูมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับ
การจัดการความรูมากที่สุดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก (r = .57)  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3  สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ระดับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภารกิจและหนาที่ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 คือ การมุงเนนบริหารจัดการที่ดี
ตามมาตรฐานกําหนด โดยปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ มีการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารและพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูง โดยเนน
การจัดการความรูใหครูและสถานศึกษาสามารถนําการจัดการความรูไปใช เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนได (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3. 2549: 8-9)  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบุทเชอร และคนอ่ืนๆ (Butcher; et.al. 2001: online) ที่กลาววา การที่
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการที่เปนระบบ โดยท่ีครูเปนผูมีสวนเก่ียวของที่สําคัญในการมีสวน
รวมดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิดองค
ความรู แลกเปล่ียน และกระจายความรูไปยังทุกๆ กลุมที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได ดังนั้นความรู 
ความสามารถ และการมีสวนรวมของครูนั่นเองจะชวยใหเกิดการยกระดับการจัดการความรูของตัวครู
เองและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับการจัดการความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
2 ดาน คือ ดานการกําหนดวิสัยทัศนทางความรู และดานการแลกเปล่ียนความรู จะเห็นไดวา  ครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีความรู ความเขาใจ และสามารถกําหนด
ทิศทางและเปาหมายในการจัดการความรูของโรงเรียนไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
แมคคลีนและสมิธ (Mckeen; & Smith. 2003: 51-58) โดยเช่ือวา การกําหนดความรูตองอาศัย
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความคิดใหมๆ ในการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใหเกิดความรูใหมที่
จะสนับสนุนองคการได ดังนั้น ทั้งครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเห็นคุณคาของการกําหนดความรู
ไวในวิสัยทัศน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่กําหนดไว และเมื่อครูมีความชัดเจนในการจัดการความรู
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แลว ครูก็จะเกิดการเรียนรู โดยมีการแลกเปล่ียนความรูรวมกัน (วิจารณ พานิช. 2547: 23)  ซึ่งจากการ
วิจัยคร้ังนี้ไดพบวา การแลกเปล่ียนความรูรวมกันนั้นไมจําเปนตองเปนการแลกเปลี่ยนที่ใชเฉพาะ
เทคโนโลยีเพียงอยางเดียวเทานั้น แตการแลกเปล่ียนความรูเปนไดทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ
โดยวิธีการและรูปแบบตางๆ อาทิเชน การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ การประชุม
ทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกทักษะ การสนทนา และการใหคําปรึกษา เปนตน  
 ระดับการจัดการความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเพียงดานเดียว คือ ดานการ
สรางคลังความรู จะเห็นไดวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มี
ความสามารถในการรวบรวมและจัดเก็บความรูอยางเปนระบบและเปนหมวดหมู (เชน ในแฟมพัฒนา
งาน ตําราเรียน การลงในวารสาร จดหมาย ขาว) เพื่อนําความรูนั้นไปใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตรง
ตามความตองการ ซึ่งครูสามารถเก็บความรูของตนหรือที่แสวงหามาไดไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูล (เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล เว็บไซต และเว็บบล็อก) จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
พบวาเนื่องจากครูสวนใหญเปนครูที่มีวัยวุฒิสูง ซึ่งในบางครั้งยังขาดทักษะ ความรูความเขาใจ และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะ แตจะเห็นไดวาสถานศึกษามีความพยายามสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูมีความรู ความสามารถ และทักษะที่เพียงพอในการใชเทคโนโลยี โดยตองวางแผนและ
ดําเนินการนําเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (กรมสามัญศึกษา. 2545: 11) สอดคลองกับ
งานวิจัยของเข็มชาติ ไชยโวหาร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาด
ใหญ มีการจัดระบบหองสมุดที่พรอมแกการเรียน สามารถจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร การบริการ 
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมีจํานวนคอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ตเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรู
ใหมๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเวลา   
  2.  จากพฤติกรรมผูบริหารดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผนความคิดอาน ดานการ
มีวิสัยทัศนรวม  บรรยากาศองคการดานการใชอํานาจ และคุณลักษณะดานวิชาชีพครู  มีความสําคัญ
ในการทํานายการจัดการความรูของครู  ดังนี้ 
   2.1  พฤติกรรมผูบริหารดานความคิดเชิงระบบ  มีความสําคัญในการทํานายการ
จัดการความรูของครู  อาจเนื่องมาจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนบุคคลที่มองภาพบริบท
ขององคการในสภาพปจจุบันเกี่ยวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมไดอยางชัดเจน และมีความรู 
ความเขาใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยุทธ ซึ่งเปนแนวทางใหครูมีความ
กระตือรือรนในการจัดการความรูใหตรงกับการเรียนการสอน  สามารถกําหนดวิสัยทัศนในการ
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ปฏิบัติงานตรงตามเปาหมาย และสงเสริมใหครูทุกคนคิดสังเคราะหเพื่อการสรางความรูใหมๆ   ซึ่ง
ผูบริหารจําเปนตองกระตุนใหครูเกิดความคิดอยางเปนกลยุทธ ชัดเจนตรงตามเปาหมาย มีความคิด
ทันการณ เพื่อมุงเสริมสรางการจัดการความรูอยางเปนระบบไดถูกตองและชัดเจน  (Senge. 1990: 3-
4)  สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 62-63)ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหาร
องคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  
พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 เปนผูมีความรู ความเขาใจ
ในระบบงานและกระบวนงาน มีวิธีการเชิงระบบในการคิด วิเคราะห ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหครูเกิดความเขาใจในระบบงาน  มีการคิดวิเคราะหอยางเปนกลยุทธ 
กอใหเกิดการแสวงหาความรูและการเรียนรูใหมๆ มากข้ึน (วิลาวัลย มาคุม. 2549: 331) 
   2.2  พฤติกรรมผูบริหารดานแบบแผนความคิดอาน  มีความสําคัญในการทํานาย
การจัดการความรูของครู   อาจเนื่องมาจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนผูมีความคิด
สรางสรรค มีความยืดหยุนทางความคิด  เปดใจกวางและสามารถเขาใจมุมมองและความคิดของผูอ่ืน 
ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และมีความเขาใจในหลักปรัชญาการเรียนรูและนํามากําหนดนโยบาย
พัฒนาการเรียนรู การสอนไดอยางเหมาะสม  และพยายามพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยู
เสมอ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารวมประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรู และความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดรูปแบบความคิดรวมกัน 
เพื่อใหครูสามารถขยายขอบเขตขององคความรูและแบงปนรวมกัน ทั้งในลักษณะรูอะไร ดวย
กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการเชนไร เขาใจ และเห็นความเช่ือมโยงของความรู สุดทายครูก็จะสามารถ
ตอบตนเองไดวาตนเรียนรูหรือทําไปเพื่อส่ิงใด (Senge. 1990: 3-4)  และเมื่อครูมีแบบแผนความคิด
อาน ก็จะสงผลใหครูสามารถจัดการความรูไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมากิ (พินิต แสง
สุข. 2548: 38; อางอิงจาก Maki. 2001) ไดศึกษาเร่ืองโรงเรียนในฐานะเปนองคการแหงการเรียนรู โดย
ศึกษาการเรียนรูการปฏิบัติงานของครูในประเทศญ่ีปุนกับสหรัฐอเมริกา พบวา ผูบริหารเปนแกนนํา
จะตองมีการแสดงออกถึงความสามารถในการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีแบบ
แผนทางความคิดและแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพื่อนําไปสูเปาหมายในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ และเปนผูประสานงานที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติงานของครู    
   2.3 พฤติกรรมผูบริหารดานการมีวิสัยทัศนรวม มีความสําคัญในการทํานายการ
จัดการความรูของครูของครู  อาจเนื่องมาจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนผูมีความเขาใจ
และมองเห็นภาพในอนาคตขององคการไปในทิศทางเดียวกัน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนพัฒนาและ
ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีข้ึน และสามารถใหโอกาสครูทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนด



