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บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการ
จัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จํานวน 306 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอําเภอ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเองโดยผู้วิจัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารด้านคุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะท่ี
เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางสติปัญญา คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางสังคม 
2. การจัดการความรู้ในสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสร้าง
และการแสวงหาความรู้ การนําไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 3. คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทางบุคลิกภาพเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้
ในสถานศึกษา โดยสามารถร่วมกันทํานายได้ร้อยละ 56.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: คุณลักษณะผู้นํา, การจัดการความรู้, ประถมศึกษา 

Abstract

This research aimed to: 1) study the level of leadership characteristics of administrators; 2) identify 
the level of knowledge management in educational institutions; and 3) study the leadership characteristics 
of administrators affecting knowledge management. The research sample, derived by proportional 
stratified random sampling as distributed by district, consisted of 306 administrators and teachers of 
educational institutions under the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The findings of this research were as 
follows: 1. The overall and in each aspects of leadership characteristics of administrators were at a high 
level. These aspects, ranked from highest to lowest were as follows: physical characteristics, responsibility 
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characteristics, intelligence characteristics, social background characteristics, personality characteristics and 
social characteristics. 2. The overall and in each aspects of knowledge management in educational 
institutions were at a high level. These aspects, ranked from the highest to lowest were as follows: 
knowledge creation and acquisition, knowledge utilization, knowledge sharing, and knowledge organization. 
3. The leadership characteristics in the aspects of social characteristics and personality characteristics 
affected the knowledge management in educational institutions at the percentage of prediction of 56.60 
with statistical significance at 0.05 level. 
 

Keywords: leadership, knowledge management, primary education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article history: Received 16 May 2016, Accepted 31 August 2016   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทนํา 
   ความรู้ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แพร่หลาย 
ทําให้มีความรู้และข้อมูลอยู่มากมาย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการในการจัดการความรู้ เพ่ือให้ความรู้ท่ีมีอยู่อย่าง
แพร่หลายมากมายนั้นถูกจัดให้เป็นระบบสามารถนําออกมา
ใช้ได้ง่ายข้ึน Kacharungrod [1] ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้
มีความสําคัญในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีต้องให้ความสําคัญกับความรู้ 
สะสมความรู้ ตลอดจนสร้างความรู้หรือใช้นวัตกรรมให้เกิด
กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ   
  การจัดการความรู้ (knowledge management: KM) 
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําให้หน่วยงานหรือองค์กร ใช้ความรู้ใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร การจัดการ
ความรู้เป็นกระบวนการ (process) ท่ีดําเนินการร่วมกันโดย
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยในองค์กร เพ่ือสร้าง
และใช้ความรู้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกว่าเดิม 
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเนื่อง เกิด
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เป้าหมายคือการ
พัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรู้เป็นเคร่ืองมือ มี
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือ การดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ในหน่วยราชการใช้หลักการ “พลังสามรวมเป็น
หนึ่ง” คือ 1) ใช้พลังของระบบราชการประจํา ซ่ึงมีการทํางาน
ตามกฎระเบียบ มีรูปแบบท่ีชัดเจน 2) ใช้พลังของ ระบบแห่ง
ความสร้างสรรค์ มีการทดลองรูปแบบใหม่ ๆ ของการทํางาน
เป็นกลุ่มงานโครงการ (project team) ทํางานมุ่งเป้าหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้แนวคิดของ “ระบบท่ีซับซ้อนและ
ปรับตัว” (complex adaptive system) และ 3) ใช้พลัง
สร้างสรรค์ท่ีมีอยู่แล้วภายในองค์กร ในรูปของการรวมตัว
กันเองเป็นกลุ่มเชื่อมโยงกับระบบราชการประจํา และระบบ
แห่งการสร้างสรรค์ เน้นท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีจะนําไปสู่
การพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice) จากการเรียนรู้ 
จากการทํางานภายในองค์กร และจากการ “ตรวจจับ” 

