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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 2) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านกังาน
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขต พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ้านวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร ด้านความไว้วางใจ ด้าน
การประเมินผล และด้านการตัดสินใจ ตามล้าดับ ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั งหมด 2) ระดับการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเข้าถึงความรู้ ตามล้าดับ ทุกด้านมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั งหมด 3) ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ใน
ระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.77 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพิจารณารายด้าน 
ดังนี  ปัจจัยด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านความไว้วางใจ  มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับสูง ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการความรู้ในระดับสูง ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับกลาง และปัจจัย
ด้านการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับสูง 4) จากความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานได้ดังนี  Ẑ= 0.355XEV+ 0.264XT + 0.228XF +0.079XD 
ค้าส้าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม/การจัดการความรู้ 

 
Abstract 

 The objective of the studies was to study the participative management factors and 
knowledge management, and study the relationship between the participative management factors 
and knowledge management, to analyze the effect of participative management factors toward 
knowledge management and to build up the predictive equation factors of participative 
management that affected knowledge management in school under the secondary educational 
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service area office 41.  The samples used in this research were selected from administrators and 
teachers in the schools under the secondary educational service area office 41, totaling 338 cases. 
The questionnaire was used as a tool in the research which content validity was between 0 .60-
1.00 and reliability was 0.99. Data was analyzed frequency, percentage, means, standard deviation, 
correlation coefficient Pearson and stepwise regression analysis.  The results were summarized as 
follows:  The participative management was also at in a high level .  They were working, 
Organizational independence, Trust, Evaluation and Decision making. The knowledge management 
was also at in a high level.  They were Indication, Learning, Creating and seeking knowledge, 
Knowledge management system, Processing and modifying knowledge, Sharing learning and access 
to knowledge.  The relationship between the participative management factors and knowledge 
management was positive at . 05 levels.  The participative management factors that affected 
knowledge management positively were relationship between the participative management 
factors knowledge management were Ẑ= 0.355XEV+ 0.264XT + 0.228XF +0.079XD. 
Keywords: Participative Management/Knowledge Management  
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความส้าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาความส้าเร็จของประเทศ สภาพ
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั ง จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้อง
พัฒนาการศึกษาของชาติให้เหมาะสมทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
การศึกษานั นไม่เป็นเพียงสถาบันทางสังคมท่ีมีความส้าคัญ หากแต่เป็นส่ิงท่ีท้าหน้าท่ีแกนกลางของสังคม ซ่ึงองค์การ
ทุกๆ ส่วนของสังคมจะพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาเพียงใดนั นขึ นอยู่กับการจัดการศึกษา (วินี  
ภูสุนทเรศ, 2548, หน้า 1) นับตั งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส้าคัญต่อ
การศึกษาเป็นอย่างมาก จึงเป็นท่ีมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาฉบับแรก
ของไทย ท่ีมุ่งหวังจะกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ (อุดมศักด์ิ พลอยบุตร, 2545, หน้า 
22) และก้าหนดหลักการส้าคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ ดังนั น การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน ท่ีได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างม ากใน
ปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ปัจจุบัน มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 เมื่อน้าไปใช้ในสถานศึกษา เป็นการระดมผู้เ ช่ียวชาญและ ผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าท่ีและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสินใจเ ร่ื อง
ส้าคัญของโรงเรียน เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น้าใหม่ๆ ในทุกระดับ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อส่ือสาร สร้างความ
ยืดหยุ่นในการท้างานท้าให้เกิดการริเร่ิมจัดท้าโครงการใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ น การท่ี
ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ จึงเกิดแนวทางท่ีจะต้องใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีส่วน
ร่วมและมีสิทธิในการบริหารจัดการศึกษา การบริหารและการตัดสินใจท้าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และท้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและท้าโครงการใหม่ๆ (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2545, หน้า 49) นอกจากนี  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของครู อาจารย์ ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ ครู-อาจารย์ ในการศึกษาวิจัย พบว่า โอกาสในการมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญท่ีส่งผลต่อขวัญก้าลังใจของ ครู - อาจารย์ และการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู-อาจารย์ ซ่ึงครู-อาจารย์ 