 104

วิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน  กระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและรวม
แสดงความคิดเห็นได  สรางความรูสึกที่ดีรวมกันในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  สรางความรูสึกใหทุก
คนเห็นความสําคัญ มีความผูกพันและเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา สรางบรรยากาศใหทุกคนได
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ผลักดันใหทุกคนเกิดความกลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่
ดีกวา    และใชหลักการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน (Senge. 1990: 3-4)  สอดคลองกับงานวิจัย
ของทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 62-63)ไดศึกษาเร่ือง พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 1 ผูบริหารมีสวนสรางแรงบันดาลใจ ความศรัทธา ความเปนสวนหนึ่งหรือ
ความผูกพันใหเกิดแกครู ตอทีม ตอองคการ ผลักดันใหเกิดความกลาคิด กลานํา และกลาเปลี่ยนแปลง 
มุงสรางผลสําเร็จและความเปนเลิศใหเกิดแกองคการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาจะนําไปสู
การเรียนรูโดยอัตโนมัติอยางไมหยุดนิ่ง เปนผลใหครูจะตองพัฒนาความรู ความสามารถ มีแนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอน การแกปญหา มีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ มี
การเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในองคการ  
   2.4 บรรยากาศองคการดานการใชอํานาจ ที่มีความสําคัญในการทํานายการจัดการ
ความรูของครู  อาจเนื่องมาจากบรรยากาศองคการในลักษณะที่เนนโครงสรางการบริหาร ขอบขาย
และหนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับ บทบาทและหนาที่อยางชัดเจนทําใหครูทุกคนไดเขาใจภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของตนเองเพื่อวางแผนงาน 
กระจายงานและการแบงงานกันปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อใชประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับผูบริหารมีการเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลของครูเมื่อมี
ความขัดแยงตางๆ เกิดข้ึน  ซึ่งบรรยากาศในลักษณะการใชอํานาจเปนการสรางทัศนคติที่ดีรวมกัน ไม
ทําใหเกิดความตึงเครียด (Senge. 2000: 23) และบุคคลในองคการก็จะเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อจะ
ปรับปรุงงานใหดี พยายามใชความสามารถและความพยายามในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ินั้น 
เปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาความรู ความสามารถ ปรับเปล่ียนทัศนคติและเพื่อ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน นําไปสูการปฏิบัติจริงได  (Litwin & Stringer. 1968: 45-46)  ดังนั้นจึงสรุปไดวา
บรรยากาศองคการดานการใชอํานาจมีสภาพที่กระตุนใหครูเกิดการสรางวิสัยทัศน สามารถ
แลกเปล่ียนความรู และจัดระบบของความรูไดเปนอยางดีซึ่งสงผลใหครูเกิดการจัดการความรูได  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของสเตียรส (สังข ใจขาน. 2548: 78; อางอิงจาก Steers. 1977) ที่กลาววา เมื่อ
ครูรับรูและเขาใจเกี่ยวกับบรรยากาศองคการที่เนนโครงสราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มากข้ึนเทาใด 
บุคคลในองคการมักรับรูเกี่ยวกับบรรยากาศในองคการวามีลักษณะเขมงวดกวดขัน (Rigid) ปด 
(close) และหวั่นเกรง (Threatening) และเมื่อผูบริหารแสดงความสนใจตอครูมากขึ้น บรรยากาศ
องคการก็จะเปนไปในทางที่ดี มีความไวเนื้อเช่ือใจและมีความรับผิดชอบ กอใหเกิดความรวมมือกัน
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และงายตอเรียนรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมพิศ เกงพานิช (2549: 55-57) ไดวิจัยเร่ือง 
ความคาดหวังในการสรางบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของขาราชการโรงเรียนวัดแจง
รอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร พบวา บรรยากาศองคการที่ผูบริหารใหความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของครูในการนําความคิดและวิธีการใหมๆ มาปรับปรุงการทํางาน และ
สรางสรรคงานใหมๆ จะสงเสริมใหครูไดรับการสนับสนุนแลกเปล่ียนความรูรวมกันและสามารถนํา
ความรูตางๆ ที่จัดเก็บไวอยางเปนระบบ และเปนหมวดหมูไปใชไดอยางถูกตองและตรงตามความ
ตองการ เชน อินเตอรเน็ต อีเมล จดหมาย ขาว หรือการประชุมกลุมยอย เปนตน   
   2.5 คุณลักษณะดานวิชาชีพครู ที่มีความสําคัญตอการทํานายการจัดการความรู
ของครู  ที่เปนดังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีคุณลักษณะดานวิชาชีพจะเปนผูที่รูจักศึกษาหาความรูใหมๆ 
เพื่อนํามาประยุกตใชในการสอนซึ่งเปนการปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพื่อนรวมงานในการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงมีความคิดเปนของตนเองเพื่อประโยชนในการ
สอน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นหรือใหความรูใหมๆ ตอผูเรียนและสาธารณชน เพื่อนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไปใชในการเรียนการสอนได (ประสงค ภูมิพัทธ. 2542: 24; อางอิงจาก 
สายหยุด จําปาทอง. 2532: 24-25) และสงผลใหครูทราบและเขาใจวาตนเองมีความรูอะไรบาง ความรู
ของครูคืออะไร และจะจัดการความรูของครูไดอยางไร เพื่อใหครูเกิดวิสัยทัศนและสามารถแลกเปล่ียน
ความรูไดงายและสามารถเก็บความรูไดอยางเปนระบบและเพ่ือนํามาใชไดตรงตามความตองการ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Hoy and Miskel. 
1991: 328-329)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทราภรณ  หาญคําภา (2544: 66-68)  ไดศึกษาเร่ือง
การเตรียมความพรอม วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูดีเดนในจังหวัด 
พบวา ครูที่มีคุณลักษณะวิชาชีพจะสามารถเผยแพรความรูดานวิชาการตางๆ ที่คนพบใหกับเพื่อนครู
ไดรับทราบ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อเปนการพัฒนาตนเองใหมีวิสัยทัศน
กวางขวาง และเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูตอไป เชน การแสวงหาความรูตางๆ จากผูที่มีประสบการณตรง
หรือมีความชํานาญการจัดทําแฟมสะสมผลงานของตน เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง การเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ไดรับอยางเปนระบบและสามารถคนควาไดงาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และมีวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล และ
สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย มาคุม (2549: 341-342) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวบงชี้การ
จัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ลักษณะของครูในการ
พัฒนาความรูที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของระดับที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จดวย ซึ่งครูแต
ละคนสามารถนําความรูที่ฝงอยูในตัว (tacit knowledge) ที่เพียงพอสําหรับที่จะนํามาจัดการใหเปน
ความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันจากเครือขายและแหลง
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เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา (เชน ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน วารสาร จดหมาย ขาว เว็บบล็อก
และโฮมเพจ) ดังนั้นครูทุกคนควรมีการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยูเสมอ เพื่อใหสามารถ
รวบรวมและจัดเก็บความรูไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาถายทอดและแลกเปล่ียนความรูรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชครั้งตอไป 
  จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพหานคร เขต 3  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.1 คุณลักษณะของครู ไดแก คุณลักษณะดานวิชาชีพครู มีอํานาจในการทํานายการ
จัดการความรูของครู ซึ่งแสดงใหเห็นวา ครูที่มีคุณลักษณะดานวิชาชีพสูง ยอมมีความสามารถในการ
จัดการความรูได ดังนั้นครูควรพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพ ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อยูเสมอ และสถานศึกษาเองก็ตองมุงสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวแกครูอยางตอเนื่องเพื่อ
สามารถสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนผลดี ก็จะสงผลให
ครูมีความสามารถในการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมีสวนเกี่ยวของควรสงเสริมใหครูเกิดความกระตือรือรนที่
จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา กระตุนใหครูเกิดความเขาใจในระบบงาน  มีวิธีการเชิงระบบใน
การคิด วิเคราะห ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  กอใหเกิดการแสวงหาความรูและการเรียนรู
ใหมๆ มากขึ้น  และเสริมสรางใหครูมีแบบแผนความคิดอาน  เขาใจในหลักปรัชญาการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู การสอนไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารวมประชุมทาง
วิชาการที่เกี่ยวของทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 
และเห็นความเช่ือมโยงของความรู กอใหเกิดรูปแบบความคิดรวมกัน และใหโอกาสครูทุกคนไดมีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน  กระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและรวมแสดงความคิดเห็นได  สรางความรูสึกที่ดีรวมกันในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
สรางความรูสึกใหทุกคนเห็นความสําคัญ มีความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา 
  1.3 การเสริมสรางบรรยากาศองคการที่ดีเปนสวนสําคัญและสงผลใหเกิดการจัดการ
ความรูของครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางบรรยากาศแบบใชอํานาจ ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีโครงสราง
การบริหาร ขอบขายและหนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับ บทบาทและหนาที่อยางชัดเจนประกอบกับครูทุก
คนควรรับรูและเขาใจภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
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ของตนเองเพื่อวางแผนงาน กระจายงานและการแบงงานกันปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรับฟง
เหตุผลของครูเมื่อมีความขัดแยงตางๆ เกิดข้ึน ครูก็จะสามารถจัดการความรูไดดวยตนเองอยางชัดเจน 
  1.4 การสรางคลังความรูของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง การศึกษาคร้ังนี้
พบวาในบางครั้งยังขาดทักษะ ความรูความเขาใจ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ดังนั้นผูบริหารและครูควรตระหนักถึงการใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน ดวยการสงเสริมให
ครูมีความกระตือรือรนในการใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนและสามารถรวบรวม จัดเก็บความรูจาก
แหลงตางๆ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลไดอยางเปนหมวดหมู และเปนระบบ 
และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันได จัดใหมีการฝกอบรมการใชส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในโรงเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาควรอํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน เชน หองสมุดที่
ทันสมัยและพรอมแกการเรียน และมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ตเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูใหมๆ ได
อยางรวดเร็วและทันเวลา  เปนตน 
  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
  2.1 งานวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาระดับการจัดการความรูของครูใน 3 ดาน คือ ดานการ
กําหนดวิสัยทัศนทางความรู ดานการแลกเปล่ียนความรู และดานการสรางคลังความรู เพื่อประโยชน
ในการตอยอดองคความรูเร่ืองการจัดการความรูใหสมบูรณ และพัฒนาความสามารถของครูในการนํา
การจัดการความรูไปใชไดตอไป ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเร่ืองของการนําความรูไปใชตอไป เชน การ
พัฒนาความสามารถของครูในการนําการจัดความรูไปใช  
  2.2 งานวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาการจัดการความรูทั่วไปที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะครู 
แตไมไดศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพครูอยางเจาะลึก ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเร่ืองการจัดการความรูของครูที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะดานวิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง เชน การ
จัดการความรูของครูที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครูในการพัฒนาวิชาชีพดานความรูและวิธีการสอน 
ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู และดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การศกึษาความสมัพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู      
        และบรรยากาศองคการกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่  
        การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 
คําชี้แจง : 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาํข้ึนเพื่อรวบรวมความคิดเหน็ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ของครู พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของ
ครู เพื่อศึกษาถึง 
 1.  ระดับการจัดการความรูของครู ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร         
เขต 3 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครูในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
  
