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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
มีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 

Abstract 
 The research aimed to study 1) the level of the school administrators’s knowledge management, 2) 
the level of the internal quality assurance implementation of school administrators, and 3) the relationship 
between the school administrators’s knowledge management and the internal quality assurance 
implementation of school administrators under Department of Vocational Education in Saraburi Province. The 
sample in this study was composed of 21 school administrators and 205 school teachers under Department of 
Vocational Education in Saraburi Province in education year 2013.The research instrument used for collecting 
data was Likert five-point scale questionnaires.The data were analyzed using percentage, mean, standard 
deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the relationship. The research 
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showed that 1) the level of the school administrators’s knowledge management was at the high level in all 
aspects, 2) the level of the internal quality assurance implementation of school administrators was at the high 
level in all aspects, and 3) the relationship between the school administrators’s knowledge management and 
the internal quality assurance implementation of school administrators under Department of Vocational 
Education in Saraburi Province revealed high relationship at .01 level of significance. 
Keywords: Knowledge Management, Internal Quality Assurance 
 
1. บทน า 
     การพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และด้านอื่นๆเพื่อให้มีความทัดเทียมกับประเทศต่างๆ 
จ าเป็นต้องท าให้คน หรือทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่ งรัฐบาลได้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้เป็นอย่างดี จึงได้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นการประกันคุณภาพการท างานในหน้าที่ปกติของผู้ที่
อยู่ ในสถานศึกษานั้นๆ สถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และ
ผู้รับบริการว่ามีกระบวนการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ ที่ก าหนดเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษา
[1] สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ[2] ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่องที่รับผิดชอบ สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ จึงจ าเป็นต้องน ากระบวนการการ
จัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนา
คนในสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความรู้ และมีปัญญาที่

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหนทางน าไปสู่การ
เพิ่มศักยภาพในการท างานของสถานศึกษาให้สูงขึ้น[3]  

การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี แต่ละแห่งมีการจัดการ
ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และจากผลการประเมิน [1] ซึ่งจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 พบว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีระดับคุณภาพ 
อยู่ในระดับดี มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน จ านวน 34 ตัวบ่ง ช้ี  [4] 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้
มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี [5] วิทยาลัยเทคนิคท่า
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หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี มี
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5คะแนน จ านวน 25 ตัวบ่งช้ี [6] วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวนตัว
บ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน
จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี [7] วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีระดับ
คุณภาพในการด าเนินงานประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ
พอใช้  มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน จ านวน 22 ตัวบ่งช้ี [8] วิทยาลัยการ
อาชีพหนองแคมีระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับดีมาก มี
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน จ านวน 30 ตัวบ่งช้ี [9] และวิทยาลัยสารพัด
ช่างสระบุรีมีระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับดี มีจ านวนตัว
บ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน 
จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี [10] จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาแต่ละ
แห่งมีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีระดับคุณภาพที่
แตกต่างกัน และตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ง
อาจจะมีผลมาจากการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของผู้ บริ หารสถานศึกษาที่ สั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีว่ามีอยู่ ในระดับใด และมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อจะน าผลการวิจัยใช้ในการ
วางแผนการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ส าหรับการพัฒนาครู บุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  และสามารถพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเพื่อส่งผล
ให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ   
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความรู้
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.2 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
3.3 เป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก 
4.2  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก 
4.3  การจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรีมีความสัมพันธ์กัน 
 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ของ
มาร์ควอร์ท [11] ซึ่งการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้าง
ความรู ้ 3 ) การจัด เก ็บและค้นคืนความรู ้ 4 ) การ
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ถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์ และวิธีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยศึกษา
ตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ ่ง [12] 
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 4) การแก้ไขปัญหา 
5.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 33 คน ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา จ านวน 439 คน รวมประชากร 472 คน 
จากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่งที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี [13]  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 21 คน โดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
สถานศึกษาละ 3 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จ านวน 205 คนโดยใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเคร็ซซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) [14] และน าไปสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง 
มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน 
5.3 ด้านวิธีการศึกษา 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบความเรียง 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
มีจ านวน 5 ข้อโดยจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีโดย
ศึกษาตามแนวคิดการจัดการความรู้ของมาร์ควอร์ท [11] 
โดยศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
สร้างความรู้  3) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้  4) การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีจ านวน 24 ข้อโดย
จัดท าเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ [15]  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยศึกษาตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ของเดมมิ่ง [12] โดยศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผน  2) ด้านการปฏิบัติตามแผน 3) ด้านการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  และ4) ด้านการแก้ไขปัญหา มี
จ านวน 20 ข้อโดยได้จัดท าเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Linkert) มี 5 ระดับ 
[15] 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
6.2.1 สถิติพื้นฐาน โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage : %) 
ค่าเฉลี่ย (Mean :     ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
6.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยใช้การทดสอบด้วยการหาค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient : r) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 226 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35 
ปี  มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ เทียบเท่ า  มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่าง 6 - 10 ปี และมี
ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นข้าราชการครู 
7.2 ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน 
พบว่าการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (  ̅ = 4.07, S.D.= 0.55) โดยมีการ
แสวงหาความรู้ (X1) ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.62) มีระดับการ
ปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับการปฏิบัติมากต่ าสุด คือ 
การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (X3)( ̅ = 4.05, S.D.= 0.62)   
7.3  ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิด เห็ นของผู้ อ านวยการสถานศึกษา  รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่าการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ = 
4.20, S.D.= 0.46) โดยมีการวางแผน (Y1) (  ̅ = 4.26, 
S.D.= 0.51) มีระดับการปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับ
การปฏิบัติมากต่ าสุด คือ การปฏิบัติตามแผน (Y2) (  ̅ = 
4.20, S.D.= 0.59) 