(capture) ความรู้จากภายนอกองค์กรเอามาปรับใช้ในการ
ทํางาน [2] ซึ่งในการจัดการความรู้นั้นมีผู้เสนอแนวคิดและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมือนและแตกต่างกัน โดยสถาบัน
พัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้สรุปว่า การจัดการความรู้
หมายถึงการรวบรวมความรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ (tacit knowledge) 
ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์การทํางาน จากทัศนคติ และ
พฤติกรรมการทํางานของแต่ละบุคคลในองค์กร  ซ่ึ ง
ปฏิบัติงานในเร่ืองเดียวกัน หรือทีมท่ีทํางานร่วมกัน แล้วมี
การจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการปฏิบัติ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เม่ือรวบรวมแล้วก็มีการนําความรู้ท่ี
ได้มาวิเคราะห์จําแนก (synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่
การเผยแพร่ความรู้ โดยวิธีเผยแพร่ด้วยสื่อท้ัง 2 ประเภท คือ 
สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และนําไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ย่ิงๆข้ึนไป  จะเห็นได้ว่าในการจัดการ
ความรู้นั้นองค์ประกอบท่ีสําคัญคือ คน เทคโนโลยี และ
กระบวนการความรู้ โดย “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นําความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ [3] ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ และต้องมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารต้องใช้แนวบริหารใน
รูปแบบใหม่ๆและต้องให้บุคคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาหลายแห่งได้
นําแนวคิดการจัดการความรู้ (knowledge management 
: KM) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งการจัดการความรู้จะ
ดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ ผู้บ ริหารต้องเห็น
ความสําคัญและให้การสนับสนุนส่งเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการความรู้
ขับเคลื่อนไปได้ 
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  การศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาไทย พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะในการเป็น
ผู้นํา ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาและการศึกษาโดยรวม
เป็นอย่างมาก ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยท่ีบ่งบอกว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดลักษณะการเป็นผู้นํา 
เช่น ขาดความรู้ และความสนใจในด้านวิชาการ ขาด
คุณธรรมจริยธรรม และจากการประเมินพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษายังขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นํา จากปัญหาท่ีกล่าวมา 
พบว่า ปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในประเทศไทย พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะการเป็นผู้นํา ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ปัญหาท่ีสําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาในระดับสถานศึกษาและการศึกษาโดยรวมเป็น
อย่างมาก [4] 
  Jonsomjin [5] ได้กล่าวว่า คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ การควบคุมอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรอบรู้ข่าวสาร การมีแนวคิดท่ี
ยืดหยุ่นหลากหลาย ซ่ึงคุณลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับการ
จัดการความรู้ คือการร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่า ความรู้ท่ีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาคืออะไร และแหล่งความรู้
นั้นอยู่ ท่ีใด อยู่ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ซ่ึง ถ้า
ผู้บริหารมีความรู้ มีความคิดท่ียืดหยุ่น และสร้างสรรค์ ก็จะ
สามารถวิเคราะห์ความรู้ท่ีจําเป็นต้องใช้ในสถานศึกษาได้ดี 
และการท่ีคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน แสดงให้
เห็นว่าหากผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมก็จะทําให้มีการ
จัดการความรู้มากข้ึน [2] 
  จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่าคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
มีความสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
หากองค์กรมีการพัฒนาบุคคลท่ีมีความรู้มีความสามารถ ให้
สามารถจัดการความรู้ความสามารถท่ีตนเองมี และถ่ายทอด
ให้ผู้อ่ืนท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้นั้น จะทําให้องค์กรมี
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ จึงทําให้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เพ่ือนําผลวิจัยในครั้งนี้
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา และใช้ประกอบการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ 

พัฒนาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารและการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2 
  2.2 เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2 
  2.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร (characteristic) เป็น
ลักษณะอย่างหนึ่ง ท่ีควรปลูกฝังให้มีอยู่ในตัว หรือเป็น
เคร่ืองหมายหรือสิ่งท่ีชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจําตัว 
ดังนั้นคุณลักษณะจึงหมายถึงลักษณะทางด้านร่างกายและ
การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นส่วนของ
อุปนิสัยซ่ึงแสดงออกมาให้เห็น  

ตัวแปรต้น 
คุณลักษณะผู้นํา 

1. คุณลักษณะทางกาย 
2. คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม 
3. คุณลักษณะทางสติปัญญา 
4. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
5. คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
6. คุณลักษณะทางสังคม 