 ขณะนี้ถึงข้ันดําเนนิการเก็บขอมูล  ผูวิจยัจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง โดยการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใหครบทุกขอและครบทุกตอน แบบสอบถามนี้มี
ทั้งหมด 5 ตอน จาํนวน 10 หนา ดังนี ้
ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล จํานวน   5 ขอ    หนา 2 
ตอนที่ 2    จํานวน 20 ขอ     หนา             3 - 4  
ตอนที่ 3    จํานวน 26 ขอ    หนา                  5 - 7 
ตอนที่ 4    จํานวน 17 ขอ    หนา                  8 - 9 
ตอนที่ 5    จํานวน 20 ขอ    หนา                   10 - 11 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางยิง่ที่ใหความรวมมอืเปนอยางดีมา  
ณ โอกาสนี้ดวย 
                                                                       ผูทําการวิจัย 

                                                             นางสาวยุรดา  อรรถธนสาร 
                                                              นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 

 

คําชี้แจง : โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ใน   หนาคําตอบใหครบถวนตามความเปนจริง 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อายุ          21-30 ป  31-40 ป 

    41-50 ป  50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา     ตํ่ากวาปริญญาตรี        ปริญญาตรี        สูงกวา

ปริญญาตรี 

4. ประสบการณการทํางาน      ตํ่ากวา 5 ป     5-10 ป 

      11-15 ป     ต้ังแต 16 ปข้ึนไป 

5. สอนระดับชัน้  (ระดับชั้นทีม่ีภาระงานสอนมากที่สุด) 

    มัธยมศึกษาปที่ 1   

    มัธยมศึกษาปที่ 2 

    มัธยมศึกษาปที่ 3   

    มัธยมศึกษาปที่ 4 

    มัธยมศึกษาปที่ 5   

    มัธยมศึกษาปที่ 6 
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 ตอนที่ 2 
คําชี้แจง: ขอใหทานไดโปรดระบุความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

ดานตาง ๆ ของการจัดการความรูของครู  แลวตอบโดยวงกลม  ลอมรอบคําตอบ

ที่ตรงกับการปฏิบัติงานของทาน โปรดตอบทุกขอคําถามโดย ความหมายของตัวเลือกเปน
ดังนี้ดังนี้  

 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานการกําหนดวิสยัทัศนทางความรู  
1. ทานรับรูและเขาใจ ทิศทาง / เปาหมายในการจัดการความรูของโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 
2. ทานสามารถกําหนดทิศทาง / เปาหมายการจัดการความรูในโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 

3. ทานปฏิบัติงานตามทิศทาง / เปาหมายในการจัดการความรูที่ใชปฏิบัติงานในโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 

4. ทานสามารถกําหนดเปาหมายในการเรียนรู สอดคลองกับลักษณะงานของทาน 1 2 3 4 5 
5. ทานมีสวนรวมในการกําหนดความรูตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบติังาน  ไวในวิสัยทัศนของโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 
6. ทานมีความปลอดภัย และเปนอิสระที่จะสรางวิสัยทัศนของตนเอง 1 2 3 4 5 
7. ทานมีสวนรวมในการใหความหมายของวิสัยทัศนทางความรูซึ่งนาํไปสูวิสัยทัศนภาพรวมของโรงเรียน 1 2 3 4 5 
8. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการจัดการความรูตามวสัิยทัศนของโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 
9. ทานปรับวิสัยทัศนทางความรูของทานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ และเปาหมายตางๆ ของ

โรงเรียนของทาน 
1 2 3 4 5 

ดานการแลกเปลี่ยนความรู 
10. ทานมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทํางานโดยเปดเผยขอมูลจริงใหแกเพื่อนรวมงานไดรับทราบ 1 2 3 4 5 
11. ทานนําความรูจากขอผิดพลาดในการทํางานมาปรับปรุงการทํางานของทาน 1 2 3 4 5 
12. ทานและเพื่อนครูมีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทั้งที่เปนแบบทางการ และไมเปนทางการโดย