นิยมชมชอบผู้บริหารท่ีเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหารท่ีไม่ค่อยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Hoy and Miskel, 1978, p.228) ส่วนสวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ได้ศึกษาการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วย การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน การตั งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีกว่า การ
ตัดสินใจท่ีดีจะท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานสูงขึ นเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
ท่ีดีกว่า การตัดสินใจท่ีดีจะท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานสูงขึ น เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ พวกเขาย่อมมีความผูกพันต่อผลการตัดสินใจท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ความผูกพันจึง
น้าไปสู่ประสิทธิภาพในการท้างานท่ีสูงขึ น ในส่วนของก้าลังใจและความพอใจในงานท่ีท้า เป็นส่ิงท่ีเกิดจากท่ีพวกเขา
รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ฉะนั นความรู้สึกเหินห่าง คับอกคับใจ และความไม่พอใจท่ีจะน้าไปสู่ความ
เฉ่ือยชา การลาออกจากงาน และการขาดงาน น้อยมาก การลดความไม่พอใจด้วยการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
สามารถแก้ไขปัญหานี ได้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความส้าคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้คณะกรรมการสถานศึกษาท้าหน้าท่ีก้ากับสนั บสนุน
กิจการของสถานศึกษา โดยใช้การกระจายอ้านาจทั งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั งส้าคัญท่ีผ่านมา เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทาง การ
บริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซ่ึงรวมถึง การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เป็นเร่ืองของการก้าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้
ก้าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าท่ีในการพัฒนาความรู้เ พ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้
อย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ท่ีมีระบบการเรียนรูในองค์การไมเอื ออ้านวยต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน เน้นเฉพาะการเรียนรูเฉพาะบุคคล ระบบการฝึกอบรมการให้การศึกษาเน้นระบบการสอนหรือตัวผู้ สอน
มากกว่าผู้เรียน คนในองค์การขาดความสามารถในการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไมสามารถเช่ือมโยงหรือถ่ายทอด
ความรูลงไปสู่การปฏิบัติได องค์การขาดระบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา, 2548, หนา 30) ทุกองค์การจ้าเป็นต้องมีการจัดระบบการจัดการความรูขึ นในเร่ืองการจั ดการ
ความรู บดินทร์ วิจารณ (2547, หนา 10) ให้เหตุผลท่ีต้องจัดการความรูเพราะว่าองค์การต้องปรับตัวให้ ทัน ต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ นมาอย่างต่อเนื่องความรู จะมากขึ นเท่าตัวใน 2-3 ปีข้างหน้าการเรียน
รูท่ีเร็วกว่าคู่แข่ง คือ หนทางแห่งชัยชนะเศรษฐกิจในยุคใหม่เน้นทั งความรูและความเร็ว องค์การมีการท้าผิดซ ้าซาก
ในส่ิงเดิม ความรู้อยู่ท่ีผู้เช่ียวชาญเมื่อลาออกไปท้าให้องค์การขาดความรูนั นไป อีกทั งองค์การมีวิธีปฏิบัติท่ี ดีท่ี สุด 
(best practice) ท่ีมีอยู่ในองค์การหลายอย่างแต่ไมมีการจัดการและน้าไปใช้ และองค์การมีความคิดริเร่ิม ซ ้าซ้อน
กันหรือเร่ืองเดิมๆ ซ ้าๆ กันสอดคลองกับแนวคิดของเซงเก และคนอ่ืนๆ (Senge et al., 2000, p.54) ท่ีเช่ือว่าการ
เปล่ียนแปลงองค์การให้อยู่รอดไดในสภาพแวดล้อมในอนาคตนั น จะต้องเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กา รโดย
อาศัยการเรียนรูเป็นเคร่ืองมือส้าคัญ และปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถเรียนรูได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ นก็คือ การจัดการความรู (knowledge management) เพราะท้าให้ความรู้ท่ีมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายและมากมายในองค์การนั นถูกเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรูแบ่งปัน
ความรูร่วมกันซ่ึงประเวศ วะสี (2548, หนา 31) มีความเห็นว่าการจัดการความ รู้เป็นการจัดการให้มีการ ค้นพบ
ความรู้ ความช้านาญท่ีแฝงเร้นในตัวคนหาทางน้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์
เพ่ิมขึ นมีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ไดเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะย่ิงขึ น มีความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเกิดขึ นจากการเอาความรูท่ีไมเหมือนกันมาเจอกัน และท่ีส้าคัญก่อให้เกิดเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ทั งหมดท่ีร่วมในกระบวนการก่อให้เกิดปัญหาร่วมท้าให้แกปัญหาหรือพัฒนาในเร่ืองยากๆ ได้ส้าเร็จ เช่นเดียวกับ  
แมคคารเธ (McCarthy, 2006, pp.7-8) ท่ีไดศึกษาการจัดการความรู การพัฒนาการจัดการความรูเป็นส่ิงส้าคัญท่ี
ช่วย Knowledge Worker ส้าหรับนักปฏิบัติแล้วการจัดการความรูเป็นเคร่ืองมือท่ีท้าให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย  
4 ประการไดแกบรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์การไ ปเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้และบรรลุความเป็นชุมชนความเป็นหมู่คณะความเอื ออาทรระหว่างกันในท่ีท้างาน (วิจารณ์  
พานิช, 2548, หนา 3) การจัดการความรู้เป็นปัจจัยส้าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร แต่พบว่าองค์กรมีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการความรู นั่นคือ องค์กรไมมีความย่ังยืนในการจัดการความรู แทนท่ีจะเป็นสภาพของการ
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เรียนรูของคนในองค์กรเป็นสภาพของการแบ่งปันความรู การจัดเก็บความรูการน้าความรู้เหล่านั นมาใช้ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมในองค์กร แต่กลับกลายเป็นว่าจัดการความรูคือ "ภาระงาน" อย่างหนึ่งท่ีหน่วยงานได
ท้าความตกลงไวกับส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกิจกรรมท่ีต้องท้าเป็นภาระงานท่ีต้อง
มีการตั งงบประมาณไวส้าหรับ “การจัดการความรู” โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมท่ีด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันบันมีลักษณะ
ท่ีไม่ต่อเนื่องและย่ังยืน (วชิระ ปากดีสี, 2552) จากการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได ด้าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาท่ีต้องเร่ง
ปรับปรุงแกไขหลายประการทั งในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูอาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษารวมถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดังจะเห็นไดจากผลการประเมินรอบสองของ สมศ. พบว่าสถานศึกษาระ ดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ้านวน 22,425 แห่งมีถึงร้อยละ 79.7 ท่ีไดมาตรฐาน และร้อยละ 20.3 ท่ีต้องไดรับ