ตัวแปรตาม 
การจัดการความรู้ 

1. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
3. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
4. การนําความรู้ไปใช้   
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  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการ 
[6 - 11] ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางกาย 
2) คุณลักษณะภู มิหลังทางสังคม 3) คุณลักษณะทาง
สติปัญญา 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน และ 6) คุณลักษณะทางสังคม 
  การจัดการความรู้ เป็นเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิผล
ขององค์การด้วย การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) 
ซ่ึงกระทําโดยการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงและ
นํามาใช้ได้เม่ือต้องการ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ได้จากการสังเคราะห์ตาม
แนวคิดของ นักวิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
สร้างและแสวงหาความรู้ 2) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 3) 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 4) การนําความรู้ไปใช้  
 Pupantarang [12] ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ผลการวิจัย 
พบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในภาพรวม ในทัศนะของ
ผู้บ ริหารและครูผู้สอนเห็นว่า  ผู้บ ริหารสั งกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะผู้นําใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ท้ัง
คุณลักษณะผู้นําด้านการปฏิบัติตนและคุณลักษณะด้าน
วิชาชีพอยู่ในระดับสูง ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากทัศนะของ
ผู้บริหาร พบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในภาพรวม มี
ระดับปฏิบั ติอ ยู่ในระดับสูง  เ ม่ือพิจารณาจําแนกตาม
คุณลักษณะผู้นํา พบว่า ท้ังคุณลักษณะผู้นําด้านการปฏิบัติ
ตน และคุณลักษณะผู้นําด้านวิชาชีพมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับสูง เช่นเดียวกัน ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากทัศนะของ
ครูผู้สอน พบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในภาพรวม มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาจําแนกตาม
คุณลักษณะผู้นํา พบว่า ท้ังคุณลักษณะผู้นําด้านการปฏิบัติ
ตน และคุณลักษณะผู้นําด้านวิชาชีพมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับสูง ตามลําดับ 
  Jonsomjin [5] ได้ศึกษาวิจัย คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารท่ี
สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 6 ลักษณะ คือ 
คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน คุณลักษณะ
ทางสังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
สติปัญญา และคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 

432 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) พบว่า คุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5. วิธีดําเนนิการวิจัย 
  การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยมีวิธีการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู
ของสถานศึกษา  สั งกัดสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จําแนกตาม
ท่ีต้ังของอําเภอ โดยประกอบด้วย ผู้บริหารจํานวน 123 คน 
และครูจํานวน 1,404 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,527 คน  
เม่ือใช้ตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน 
Tirakanan [13] ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 306 คน ใช้การสุ่ม
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random 
sampling) ตามจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละอําเภอ 
  การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  1) การหาค่าความเท่ียง (validity) ตามเนื้อหา ผู้วิจัย
นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content 
validity) ของข้อกระทงคําถาม แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างคําถามและวัตถุประสงค์ (index of Item objective 
congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีตั้งแต่ 
0.67 และ 1.00 ได้ข้อคําถามตัวแปรด้านคุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหาร 45 ข้อ และตัวแปรด้านการจัดการความรู้ 31 ข้อ 
  2) การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (reliability) 
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน นําแบบสอบถาม
ท่ีรับกลับคืนมา ตรวจคุณภาพด้านความเท่ียง (reliability) 
โดยใช้ค่าสัมฤทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) พบว่า แบบสอบถามด้านคุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหาร มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.98 แบบสอบถามด้านการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.99 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้ วิจัยได้นํ าเสนอการสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  
  5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̄  = 4.37, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน คุณลักษณะ
ทางสติปัญญา คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางสังคม   
  5.2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.09, S.D. = 0.57) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
รองลงมาได้แก่การนําไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
  5.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ภายในของคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดย คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความแปรผันของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ซ่ึงแสดงว่า คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 สรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  6.1 คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  
  6.2 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
สร้างและการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ การนําไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ   

  6.3 คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เรียงตามลําดับ
อิทธิพลจากมากไปน้อย ดังนี้ คุณลักษณะทางสังคมและ
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 งานวิจัยนี้พบว่าคุณลักษณะทางสังคมและ
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ สามารถร่วมกันทํานายการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 ได้ร้อยละ 56.6 
 