วิธีการและรูปแบบตางๆ อาทิเชน การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ การประชุมทางไกลผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกทักษะ การสนทนา การใหคําปรึกษา เปนตน 

1 2 3 4 5 

13.  ทานมีอิสระในการแลกเปล่ียนความรูกับเครือขายความรูภายนอกโรงเรียน เชน ทางเว็บบล็อก (weblog) / 
โฮมเพจ (homepage) 

1 2 3 4 5 

14. บุคลากรในโรงเรียนของทานนําวธิีการทํางาน และประสบการณการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ เขียนเปนเอกสาร
ขึ้นไวบน intranet หรือ website ของโรงเรียนใหเพือ่นรวมงานเขามาศึกษาได 

1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 2 (ตอ) 
 
 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานการสรางคลังความรู   
15. ทานรวบรวมความรูจากเอกสารตางๆ และประสบการณในการทํางานมาจัดเก็บอยางเปนระบบและเปน

หมวดหมู  (เชน ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน การลงในวารสาร จดหมาย ขาว) 
1 2 3 4 5 

16. ทานสามารถนําความรูที่จัดเก็บไปใชอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความตองการของโรงเรียนของทาน 1 2 3 4 5 
17. ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลชวยรวบรวมและเก็บความรูจากตํารา วารสาร จดหมายขาว 

เว็บไซต และเว็บบล็อก อยางสม่ําเสมอ 
1 2 3 4 5 

18. ทานสามารถนําความรูไปใชดวยวิธีการตางๆ (เชน การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม การจัดทําวีดิทัศน วิทยุ 
โทรทัศน เว็บไซต ของหนวยงาน การประชุม การสัมมนา) อยางถูกตอง 

1 2 3 4 5 

19. โรงเรียนของทานนําเทคโนโลยีมาใชในการสรางคลังความรูของโรงเรียนที่เกิดจากประสบการณภายในโรงเรียน 
ทั้งจากการดําเนนิงานท่ีสัมฤทธิ์ผลและผิดพลาด ที่ทานและทุกคนในโรงเรียนสามารถเขาถึงได 

1 2 3 4 5 

20. โรงเรียนของทานมีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เชน การเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง การทบทวนหลัง 
        การปฏิบัติ  การเสวนา การกําหนดแหลงผูรูในองคการ การเลาเร่ือง เพื่อนชวยเพ่ือน และเวทีถาม-ตอบ 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 3 
คําชี้แจง: ขอใหทานไดโปรดระบุความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู  แลวตอบโดยวงกลม  ลอมรอบ

คําตอบท่ีตรงกับการรับรูของทานตอพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนของทาน โปรดตอบทุกขอ
คําถามโดย ความหมายของตัวเลือกเปนดังนี้ดังนี้  

 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานความคิดเชิงระบบ 
1.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมองภาพบริบทของโรงเรียนเก่ียวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมไดอยาง
ชัดเจน 

1 2 3 4 5 

2.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความรู ความเขาใจระบบงานและกระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยุทธ 1 2 3 4 5 
3.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรและทีมงานพัฒนาระบบการวางแผนงานโดยนําขอมูลสภาพ
ปจจุบันทั้งจุดแขง็และจุดออนมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดกลยุทธในการสงเสริมที่เหมาะสม 

1 2 3 4 5 

4.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรและทีมงานกําหนดแผนการพัฒนา ดําเนินการตามกลยุทธที่
กําหนดและกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1 2 3 4 5 

5.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีวิธีการสงเสริมใหกําลังใจบุคลากรในการทาํงานในแนวทางท่ีถูกตองซึ่งชวยให
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

1 2 3 4 5 

ดานความรอบรูแหงตน 
6.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเปนผูรอบรูและฝกฝนพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหมๆ เขารวมประชุมวิชาการ 
สัมมนา อภิปราย บรรยาย ทั้งในและนอกสถานทีอ่ยางสม่ําเสมอ 

1 2 3 4 5 

7.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีแนวคิด และความเขาใจท่ี
ชัดเจนสําหรับการทํางานของตนเอง 

1 2 3 4 5 

8.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรเรียนรูใหทันการณ และเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสนบัสนุนใหปจเจก
บุคคลบรรลุถึงความเปนเลิศ 

1 2 3 4 5 

9.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมในการพัฒนาบุคลากรใหเกิดทักษะหรือความชํานาญในการทํางานที่
สามารถทําไดดวยตนเองโดยอัตโนมัติ สามารถแกปญหาไดเองทุกอยาง 

1 2 3 4 5 

10.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมในการพฒันาบุคลากรใหมีเจตคติที่ดีเพื่อนําไปสูหนทางทีดี่กวาโดยให
บุคลากรมีประสบการณดวยตนเอง ไดเห็นตัวอยาง สรางความสอดคลองกับตัวอยาง มีความสมเหตุสมผล และผู
บอกที่มีความนาเช่ือถือ 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 3 (ตอ) 
 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานการมีวสิยัทัศนรวม 
11.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสนับสนุนใหมีการพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะคน (Personal Vision) ของบุคลากรใหมี
ความศรัทธายึดม่ัน เอกลักษณ ความเปนสวนหนึ่งหรือความผูกพันตอทีม ตอองคการ และตอหนวยงาน 

1 2 3 4 5 

12.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเสริมสรางใหบุคลากรรับรูโดยทั่วกันวา องคการมุงสรางผลสําเร็จอะไร ความเปน
เลิศในดานใด เม่ือใด แกองคการ 

1 2 3 4 5 

13.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานใหบุคลากรพยายามรวมกันกําหนดวิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตของหนวยงานไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยวิสัยทัศนนั้นตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพยีงพอท่ีจะนําไปเปนแนวทางปฏิบติัได 

1 2 3 4 5 

14.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางบรรยากาศท่ีดี  ใหบุคลากรมีการส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู ความคิดสวนตน 
รวมกันและยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

1 2 3 4 5 

15.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรมีความปรารถนาใหองคการของตนไปสูความสําเร็จในเปาหมาย
เดียวกัน กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกวา 

1 2 3 4 5 

16.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานจัดบรรยากาศและกระบวนการท่ีทําใหสมาชิกขององคการนาํวิสัยทัศนของตนตอ
องคการมาเปดเผยแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันวาแตละคนมีวิธีมองวิสัยทัศนขององคการอยางไร และพัฒนาวิสัยทัศน
รวมจากวิสัยทัศนสวนบุคคล   

1 2 3 4 5 

ดานแบบแผนความคิดอาน 
17.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีการปรับเปล่ียน ความคิด ความเช่ือ คานิยมสวนตัว ตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงดวยวธิีการปฏิบัติงานใหม ๆ 

1 2 3 4 5 

18.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานตามที่มุงหวัง 1 2 3 4 5 
19.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความยืดหยุนทางความคิดในการบริหารงาน พัฒนารูปแบบความคิด ความเชื่อ
ใหสอดคลองกับการแปรเปล่ียนของโลก กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดวยวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ 

1 2 3 4 5 

20.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวางเปดใจกวาง และสามารถเขาใจมุมมอง
ความคิดของผูอื่นอยางแทจริง 

1 2 3 4 5 

21.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานจัดใหมีการประชุม การสัมมนาหรือเอกสารเวียนภายในองคกร อยางตอเนื่อง
เพื่อใหบุคลากรมีความรู และความเขาใจไปในทางเดียวกัน ไมปลอยใหเกิดภาวะท่ีตางคนตางคิดกันไปเองตามแบบ
แผนความคิดอาน (Mental Models) ของแตละคน 