การพัฒนา (ส้านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ: สพฐ., 2553) 
 จากทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ปีงบประมาณ 2559 (ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 , 2558) เพ่ือให้การจัดการศึกษาระ ดับ
มัธยมศึกษาเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเป้าประสงค์ข้อท่ี 5 ว่าด้วย ส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 บูรณาการการท้างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วม กระจายงานและ
ความรับผิดชอบสู่สหวิทยาเขตและสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั น ผู้บังคับบัญชาจะต้องเปิด
โอกาสให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื องต้นว่า การเพ่ิมความเพียร
พยายามของผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงท่ีไมไ่ด้ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบไว้ชัดเจน แต่จ้าเป็นจะต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจ เก่ียวกับเป้าหมายของงาน การวางแผนและปฏิบัติงานนั น จะท้าให้เขาได้เรียนรู้งานและบทบาทท่ีถูกคาดหวัง
และเกิดความชัดเจนในบทบาทเพ่ิมขึ น เกิดความเพียรพยายามท่ีสูงขึ น และในท้านองเดียวกันในสถานการณ์ท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการความมีอิสระและความส้าเร็จในงานสูง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะมแีนวโน้มท่ีจะไปเพ่ิม
ปริมาณงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจให้เกิดความเพียรพยายามและความพึงพอใจสูงขึ นด้วย ผู้บริหารหรือผู้น้าของ
หน่วยงานนั นมีส่วนชี น้าการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บัง คับบัญชา โดยท่ีโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร มีจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพทั งทาง ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรมสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 32 แห่งและมีครูผู้สอนจ้านวน 1,534 คน (ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) มีผลการประเมินตนเอง (self-assessment report) ในระดับต้่า โดยเฉพาะเร่ืองความรู
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน นั่นเป็นเพราะความรูท่ีมีในโรงเรียนยังไมมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ยังไมเป็นความ
รูท่ีเป็นปัจจุบัน และยังไมเป็นความรูท่ีสามารถน้ามาใช้หรือปฏิบัติงานไดอย่างชัดเจนและถูกต้อง ประกอบกับความรู
ต่างๆ ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคนท่ีเป็นทักษะเฉพาะท่ีเกิดจากประสบการณการสอนก็จะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ 
การลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ดังนั นการจัดการความรูจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีส่งเสริมให้องค์การ
ขับเคล่ือนเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์การ จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากรด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีมีความส้าคัญอย่างย่ิง การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส้าคัญ
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแกไขปัญหาต่างๆ ในสังคมการบริหารงานของผู้บริหารไมสามารถด้าเนินการได
โดยผู้บริหารคนเดียวจ้าเป็นต้องไดรับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและมีแนวทางอย่างหลากหลาย ซ่ึงการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมส่งผลต่อความส้าเร็จในการจัดการความรู้มีความส้าคัญต่อองค์การ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วย
ให้คนไดพัฒนาตนเองน้าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ตลอดชีวิตได้ 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความ รู้
ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ขึ น พื นฐานให้สถานศึกษาสามารถน้าผลจาก
การวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและก ารจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 
2. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านกังานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื อหา 
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ท้าการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้
ปัจจัยทั ง 5 ด้าน ดังนี  1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านความไว้วางใจ 3) ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร  
4) ด้านการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านการประเมินผล 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ผู้วิจัยก้าหนดกรอบแนวคิดตามส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซ่ึง
ประกอบด้วย 7 ขั น ดังนี  (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548, 
หน้า 6) ได้แก่ การบ่งชี ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความ รู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึ กษา 
เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 จ้านวนสถานศึกษาทั งหมด 32 แห่ง จ้าแนกเป็นผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา จ้านวน 32 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา จ้านวน 1,436 คน รวมเป็นประชากรทั งสิ น 1,534 คน 
(ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
ได้มาโดยวิธีก้าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน โดยน้ามาเทียบสัดส่วนตามขนาดสถานศึกษา ได้
กลุ่มตัวอย่างรวมทั งหมด 338 คน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ขั นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัด ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวน 32 โรงเรียน โดยจ้านวน 338 คน จ้าแนกเป็นผู้บริหาร 
จ้านวน 32 คน ครูผู้สอน จ้านวน 306 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนท่ี 2 ระดับปัจจัยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร 
โดยการสอบถามข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผล ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
0.99 ระดับของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ในสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย
เลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 ขั นตอนท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (correlation) ของปัจจยั
การบริหารแบบมี ส่วนร่วมกับ การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 จังหวัดก้าแพงเพชร โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 