7. อภิปรายผล 
  การ วิจั ย เ ร่ื อ ง  คุณลั กษณะผู้ นํ า ของผู้ บ ริหา ร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
  7.1  จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีค่ า เฉลี่ ยอ ยู่ ในระ ดับมาก ทุก ด้ าน  โดย
คุณลักษณะทางกายมีค่า เฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน คุณลักษณะทางสติปัญญา 
คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
และคุณลักษณะทางสังคม ตามลําดับ โดยคุณลักษณะทาง
กายมีค่า เฉลี่ยสู งสุด ซ่ึ งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chimant [14] ได้ศึกษา เร่ือง คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูผู้สอนใน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในอําเภอธาตุพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านภาวะผู้นํา ด้านความสามารถในการบริหาร และด้าน
วิชาการ ตามลําดับ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Jonsomjin [15] ได้ทําการศึกษา เร่ือง คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า คุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปน้อย คือ คุณลักษณะทางกายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะ
ท่ีเกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางสังคม คุณลักษณะทาง
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บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางสติปัญญา และคุณลักษณะภูมิ
หลังทางสังคม 
  7.2  จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การจัดการความรู้ในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการนําไปใช้ ด้านการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ  ตามลํ า ดับ  ซ่ึ ง สอดค ล้องกับผลการ วิจั ยของ 
Powveson [15]  ได้ทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรู้
ด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีลําดับสูงสุด คือ ด้าน
การค้นหาและสร้างความรู้ รองลงมาคือ ด้านการรวบรวม
การจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันความรู้ ด้านการใช้งาน
และนํากลับมาใช้ ใหม่  ตามลํา ดับ  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Nitipun [16] ได้ทําการศึกษา เร่ือง การ
จัดการความรู้ด้านการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ลําดับสูงสุด คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ รองลงมา 
คือ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
ตามลําดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tormsook 
[17] ได้ทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 ด้าน คือ 1) ด้านการค้นหาความรู้ และ 2) ด้านการ
สร้างและแสวงหาความรู้ ส่วนด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้และด้านการเรียนรู้ นั้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 7.3  จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้ บ ริหารสถานศึกษา ท่ีส่ งผลต่อการจัดการความรู้ ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 เรียงตามลําดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) 
คุณลักษณะทางสังคม และ 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพท่ี
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 งานวิจัยนี้ พบว่า คุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่ คุณลักษณะทางสังคม และ

คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ สามารถทํานายการจัดการความรู้
ในสถานศึ กษา  สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ท่ี การศึ กษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 56.6 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Jonsomjin [5] ได้ทําการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกทุกด้าน  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
  8.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
    8.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริม
คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะทางสังคม 
และคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการพัฒนาการเป็นผู้รู้จักปรับตัวและมีอารมณ์ขัน   
    8.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริม
คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะทางสังคม โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ให้ผู้ ร่วมงานอยู่เสมอ และความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ 
    8.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยให้บุคลากรสถานศึกษามีการจัดเก็บความรู้ในระบบ
มัลติมีเดีย 
    8.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยบุคลากรสถานศึกษามีการจัดเก็บความรู้ทางเว็บไซต์ หรือ
เว็บบล็อก 
  8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
    8.2.1 ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2  
    8.2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
    8.2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 
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  บทความนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ดร.จตุรงค์  
อิทรรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช อาจารย์ ดร.
พรเทพ เสถียรนพเก้า อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว และ 
อาจารย์ ดร.สุริยะ รูปหมอก ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา แก้ไข 
ตรวจสอบสิ่งท่ีบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทําบทความนี้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง
และรวดเร็วเสมอมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสน้ี ด้วยความเคารพย่ิง   
  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ ทั้ งหลายแก่ผู้ วิ จั ย  และสุดท้ าย
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่ได้กล่าวถึงในท่ีนี้ ท่ีคอยเป็น
กําลังใจท่ีดีให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา ทําให้ผู้วิจัยจัดทําบทความนี้
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจาก
บทความนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่บิดา มารดา บูรพาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน   
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