1 2 3 4 5 

22.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีม (Self-managed Team) เพื่อให
บุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน  มีการกําหนดเปาหมายของทีมงานที่ชัดเจน มีหัวหนาและสมาชิกทุกคนในทีมงาน
มีโอกาสไดรับความรูความเขาใจ ในงานทุกขั้นตอนโดย เทาเทียมกัน 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 3 (ตอ) 
 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานการเรียนรูเปนทีม 
23.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมโดยใหระดับหัวหนาและผูรวมทีมมี
ความเขาใจในบทบาท   หนาที่  และความรับผิดชอบ และมีระบบการเอ้ืออาํนาจ (Empowerment) ที่ชัดเจน ในดาน
การตัดสินใจ และการบริหารงานในลักษณะตาง ๆ 

1 2 3 4 5 

24.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางความเขาใจใหกับทานไดรูจักยอมรับในการทํางานซ่ึงกันและกัน รวมแรงรวม
ใจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

1 2 3 4 5 

25.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรเกิดความตองการนําความรู ประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน โดยจัดใหมีการเสวนา การอภิปรายเพ่ือใหทีมงานมีจิตสํานึกรวมกันอยูตลอดเวลาวากําลังทํางานอะไร และ
จะทําใหดีขึ้นไดอยางไร 

1 2 3 4 5 

26.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางผูนํา ทายาททางการบริหารในองคกรโดยใหผูนําองคกรทุกระดับทําหนาที่เปน
เสมือนครูผูสอนงานเพือ่ถายทอด ความเปนเลิศ การยอมรับตอกันและกันอยางเปนระบบ 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 4 
คําชี้แจง: ขอใหทานไดโปรดระบุความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับบรรยากาศ

องคการ  แลวตอบโดยวงกลม  ลอมรอบคําตอบท่ีตรงกับการรับรูของทานตอ
บรรยากาศองคการในโรงเรียนของทาน โปรดตอบทุกขอคําถามโดย ความหมายของ
ตัวเลือกเปนดังนี้ดังนี้  

 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บรรยากาศดานการใชอํานาจ 
1.  โรงเรียนของทานมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร ขอบขาย หนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับและมีการชี้แจงให
บุคลากรทราบอยางชัดเจน 

1 2 3 4 5 

2.  โรงเรียนของทานมีการกระจายงานและการแบงงานกันปฏิบัติ มีการวางแผนงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

1 2 3 4 5 

3.  ในโรงเรียนของทาน มีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางในการปฏิบัติงานอยางไมมีอคติ และสามารถเผชิญหนา
ในการแกปญหาได 

1 2 3 4 5 

4.  มีการกําหนดมาตรฐานงานหรือแนวทางในการทํางานไวอยางชดัเจน และเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพือ่
ใชประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ไดรับการยอมรับ 

1 2 3 4 5 

5.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเหน็และรับฟงเหตุผลของครูเม่ือมีความขัดแยงตางๆ 
เกิดขึ้น 

1 2 3 4 5 

บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ 
6.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรูสึกเปนเจาของหรือเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน รูสึกภาคภูมิใจ ความผูกพัน
ตอโรงเรียน มีความอบอุน มิตรภาพท่ีดี  มีความรัก ผูกพันกัน 

1 2 3 4 5 

7.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพยายามหลีกเล่ียงในการใหความชวยเหลือแกบุคลากรและเพ่ือนรวมงาน เม่ือมี
ปญหาทั้งดานการทํางานและเร่ืองสวนตัว  

1 2 3 4 5 

8.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรวมมือในการทํางาน  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหความรวมมือ รวมใจใน 
การปฏิบัติงานดวยความซือ่สัตยและสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

1 2 3 4 5 

9.   บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและเพื่อนรวมงานใหมีความกาวหนา เม่ือกระทําผิด
วินัยมีการพิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัด 

1 2 3 4 5 

10.  ทานมีอิสระในการทํางานในบรรยากาศท่ีมีโครงสรางหรืออุปสรรคในการทาํงานนอย 1 2 3 4 5 
11.  โรงเรียนของทานอํานวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ และเคร่ืองใชตางๆ ที่ทันสมัยและพอเพียงสําหรับ 
การทํางาน 

1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 4 (ตอ) 
 1 2 3 4 5  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล 
12.   บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอการแกปญหาที่เกิดขึ้น พยายามใช
ความสามารถ และความพยายามในการทํางานใหบรรลุสัมฤทธิ์ผล 

1 2 3 4 5 

13.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถของแตละบุคคล  เปดโอกาสใหครู
ที่ทํางานผิดพลาดไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขในการทํางาน 

1 2 3 4 5 

14.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานยอมรับ ใหกําลังใจในการทํางานกับบุคลากรท่ีต้ังใจทํางาน และใหรางวัลบุคคล
ที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเดน 

1 2 3 4 5 

15.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานใหคําปรึกษาแกบุคลากรกอนการตัดสินใจทํางานที่เส่ียงตอความผิดพลาด สราง
ความรูสึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในบรรยากาศของโรงเรียนที่เปดโอกาสใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําส่ิงใหมๆ ใช
นวัตกรรมใหมๆ  ในการปฏิบัติงาน  โดยปราศจากการกระทบกระเทือนตอความม่ันคงในการทํางาน 

1 2 3 4 5 

16.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความคิดสรางสรรคในการปรับปรุงงานที่สงผลตอความกาวหนาในวิชาชีพ 1 2 3 4 5 
17.  บุคลากรในโรงเรียนไดขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน 

1 2 3 4 5 
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ตอนที่ 5 
คําชี้แจง: ขอใหทานไดโปรดระบุความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ครูแลวตอบโดยวงกลม  ลอมรอบคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตอ
คุณลักษณะของครูในโรงเรียนของทาน โปรดตอบทุกขอคําถามโดย ความหมายของ
ตัวเลือกเปนดังนี้ดังนี้  

 1 2 3 4 5 
                       นอยที่สุด    นอย                  ปานกลาง                 มาก                     มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
คุณลักษณะดานสวนตัว 
1.  ทานมีสุขภาพกายและใจ สมบูรณ สามารถควบคุมอารมณไดดีเม่ือมีปญหา เช่ือม่ันในตนเอง กลาแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

1 2 3 4 5 

2.  ทานมีมนุษยสัมพันธ อัธยาศัยไมตรีที่ดีตอบุคคลทุกฝายที่เก่ียวของ รวมทั้งผูปกครองนักเรียน นักเรียน และ
ประชาชน 

1 2 3 4 5 

3.  ทานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คนควา แสวงหาวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาใชในการศึกษาแกนักเรียนใหมี
ประสิทธภิาพย่ิงขึ้น 

1 2 3 4 5 

4.  ทานมีความขยันหม่ันเพียร มีหนาที่ความรับผิดชอบสูง และกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 

5.  ทานละเวนการกระทําในส่ิงทีเ่ปนอบายมขุทั้งปวง เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนได 1 2 3 4 5 
6.  ทานรักและเมตตานักเรียน ชวยเหลือใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มที่ทุกดานตามศักยภาพของแตละคน 1 2 3 4 5 
7.  ทานศึกษาหาความรู ติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวทางการศึกษาจากแหลงความรูตางๆ มีการเขารวมประชุม 
สัมมนา แลกเปล่ียนผลงานประสบการณ และทัศนศึกษา ดูงาน อยางสม่ําเสมอ 

1 2 3 4 5 

8.  ทานรวมมือกับผูปกครองในการแกปญหาของนักเรียน ใหความรวมมือและชวยเหลืองานของชุมชนทุกคร้ัง 1 2 3 4 5 

คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 
9.  ทานยึดหลักการและจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ 

1 2 3 4 5 

10.  ทานมีความรูความเขาใจหลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดี และ
สามารถนําไปปฏิบัติเกิดผลไดจริง 

1 2 3 4 5 

11.  ทานมีความสามารถในการวดัผลและประเมินผลการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามหลักกลุมสาระการ
เรียนรู 