ขั นตอนท่ี 3 สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี สถานภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหาร จ้านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.47 และครูผู้สอน จ้านวน 306 ร้อยละ 90.53 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ้านวน 216 คน ร้อยละ 
63.90 เพศชาย จ้านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 ด้านวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ้านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 ด้านประสบการณ์
การท้างานตามต้าแหน่ง ประสบการณ์ต้่ากว่า 5 ปี จ้านวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ประสบการณ์ 5-9 ปี 
จ้านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 ประสบการณ์ 10 -14 ปี จ้านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ประสบการณ์
มากกว่า 14 ปีขึ นไป 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 

2. ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน 
(�̅�=4.19)  ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( �̅�=4.19) ด้านความไว้วางใจ ( �̅�=4.06)  ด้านการ
ประเมินผล (�̅�=4.03) และด้านการตัดสินใจ (�̅�=3.81) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูง สุด 
ดังนี  ท่านมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมวางแผนการด้าเนินงานโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา ( �̅�=3.93) 
รองลงมาท่านมีส่วนร่วมในการระดมความคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในโครงการงานกิจกรรมของสถานศึกษา 
(�̅�=3.81) และ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างท่ีมีการด้าเนินงานของสถานศึกษา (�̅�=3.78) ท่านมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกโครงการ งานกิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=3.75) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น กับ
โครงการ งานกิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=3.73) ตามล้าดับ ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  ท่านได้รับการยอมรับและ
เช่ือถือในความรู้ ความสามารถของผู้ร่วมงานในสถานศึกษา ( �̅�=4.12)  รองลงมาท่านได้รับความเช่ือมั่นและ
สนับสนุนในการท้างานของสถานศึกษา (�̅�=4.08) และ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มี
การเปิดเผยให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา (�̅�=4.06) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้โอกาสทุก
คนได้แสดงความสามารถ (�̅�=4.06) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการยอมรับความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจให้แก่กัน (�̅�=3.99) ตามล้าดับ ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน อยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  
เมื่อได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานแล้ว ท่านปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็ม ท่ี (�̅�=4.44) รองลงมาผู้บริหารให้
ผู้ร่วมงานรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (�̅�=4.25) และ เมื่อมีปัญหาในการท้างาน ท่านสามารถชี แจงเหตุผลต่อ
ผู้บริหารโดยตรงเพ่ือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา (�̅�=4.21) ผู้บริหารให้อ้านาจและโอกาสผู้ร่วมงานได้แสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลอย่างเต็มท่ีตามความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ (�̅�=4.16) ผู้บริหารมอบ
อ้านาจให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตาม ภาระงานท่ีรับผิดชอบ (�̅�=4.07) และผู้บริหารให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย (�̅�=4.03) ตามล้าดับ ด้านการปฏิบัติงานพบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.19) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  ท่านมีความตั งใจในการสนับสนุนการด้าเนินงาน 
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โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ (�̅�=4.30) รองลงมาคือ ท่านมีความตระหนักถึงความส้าคัญ
ในการด้าเนินงาน โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=4.29) และท่านมีความผูกพันกับโครงการ งาน 
กิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=4.18) และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน 
บุคลากรและสถานท่ีในการด้าเนินงาน เพ่ือน้ามาพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา (�̅�=4.00) ตามล้าดับ 
ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  
สถานศึกษามีการแต่งตั งมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ประเมินผลงาน โครงการ 
งาน กิจกรรม เมื่อสิ นสุด การด้าเนินงาน (�̅�=4.25) และสถานศึกษามีการประเมินผลงาน โครงการ งาน กิจกรรม
หลังการด้าเนินงานโดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษา (�̅�=4.04) รองลงมา คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการสรุปประเมินผลแผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม และ ท่านเผยแพร่ผลการประเมินการด้าเนินงานให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพ่ือน้าไปพัฒนากระบวนการด้าเนินงาน (�̅�=4.01) ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม สรุป
รายงานผล และแนะน้าการด้าเนินงานของสถานศึกษา (�̅�=3.95) ท่านรับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตาม
แผนงานของโรงเรียน (�̅�=3.90) ตามล้าดับ  

3. ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ระดับ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.03) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  (�̅�=4.56) การเรียนรู้ (�̅�=4.14) การ
สร้างและแสวงหาความรู้ (�̅�=4.07) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (�̅�=4.05) การประมวลและกล่ันกรองความ รู้ 
(�̅�=4.00) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (�̅�=3.98) และการเข้าถึงความรู้ (�̅�=3.96) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณา
รายข้อแล้ว พบว่า การบ่ง ชี ความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4.06) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้าน
ตามล้าดับสูงสุด ดังนี  ท่านจัดล้าดับความส้าคัญของ องค์ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
(�̅�=4.13) ท่านมีการค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือน้ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(�̅�=4.08) ท่านให้ความส้าคัญกับการค้นหาความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของหน่วยงานให้บรรลุผลส้าเร็จ (�̅�=4.07) การสร้างและแสวงหาความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.07) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรให้ได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ (�̅�=4.15) สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.09) สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานได้อย่างเหมาะสม ( �̅�=4.08) ท่านสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ท่ีมีอยู่เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ( �̅�=4.07)
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรสร้างและแสวงหาความรู้โดยการแลกเปล่ียนความรู้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ( �̅�=4.06) สถานศึกษาสรรหาผู้เช่ียวชาญจากภายนอกหน่วยงานมาให้ความรู้ท่ีจ้าเป็นกับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (�̅�= 3.95) ตามล้าดับ การจัดความรู้ให้เป็นระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05) 
เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษามีการจัดท้าฐานข้อมูลท้าเนียบความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรแต่ละฝ่าย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ความรู้ (�̅�=4.12) สถานศึกษาน้าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มา
จัดท้าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมชัดเจน ( �̅�=4.10) 
สถานศึกษามีการรวบรวมความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการท้างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้
ได้ง่าย (�̅�=4.06) สถานศึกษาก้าหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการท้างานและการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน (�̅�=4.02) สถานศึกษามีโครงสร้างการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ท้าให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
(�̅�=3.97) ตามล้าดับ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.00) เมื่อพิจารณารายด้าน 
เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษามีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลากรให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ (�̅�=4.07) สถานศึกษามีการประมวลองค์ความรู้ภายในหน่วยงานและน้ามาก้าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั งองค์การ (�̅�=4.06) ท่านมีการสรุป/ประมวลผลและจดบันทึกองค์ความรู้ท่ีไ ด้
จากผู้เช่ียวชาญภายนอกมาจัดท้าในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ (�̅�= 3.88) ตามล้าดับ การเข้าถึงความรู้ ภาพรวม

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



835 
 

  

อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.96) เมื่อพิจารณารายด้านสถานศึกษาน้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์การท้างานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.01) สถานศึกษามีช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้ง่าย (�̅�=4.00) สถานศึกษามีรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ท่ีมีความทันสมัย ให้บุคลากรได้ศึกษาและน้ามาใช้ประโยชน์ไ ด้ง่าย สะดวกรวดเร็ว (�̅�= 
3.96) สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ (�̅�=3.94) สถานศึกษาจัด
เวทีให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน (�̅�= 3.91) ตามล้าดับ 
การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านสถานศึกษามีการจัด
ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน (�̅�=4.08) สถานศึกษามี
กระบวนการส่งมอบความรู้ท่ีจ้าเป็นและส้าคัญต่อการท้างานให้บุคลากรภายในโรงเรียน ( �̅�=4.05) ท่านมีการ
แบ่งปันถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เช่ียวชาญและเพ่ือนร่วมงาน (�̅�= 4.04) สถานศึกษามี
การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันภายในและภายนอกสถานศึกษา (�̅�=3.99) สถานศึกษามีมุมความ รู้
หรือศูนย์ความรู้เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้ได้อย่างสะดวก (�̅�= 3.95) สถานศึกษามีหน่วยงานหรือช่องทาง
ส้าหรับการรับข้อซักถามความรู้และตอบกลับโดยผู้เ ช่ียวชาญ (�̅�=3.93) สถานศึกษามีการจัดตลาดนัดความ รู้เ พ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย (�̅�= 3.82) ตามล้าดับ และการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14) 
เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรน้าความรู้ท่ีได้จา กการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.07) บุคลากรน้าความรู้ท่ีได้จากการจั ดการ
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.06) สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรน้าความรู้ท่ีไ ด้จากการจั ดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�= 3.88) ตามล้าดับ  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (XPAR)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ (YKM) ในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.77 อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (XD) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับต้่า โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.38 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (XT) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับสูง
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร (XF) ความสัมพันธ์กับ
การจัดการความ รู้ ในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.65 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน (XW) 
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับกลาง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.58 ปัจจัยด้านการ
ประเมินผล (XEV) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับสูงโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.71 

5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุโดยใช้ตัวแปรของปัจจัยพยากรณ์ พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
ค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปร กับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความ รู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกคือ ปัจจัย
ด้านการประเมินผล เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพ่ิมขึ น อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร พบว่าค่า
สหสัมพันธ์ เชิงพหุเพ่ิมขึ น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านการตัดสินใจ 
พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงค้านวณหาค่าน ้าหนักความส้าคัญในการ
พยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ค่าน ้าหนักความส้าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ ปัจจัยท่ีสามารถท้านายปัจจัยการบ ริหาร
แบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินผล ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร และ
ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ซ่ึงสรุปได้ว่าปัจจัยทั ง 4 ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



836 
 

  

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานได้ดังนี  Ẑ= 0.355XEV+ 
0.264XT + 0.228XF +0.079XD 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั งนี เนื่องจาก ผู้บริหารมอบ
ความไว้วางใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ให้อ้านาจในการตัดสินใจ ความเป็นอิสระในการบริหารองค์กรเหมือน
ตนเองเป็นเจ้าของสถานศึกษา หรือในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีความร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน รวมทั งมีการ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท้างานอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับกนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์ 
(2558, หน้า 9) ได้ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านความไว้วางใจ ด้านการ
ก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท้างานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความยึดมั่นผูกพันไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ธนพร ธรรมโชติ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผล ต่อ 
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก พบว่าบุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรโดยแสดงออกมาในรูปของ
ความศรัทธาต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กรมีความพร้อมท่ีจะทุ่มเทเต็มใจใช้ความสามารถและ
ความพยายามในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความจงรักภักดี มุ่งมั่นท่ีจะด้ารงสถานภาพเป็นสมาชิกขององค์กร ต่อไป 
และกัญวัญญ์ ธารีบุญ (2558, หน้า 122) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานเป็น
ทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี คือ ความผูกพันต่อองค์การ การพัฒนาทีมงาน การกระจายอ้านาจ ความไว้วางใจกัน 
การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์การตัดสินใจร่วมกัน การร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเป็นอิสระ
ในการบริหารองค์การและเข้าใจ 2) ประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 
คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ บรรยากาศการท้างานท่ีปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟังซ่ึงกันและกัน 
ความไม่เห็นด้วยในทางบวก ความเห็นพ้องกัน การส่ือสารท่ีเปิดเผย บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ภาวะ
ผู้น้าร่วมความสัมพันธ์กับภายนอก รูปแบบการท้างานท่ีหลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง  3) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อองค์การ (r = 0.53) 
และด้านการร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ( r = 0.43)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
และสามารถน้าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยธรรมชาติขององค์การ และปนดัดา มักสัมพันธ์ุ 
(2558, หน้า 1) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก จากการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียน
ไผ่ด้าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตรงและความเหมาะสมมาก ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 
ขั นตอน คือ ขั นท่ี 1 การมีในการตัดสินใจ ( decision making )  ขั นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
( implementation)  ขั นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ( benefits)  และขั นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (evaluation) และกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรวม 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนา
ให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
และบุคลากร กลยุทธ์ท่ี 3 ดูแลและป้องกันภาวะสุขภาพนักเรียน และกลยุทธ์ท่ี 4 อนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 2) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคมรัชมังคลา-
ภิเษก พบว่า นักเรียนมีภาวะสุขภาพดีขึ น พฤติกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด้าเนินชีวิตลดลง ผลการ
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ทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูง ขึ น ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และสมาชิกใน
ชุมชนมีการพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ และผลการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานตามกลยุทธ์โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้น้าชุมชน ท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยา
คมรัชมังคลาภิเษก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกันกับบรัดดี (Braddy, 1991, p.27) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเป็นผู้น้าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษา
จากความคิดเห็นของครูซ่ึงอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ ผลการวิจัย
พบว่าครูทั งโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตองการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เร่ืองการเรียนการสอน นอกจากนั นพบว่า ลักษณะของผู้น้าจะส่งผลต่อความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซ่ึงย่ิงถ้าผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ครูจะย่ิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ น 
และเจนเน็ท และเอเลน (Jenet & Elaine, 1986, p.180) ไดศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจส่ังการแบบมีส่วนร่ วม
และแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้แบบการตัดสินใจตามแนวคิดของวูม และเยลตัน (Voom & Yetton, 1973) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารในวิทยาลัย จ้านวน 108 คน ปรากฏว่าผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ส่ังการ และผลยังสรุปไดวา 1) การตัดสินใจส่ังการของผู้บริหารไมยึดแบบหนึ่งแบบใดตายตัว แต่จะ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ 2) การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารจะ  
ไมค้านึงถึงอายุประสบการณ เพศ สาขาวิชา หรือการอยู่ร่วมสถาบันเดียวกัน 3) ผู้บริหารเพศหญิงและเพศชายใช้
แบบการตัดสินใจไมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความ
เป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ด้านความไว้วางใจ ด้านการประเมินผล และด้านการตัดสินใจ ตามล้าดับ ดังนั น
เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาควรมีการด้าเนินการ ดังนี 
 ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ ว่าการปฏิบัติงาน
จ้าเป็นต้องมีทั งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ คือ การศึกษา หาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธี
ท้างานต่างๆ ศิลป์ คือ การท่ีจะน้าเอาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนขอบเขตจ้ากัดของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของต้าแหน่งงานต่างๆ ท่ี
ก้าหนดขึ นในหน่วยงาน จึงจะท้าให้การปฏิบัติงานเกิดทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีอ้านาจหน้าท่ีและ
ความสามารถในการรายงานส้าหรับงานของแต่ละบุคคล บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในงานของตนเอง อย่างทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ท่ี 
เต็มความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ ส้าคัญท่ีสุด คือ งานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ
และตัดสินใจด้วยตนเองในการก้าหนดเวลาท้างาน และวิธีปฏิบัติงานให้งานนั นแล้วเสร็จ โดยไม่มีการควบคุมจาก
ภายนอก จะท้าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึกว่าต้องการท่ีจะทุ่มเทก้าลัง 
ความสามารถเพ่ือท้าประโยชน์แก่องค์กร และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า  