1 2 3 4 5 

12.  ทานแสวงหา และนําขอมูลขาวสารวิทยาการสถานการณ และเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  

1 2 3 4 5 

13.  ทานสามารถใชส่ือการเรียนการสอนไดหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระตลอดจนวัยของผูเรียน 
 

1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 5 (ตอ) 
 1 2 3 4 5  
                   นอยที่สุด     นอย                  ปานกลาง                  มาก                   มากที่สุด 

ขอคําถาม 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
คุณลักษณะดานวิชาชีพครู 
14.  ทานจัดการเรียนการสอน ชี้แนะแนวทางใหนกัเรียนแสวงหาความรูใหมๆ  มีทักษะและกระบวนการในการคิด  
การวิเคราะห และการแกปญหาดวยตนเอง 

1 2 3 4 5 

15.  ทานสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 1 2 3 4 5 
16.  ทานใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนําเพือ่นครูในการจัดการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 
17.  ทานมีความรูความสามารถในเน้ือหาสาระวิชาที่สอน มีการกระตุนใหนักเรียนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการ
เรียนได 

1 2 3 4 5 

18.  ทานมีความสามารถดานการแนะแนว และการปกครองนักเรียน 1 2 3 4 5 
19.  ทานสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อทําวิจัยในช้ันเรียน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการสอน
ของตนเอง 

1 2 3 4 5 

20.  ทานมีศรัทธาตอวิชาชีพครู มีความภูมิใจ ความพอใจ และเหน็คุณคาของอาชพีครู 1 2 3 4 5 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 เปนรายขอและรวมทุกดาน 
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คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการความรูของครู จําแนกเปนรายดานและรายขอ   
 

การจัดการความรูของคร ู
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ 
ดานการกําหนดวิสยัทัศนทางความรู    
1.  ทานรับรูและเขาใจ ทิศทาง / เปาหมายในการจัดการ
ความรูของโรงเรียนของทาน 

3.90 0.75 มาก 

2.  ทานสามารถกําหนดทิศทาง / เปาหมายการจัดการ
ความรูในโรงเรียนของทาน 

3.55 0.87 มาก 

3.  ทานปฏิบัติงานตามทิศทาง / เปาหมายในการจัดการ
ความรูที่ใชปฏิบัติงานในโรงเรียนของทาน 

3.92 0.72 มาก 

4.  ทานสามารถกําหนดเปาหมายในการเรียนรู สอดคลองกับ
ลักษณะงานของทาน 

3.99 0.68 มาก 

5.  ทานมีสวนรวมในการกําหนดความรูตางๆ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน  ไวในวิสัยทศันของโรงเรียนของทาน 

3.51 0.87 มาก 

6.  ทานมีความปลอดภัย และเปนอิสระทีจ่ะสรางวิสัยทศัน
ของตนเอง 

3.76 0.87 มาก 

7.  ทานมีสวนรวมในการใหความหมายของวิสัยทัศนทาง
ความรูซึ่งนาํไปสูวิสัยทัศนภาพรวมของโรงเรียน 

3.49 0.88 ปานกลาง 

8.  ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการจัดการ
ความรูตามวิสัยทัศนของโรงเรียนของทาน 

3.50 0.81 ปานกลาง 

9.  ทานปรับวสัิยทัศนทางความรูของทานใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน นโยบาย พนัธกิจ และเปาหมายตางๆ ของโรงเรียน
ของทาน 

3.84 0.71 มาก 

รวม 3.72 0.57 มาก 
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การจัดการความรูของคร ู
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 

ดานการแลกเปลี่ยนความรู    
10.  ทานมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทํางาน
โดยเปดเผยขอมูลจริงใหแกเพื่อนรวมงานไดรับทราบ 

3.93 0.76 มาก 

11.  ทานนาํความรูจากขอผิดพลาดในการทํางานมา
ปรับปรุงการทาํงานของทาน 

4.14 0.67 มาก 

12.  ทานและเพื่อนครูมีการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันทัง้ที่เปนแบบทางการ และไมเปนทางการโดยวธิีการ
และรูปแบบตางๆ ....................................................... 

3.70 0.82 มาก 

13.  ทานมีอิสระในการแลกเปล่ียนความรูกบัเครือขายความรู
ภายนอกโรงเรียน .............................................. 

3.09 1.06 ปานกลาง 

14.  บุคลากรในโรงเรียนของทานนําวิธกีารทํางาน และ
ประสบการณการทาํงานที่ประสบผลสําเร็จ เขียนเปน
เอกสารข้ึนไวบน intranet หรือ website ของโรงเรียนให
เพื่อนรวมงานเขามาศึกษาได 

2.84 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.58 มาก 
ดานการสรางคลังความรู    
15.  ทานรวบรวมความรูจากเอกสารตางๆ และ
ประสบการณในการทํางานมาจัดเก็บอยางเปนระบบและ
เปนหมวดหมู..... 

3.49 0.85 ปานกลาง 

16.  ทานสามารถนาํความรูที่จัดเก็บไปใชอยางสะดวก 
รวดเร็ว และตรงตามความตองการของโรงเรียนของทาน 

3.55 0.77 มาก 

17.  ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลชวย
รวบรวมและเก็บความรูจากตํารา วารสาร จดหมายขาว 
เว็บไซต และเว็บบล็อก อยางสม่ําเสมอ 

3.13 0.99 ปานกลาง 

18.  ทานสามารถนาํความรูไปใชดวยวิธกีารตางๆ .............
อยางถูกตอง 

3.37 0.92 ปานกลาง 
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การจัดการความรูของคร ู
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานการสรางคลังความรู (ตอ)    
19.  โรงเรียนของทานนาํเทคโนโลยีมาใชในการสรางคลงั
ความรูของโรงเรียนทีเ่กิดจากประสบการณภายในโรงเรียน ทัง้
จากการดําเนนิงานที่สัมฤทธิ์ผลและผิดพลาด ที่ทานและทกุ
คนในโรงเรียนสามารถเขาถงึได 

3.39 0.89 ปานกลาง 

20.  โรงเรียนของทานมีเครือขายความสัมพนัธที่ไมเปน
ทางการ เชน การเปนที่ปรึกษาหรือพีเ่ล้ียง การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ  การเสวนา การกาํหนดแหลงผูรูในองคการ การเลา
เร่ือง เพื่อนชวยเพื่อน และเวทีถาม-ตอบ 

3.25 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.66 ปานกลาง 
รวมทกุดาน 3.57 0.52 มาก 

 
  
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
จําแนกเปนรายดานและรายขอ    
 

พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานความคิดเชิงระบบ    
1.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมองภาพบริบทของโรงเรียน
เกี่ยวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมไดอยางชัดเจน 

3.77 0.91 มาก 

2.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความรู ความเขาใจ
ระบบงานและกระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยทุธ 

3.84 0.95 มาก 

3.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรและ
ทีมงานพัฒนาระบบการวางแผนงานโดยนาํขอมูลสภาพ
ปจจุบันทั้งจุดแข็งและจุดออนมาวิเคราะหสาเหตุของปญหา
และกําหนดกลยุทธในการสงเสริมที่เหมาะสม 
 

3.70 0.89 มาก 
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พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานความคิดเชิงระบบ (ตอ)    
4.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรและ
ทีมงานกําหนดแผนการพฒันา ดําเนินการตามกลยทุธที่
กําหนดและกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนนิการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.77 0.85 มาก 

5.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมวีิธกีารสงเสริมใหกาํลังใจ
บุคลากรในการทาํงานในแนวทางที่ถกูตองซึ่งชวยใหบุคลากร
มีขวัญและกาํลังใจในการทาํงาน 

3.66 0.93 มาก 

รวม 3.75 0.80 มาก 
ดานความรอบรูแหงตน    
6.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเปนผูรอบรูและฝกฝนพฒันา
ตนเอง แสวงหาความรูใหมๆ เขารวมประชมุวิชาการ 
สัมมนา อภิปราย บรรยาย ทัง้ในและนอกสถานที่อยาง
สม่ําเสมอ 

3.75 0.97 มาก 

7.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีแนวคิด และความเขาใจที่
ชัดเจนสําหรับการทาํงานของตนเอง 

3.82 0.80 มาก 

8.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรเรียนรูให
ทันการณ และเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนใหปจเจก
บุคคลบรรลุถึงความเปนเลิศ 

3.78 0.84 มาก 

9.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมในการพัฒนา
บุคลากรใหเกดิทักษะหรือความชาํนาญในการทํางานที่
สามารถทําไดดวยตนเองโดยอัตโนมัติ สามารถแกปญหาได
เองทกุอยาง 

3.75 0.76 มาก 
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พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานความรอบรูแหงตน (ตอ)    
10.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสงเสริมในการพัฒนา
บุคลากรใหมีเจตคติที่ดีเพื่อนําไปสูหนทางที่ดีกวาโดยให
บุคลากรมีประสบการณดวยตนเอง ไดเหน็ตัวอยาง สราง
ความสอดคลองกับตัวอยาง มีความสมเหตุสมผล และผู
บอกที่มีความนาเช่ือถือ 

3.72 0.81 มาก 

รวม 3.77 0.73 มาก 
ดานการมีวสิยัทัศนรวม    
11.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสนับสนนุใหมีการพัฒนา
วิสัยทัศนเฉพาะคน (Personal Vision) ของบุคลากรใหมี
ความศรัทธายึดมั่น เอกลักษณ ความเปนสวนหนึง่หรือความ
ผูกพนัตอทีม ตอองคการ และตอหนวยงาน 

3.52 0.92 มาก 

12.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเสริมสรางใหบุคลากรรับรู
โดยทัว่กันวา องคการมุงสรางผลสาํเร็จอะไร ความเปนเลิศ
ในดานใด เมื่อใด แกองคการ 

3.71 0.81 มาก 

13.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานใหบุคลากรพยายาม
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตของหนวยงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั โดยวสัิยทัศนนัน้ตองมีรายละเอียดที่
ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได 

3.76 0.87 มาก 

14.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางบรรยากาศที่ดี  ให
บุคลากรมีการส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู ความคิดสวนตน 
รวมกันและยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3.75 0.86 มาก 

15.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรมีความ
ปรารถนาใหองคการของตนไปสูความสําเร็จในเปาหมาย
เดียวกนั กลาคิด กลาทํา กลานาํ กลาเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงที่
ดีกวา 

3.78 0.90 มาก 
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พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานการมีวสิยัทัศนรวม (ตอ)    
16.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานจัดบรรยากาศและ
กระบวนการทีท่ําใหสมาชิกขององคการนําวิสัยทัศนของตน
ตอองคการมาเปดเผยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกันวาแตละคนมี
วิธีมองวิสัยทศันขององคการอยางไร และพัฒนาวิสัยทศัน
รวมจากวิสัยทศันสวนบุคคล   

3.63 0.89 มาก 

รวม 3.69 0.76 มาก 
ดานแบบแผนความคิดอาน    
17.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีการปรับเปล่ียน ความคิด 
ความเชื่อ คานิยมสวนตัว ตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ยอมรับ
การเปล่ียนแปลงดวยวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ 

3.66 0.91 มาก 

18.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 
มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานตามทีมุ่งหวงั 

3.73 0.96 มาก 

19.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีความยดืหยุนทาง
ความคิดในการบริหารงาน พัฒนารูปแบบความคิด ความ
เชื่อใหสอดคลองกบัการแปรเปล่ียนของโลก กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดวยวิธกีารปฏิบัติงานใหม ๆ 

3.71 0.94 มาก 

20.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมีวธิีการคิดและมุมมองที่
เปดกวางเปดใจกวาง และสามารถเขาใจมุมมองความคิด
ของผูอ่ืนอยางแทจริง 

3.68 0.95 มาก 

21.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานจัดใหมกีารประชุม การ
สัมมนาหรือเอกสารเวยีนภายในองคกร อยางตอเนื่องเพื่อให
บุคลากรมีความรู และความเขาใจไปในทางเดียวกัน ไม
ปลอยใหเกิดภาวะที่ตางคนตางคิดกนัไปเองตามแบบแผน
ความคิดอาน (Mental Models) ของแตละคน 

3.78 0.86 มาก 

รวม 3.71 0.81 มาก 
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พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรยีนรู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
ดานการเรียนรูเปนทีม    
22.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพฒันาและสงเสริมระบบ
การทาํงานเปนทีม (Self-managed Team) เพื่อใหบุคลากร
มีสวนรวมในการทํางาน  มีการกําหนดเปาหมายของทีมงาน
ที่ชัดเจน มหีัวหนาและสมาชิกทุกคนในทมีงานมีโอกาสไดรับ
ความรูความเขาใจ ในงานทุกข้ันตอนโดย เทาเทียมกนั 

3.72 0.85 มาก 

23.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพฒันาและสงเสริมระบบการ
ทํางานเปนทมีโดยใหระดับหวัหนาและผูรวมทมีมีความเขาใจ
ในบทบาท   หนาที ่ และความรับผิดชอบ และมีระบบการเอื้อ
อํานาจ (Empowerment) ทีช่ัดเจน ในดานการตัดสินใจ และ
การบริหารงานในลักษณะตาง ๆ 

3.68 0.91 มาก 

24.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางความเขาใจใหกับทาน
ไดรูจักยอมรับในการทํางานซ่ึงกนัและกนั รวมแรงรวมใจ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

3.78 0.91 มาก 

25.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานกระตุนใหบุคลากรเกิด
ความตองการนําความรู ประสบการณมาแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน โดยจัดใหมีการเสวนา การอภิปรายเพื่อใหทีมงานมี
จิตสํานึกรวมกันอยูตลอดเวลาวากําลังทาํงานอะไร และจะ
ทําใหดีข้ึนไดอยางไร 

3.62 0.95 มาก 

26.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานสรางผูนาํ ทายาททางการ
บริหารในองคกรโดยใหผูนําองคกรทุกระดับทําหนาที่เปน
เสมือนครูผูสอนงานเพื่อถายทอด ความเปนเลิศ การยอมรับ
ตอกันและกนัอยางเปนระบบ 

3.51 0.94 มาก 

รวม 3.66 0.81 มาก 
รวมทกุดาน 3.72 0.74 มาก 
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คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับบรรยากาศองคการ จาํแนกเปนรายดานและรายขอ    
 

บรรยากาศองคการ 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
บรรยากาศแบบใชอํานาจ    
1.  โรงเรียนของทานมกีารกาํหนดโครงสรางการบริหาร 
ขอบขาย หนาที่ กฎระเบียบ ขอบังคับและมีการชี้แจงให
บุคลากรทราบอยางชัดเจน 

4.03 0.79 มาก 

2.  โรงเรียนของทานมกีารกระจายงานและการแบงงานกัน
ปฏิบัติ มีการวางแผนงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

3.99 0.79 มาก 

3.  ในโรงเรียนของทาน มีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
ในการปฏิบัติงานอยางไมมีอคติ และสามารถเผชิญหนาใน
การแกปญหาได 

3.65 0.83 มาก 

4.  มกีารกาํหนดมาตรฐานงานหรือแนวทางในการทาํงานไว
อยางชัดเจน และเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อใช
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ไดรับการยอมรับ 

3.72 0.79 มาก 

5.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานเปดโอกาสใหครูแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงเหตุผลของครูเมื่อมีความขัดแยงตางๆ 
เกิดข้ึน 