ด้านการไว้วางใจ ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจ การรับรู้ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการแสดงออก
ของผู้บริหารว่าเป็นผู้มีความสามารถน่าเช่ือถือเปิดเผย จริงใจ โดยผ่านการแสดงออกทางวาจา หรือการกระท้า ซ่ึง
ความรู้สึกและการกระท้า ท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีแสดงถึงความมั่นใจความเช่ือมั่นและการสนับสนุนต่อบุคคล
ผู้บังคับบัญชาและองค์การอยู่บนพื นฐานของการเปิดเผยให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา มีการยอมรับความคิดเห็นซ่ึง กัน
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และกัน ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถ และมีความจริงใจให้แก่กัน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา ซ่ึงขึ นอยู่กับวิธีท่ีผู้บริหารจะท้าให้บุคลากรไว้วางใจ ความไว้วางใจจะต้องปรับทั งในเร่ือง
ความ รู้ และความร่วมมือกันปฏิบัติงาน การคงไ ว้ซ่ึงความไว้วางใจในองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั นผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงระดับความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลภายในองค์กร บุคคลและทีมงาน  

ด้านการประเมินผล ผู้บริการควรจัดใ ห้มีการประเมินอยู่เสมอ เพราะการประเมินเพ่ือให้ทั ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส้าคัญ
ประกอบการพิจารณาด้านต่างๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการท้างาน หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี  ผลการประเมินการปฏิบัติงานยัง
ชี ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างเป้าหมายท่ีตั งไวกับผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดขึ น ซ่ึงเป็นข้อมูลส้าคัญในการหาสาเหตุซ่ึง
อาจมาจากทั งระดับบุคคล ทั งนี เพราะเช่ือว่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์วัดความส้าเร็จของการท้างานแลว วิธีการเช่นนี  จะท้าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน 
และท้าให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะท้าให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการท้างาน เพราะบุคลากรใน
สถานศึกษาจะรูว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

ด้านการตัดสินใจ ตัวผู้บริหารเองต้องเป็นผู้คอยพิจารณาไตร่ตรองว่าควรจะใช้วิธีการตัดสินใจแบบใด
จึงจะเหมะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์และประหยัด ตลอดจนรักษาขวัญและก้าลังใจผู้ปฏิบัติด้วย เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก้าหนดขอบเขตของการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยท่ัวไป 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความตั งใจยอมรับการชี น้าทางการบริหารบางอย่างโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ขอบเขตของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ก็คือ ขอบเขตท่ีผู้บริหารก้าหนดหรือเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วม ซ่ึงอาจจะเป็นไปตามข้อก้าหนด
ในกฎหมายกฎ ระเบียบ ประเพณีท่ีปฏิบัติกันมา รวมทั งเร่ืองท่ีจะด้าเนินการในแต่ละเร่ือง บทบาทและขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากร ผู้บริหารควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าเ ร่ือง ท่ีจะด้าเนิน การ
ตัดสินใจนั น เก่ียวข้องกับบุคลากรผู้ใด มีความช้านาญในเร่ืองนั นๆ ในการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั งแต่ต้น การจัดกลุ่มตัดสินใจ คือ การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจนั นควรจะจัด
กลุ่มตัดสินอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม การรับฟังข้อคิดเห็น ซ่ึงนิยมใช้กันมาก โดยบุคลากรเป็นผู้
น้าเสนอ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์  

การใช้เสียงส่วนใหญ่ เป็นการอภิปราย แสดงความคิดเห็นแล้วขอมติท่ีประชุม โดยให้ทุกคนออกเสียง
ได้เท่ากัน คือ คนละหนึ่งเสียง เสียงการตัดสินใจโดยมติของคนส่วนใหญ่ และการใช้มติเอกฉันท์ เป็นการใช้วิธีเห็น
พ้องต้องกันในแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมดโดยไม่นิยมลงคะแนนเสียง บทบาทของผู้บริหารในการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การมีผู้บริหารให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารต้องวางตัวเป็นกลาง และ
พยายามฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ในกรณีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ส่วนการใช้เสียง ส่วนใหญ่หรื อมติ 
เอกฉันท์ ผู้บริหารต้องระมัดระวังในเร่ืองของพวกมากลากไป ในการอภิปรายต้องไม่เอียงเอนหรือใช้อคติเข้าข้างใด
ข้างหนึ่ง 

2. การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเข้าถึง
ความรู้ ตามล้าดับ ดังนั นเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ควรมีการด้าเนินการ ดังนี  

การบ่งชี  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร มีการค้นหาและระบุให้ได้ว่าการท่ีองค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและคนในองค์กรจ้าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เป็น
การค้นหาว่า มีความรู้อะไรบ้างในองค์การท่ีมีผู้เก่ียวข้อง หรือลูกค้าต้องการทราบแล้วพิจารณาว่าความ รู้นั นเป็น
รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร หรือความรู้อะไรบ้างท่ีองค์การจ้าเป็นต้องมี แล้วจัดล้าดับความส้าคัญของความรู้นั น เพ่ือให้
องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การเรียนรู้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรน้าความรู้ท่ีมีอยู่และได้รับมาจากการแลกเปล่ียน
การศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้เหล่านั นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสบการณ์และความ รู้
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ใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แนวทางการสอนท่ีหลากหลาย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา บุคลากรเกิดการเรียนรู้ อาจสังเกตได้จากความสามารถในการท้างานดีขึ น มีประสิทธิภาพ
สูงขึ น สามารถแก้ปัญหาในงานได้ดีขึ น หรือเกิดความรู้ใหม่ๆขึ น ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ขององค์การท่ีมีอยู่แล้วให้เ พ่ิม
มากขึ นเร่ือยๆ และน้าไปสู่องค์การมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ นในท่ีสุด 

การสร้างและแสวงหาความรู้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ท่ี
จ้าเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร การรักษาความรู้เก่าท่ีมีอยู่ภายในองค์กร และยังเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการก้าจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น ซ่ึงการสร้างและแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะท้าให้
องค์กรสามารถน้าความท่ีมีอยู่เดิม และความรู้ท่ีได้จากภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการก้าจัดความรู้ท่ีเ ก่าล้าสมัย 
หรือไม่จ้าเป็นต้องใช้ทิ งไป สร้างและกระจายความรู้ในองค์กร ซ่ึงเกิดเป็นวงจรความรู้ ระหว่างความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน 
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการ ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้เกิดองค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ผู้บริหารเป็นผู้ก้าหนดการวางโครงสร้างความรู้เ พ่ือเตรียมความ พร้อม
ส้าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดองค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ผู้บริหารสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
และปรับเนื อหาให้มีความสมบูรณ์เพ่ือการน้าไปใ ช้ให้เป็นรูปแบบและเนื อหาเดียวกัน ปรับปรุงความรู้ให้ อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ หยิบใช้ง่าย เช่น การท้านวัตกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัย 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรน้ามาความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มาท้า
การแลกเปล่ียนกัน ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับความรู้แต่ละประเภท เป็นการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ท่ีชัดแจ้ง โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การจัดท้าเอกสาร จัดท้าฐานความรู้ หรือการจัดท้าสมุดหน้าเหลือง โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ส่วนความรู้ประเภทฝังอยู่ในคน อาจใช้วิธีผสมผสานเพ่ือผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก 

การเข้าถึงความรู้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีการก้าหนดรูปแบบและวิธีการเพ่ือท้าให้
คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ นมา ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและเข้าถึง
ข้อมูล เป็นการจัดเก็บและกระจายความรู้ใน 2 ลักษณะคือ การป้อนความรู้เป็นการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับ
ไม่ได้ร้องขอ และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ เป็นการท่ีผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือเฉพาะแต่ข้อมูลความรู้ท่ีต้องการ 
ซ่ึงช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลความรู้ท่ีไม่ต้องการมากเกินไป 

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปร กับปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ในทางบวก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะ ด้านการตัดสินใจ ท่ีในระดับปานกลาง ดังนั นผู้บริหาร
ควรสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ใ ต้บังคับบัญชาจะมีความตั งใจยอมรับการชี น้าทางการบริหาร
บางอย่างโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยผู้บริหารให้ขอบเขตของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยอมรับ และผู้บริหารควรใ ช้
วิจารณญาณในการพิจารณาว่าเร่ืองท่ีจะด้าเนินการตัดสินใจนั น เก่ียวข้องกับบุคลากรผู้ใด มีความช้านาญในเร่ือง
นั นๆ ในการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั งแต่ต้น 

4. ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านการประเมินผล ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าปัจจัยด้านความเป็น
อิสระในการบริหารองค์กร ปัจจัยด้านการตัดสินใจ แต่ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ไม่เข้าสมการพยากรณ์ ดังนั น
ผู้บริหารและครู สนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติงาน
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ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท้างานและการไดรับการสนับสนุนจากองค์กร ดังนั นผู้บริหาร
และครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
ดังนั น ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความ รู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ได้แก่ การบ่งชี  ควร
ท้าการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านการบ่งชี  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการ
บ่งชี  

3. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ควรท้าวิจัย 
เร่ือง กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
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