3.84 0.84 มาก 

รวม 3.84 0.66 มาก 
บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ    
6.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรูสึกเปนเจาของหรือ
เปนสวนหน่ึงของโรงเรียน รูสึกภาคภูมิใจ ความผูกพนัตอ
โรงเรียน มีความอบอุน มิตรภาพที่ดี  มีความรัก ผูกพนักนั 

3.86 0.84 มาก 

7.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานพยายามหลีกเลี่ยงในการ
ใหความชวยเหลือแกบุคลากรและเพื่อนรวมงาน เมื่อมี
ปญหาทั้งดานการทาํงานและเร่ืองสวนตัว 

3.76 1.00 มาก 
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บรรยากาศองคการ 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ    
8.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรวมมือในการทาํงาน  
ชวยเหลือซึง่กนัและกนั ใหความรวมมือ รวมใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและสุจริต โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

3.68 0.90 มาก 

9.   บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนนุจาก
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานใหมีความกาวหนา เมื่อกระทาํผิด
วินยัมกีารพจิารณาดําเนนิการลงโทษตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางเครงครัด 

3.42 0.98 มาก 

10.  ทานมีอิสระในการทํางานในบรรยากาศที่มีโครงสราง
หรืออุปสรรคในการทํางานนอย 

3.49 0.95 มาก 

11.  โรงเรียนของทานอํานวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ 
และเคร่ืองใชตางๆ ทีท่นัสมยัและพอเพียงสําหรับ 
การทาํงาน 

3.82 0.90 มาก 

รวม 3.67 0.60 มาก 
บรรยากาศแบบสัมฤทธิ์ผล    
12.   บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความรับผิดชอบตอหนาที ่
ตอการแกปญหาทีเ่กิดข้ึน พยายามใชความสามารถ และ
ความพยายามในการทาํงานใหบรรลุสัมฤทธิผ์ล 

3.90 0.75 มาก 

13.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานมอบหมายงานโดยคํานงึถงึ
ความรูความสามารถของแตละบุคคล  เปดโอกาสใหครูที่
ทํางานผิดพลาดไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขในการทาํงาน 

3.74 0.88 มาก 

14.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานยอมรับ ใหกาํลังใจในการ
ทํางานกบับุคลากรที่ต้ังใจทาํงาน และใหรางวลับุคคลที่
ปฏิบัติงานมีผลงานดีเดน 

3.85 0.88 มาก 
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บรรยากาศองคการ 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
บรรยากาศแบบสัมฤทธิ์ผล    
15.  ผูบริหารในโรงเรียนของทานใหคําปรึกษาแกบุคลากร
กอนการตัดสินใจทาํงานที่เส่ียงตอความผิดพลาด สราง
ความรูสึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในบรรยากาศของ
โรงเรียนที่เปดโอกาสใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําส่ิงใหมๆ ใช
นวัตกรรมใหมๆ  ในการปฏิบัติงาน  โดยปราศจากการ
กระทบกระเทอืนตอความมัน่คงในการทํางาน 

3.74 0.81 มาก 

16.  บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความคิดสรางสรรคในการ
ปรับปรุงงานทีส่งผลตอความกาวหนาในวิชาชีพ 

3.91 0.75 มาก 

17.  บุคลากรในโรงเรียนไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกบัผลงานที่
ไดดําเนินการไปแลว เพื่อนาํไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน 

3.71 0.79 มาก 

รวม 3.81 0.66 มาก 
รวมทุกดาน 3.77 0.59 มาก 

 
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณลักษณะของครูจําแนกเปนรายดานและรายขอ    
 

คุณลักษณะของครู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
คุณลักษณะดานสวนตัว    
1.  ทานมีสุขภาพกายและใจ สมบูรณ สามารถควบคุม
อารมณไดดีเมือ่มีปญหา เช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงความ
คิดเหน็อยางมเีหตุผล และยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

4.18 0.72 มาก 

2.  ทานมีมนษุยสัมพนัธ อัธยาศัยไมตรีทีดี่ตอบุคคลทุกฝาย
ที่เกีย่วของ รวมทั้งผูปกครองนกัเรียน นกัเรียน และ
ประชาชน 

4.27 0.66 มาก 
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คุณลักษณะของครู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
คุณลักษณะดานสวนตัว    
3.  ทานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คนควา แสวงหาวธิีการ
ใหมๆ เพือ่นาํมาใชในการศึกษาแกนกัเรียนใหมีประสิทธภิาพ
ยิ่งข้ึน 

4.08 0.72 มาก 

4.  ทานมีความขยันหมั่นเพยีร มีหนาที่ความรับผิดชอบสูง 
และกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

4.32 0.70 มาก 

5.  ทานละเวนการกระทาํในส่ิงที่เปนอบายมุขทัง้ปวง เปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียนได 

4.45 0.71 มาก 

6.  ทานรักและเมตตานกัเรียน ชวยเหลือใหนักเรียนได
พัฒนาอยางเต็มที่ทกุดานตามศักยภาพของแตละคน 

4.38 0.68 มาก 

7.  ทานศึกษาหาความรู ติดตามขาวสารความเคล่ือนไหว
ทางการศึกษาจากแหลงความรูตางๆ มกีารเขารวมประชุม 
สัมมนา แลกเปล่ียนผลงานประสบการณ และทัศนศึกษา ดู
งาน อยางสม่าํเสมอ 

4.12 0.69 มาก 

8.  ทานรวมมอืกับผูปกครองในการแกปญหาของนักเรียน 
ใหความรวมมอืและชวยเหลืองานของชุมชนทุกคร้ัง 

4.23 0.65 มาก 

รวม 4.25 0.51 มาก 
คุณลักษณะดานวิชาชีพครู    
9.  ทานยึดหลักการและจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ 

4.26 0.68 มาก 

10.  ทานมีความรูความเขาใจหลักสูตรและการพฒันา
หลักสูตร  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดี และ
สามารถนําไปปฏิบัติเกิดผลไดจริง 

4.05 0.67 มาก 

11.  ทานมีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนดวยวิธกีารที่หลากหลายตามหลักกลุมสาระการเรียนรู 

4.07 0.64 มาก 
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คุณลักษณะของครู 
N = 348 ระดับปฏิบัติ 

X  S.D ระดับ 
คุณลักษณะดานวิชาชีพครู    
12.  ทานแสวงหา และนาํขอมูลขาวสารวทิยาการสถานการณ 
และเทคโนโลยใีหมๆ มาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน 

4.03 0.67 มาก 

13.  ทานสามารถใชส่ือการเรียนการสอนไดหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระตลอดจนวัยของผูเรียน 

3.98 0.66 มาก 

14.  ทานจัดการเรียนการสอน ชี้แนะแนวทางใหนกัเรียน
แสวงหาความรูใหมๆ มทีกัษะและกระบวนการในการคิด  
การวิเคราะห และการแกปญหาดวยตนเอง 

4.08 0.59 มาก 

15.  ทานสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกนั 

4.06 0.62 มาก 

16.  ทานใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนาํเพื่อนครู
ในการจัดการเรียนการสอน 

3.89 0.75 มาก 

17.  ทานมีความรูความสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน มี
การกระตุนใหนักเรียนสอบถามขอสงสัยเกีย่วกับการเรียนได 

4.11 0.68 มาก 

18.  ทานมีความสามารถดานการแนะแนว และการปกครอง
นักเรียน 

4.01 0.73 มาก 

19.  ทานสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อทําวิจัยในช้ัน
เรียน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการสอนของ
ตนเอง 

3.72 0.80 มาก 

20.  ทานมีศรัทธาตอวิชาชีพครู มีความภูมใิจ ความพอใจ 
และเหน็คุณคาของอาชีพครู 

4.56 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.07 0.51 มาก 
รวมทุกดาน 4.14 0.49 มาก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือราชการ 
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