7.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ (Xtot) กับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Ytot) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิด เห็นของ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมมี
ระดับความสัมพันธ์สูง เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด เรียงตามล าดับ คือ การจัดการความรู้ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ และการใ ช้ประโยชน์ (X4 )กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (Ytot) การจัดการ
ความรู้ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (X3)กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (Ytot) และการจัดการ
ความรู้ (Xtot) กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ด้ านการตร วจสอบผลการปฏิ บั ติ ( Y3)  และคู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์ปานกลางต่ าสุด คือ การจัดการความรู้ด้าน
การแสวงหาความรู้(X1)กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในด้านการปฏิบัติตามแผน (Y2) 

 
8. การอภิปรายผล 
8.1 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความ รู้ (X1)  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ของครู  บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ ง 
โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ที่สามารถแสวงหาได้จาก
แหล่งต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่ง
การแสวงหาความรู้จากภายในสถานศึกษาสามารถท าได้
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษาสามารถท าได้ด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
การรับข่าวสารจากสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้ารวมทั้งการร่วมมือกับ
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สถานศึกษาอ่ืน [11] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [16] ที่พบว่าการวิจัยการจัดการ
ความรู้ ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลางใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี คงสง [17] ที่พบว่าการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการ
จัดเก็บและค้นคืนความรู้ ด้านการสร้างความรู้และด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
8.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผน (Y1)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด
อาชีวศึ กษาจั งหวัดสระบุรี ให้ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างมากเพราะผล
ที่เกิดขึ้นจะท าให้ประชาชนและสังคมเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพการศึกษา และสามารถตัดสินใจเลือกใ ช้
กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษา 
ตลอดจนท าให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือสมาชิกใหม่ในสถานศึกษาตระหนักและ
ด าเนินการในภาระงานตามหน้าที่ของตนในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ [18] ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของซูดาไว  มะแซ [19] ที่พบว่าการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่
พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ
ด า เนิน งานประกั นคุณภาพภายใน ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย 
พบว่ามีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี เห็นว่าหากจะการจัดการความรู้ ให้ป ระสบ
ผลส าเร็จ จะต้องมีการให้ค าปรึกษาหารือกันเพื่อลงมือ
ปฏิบัติโดยมีที่ปรึกษาด้านการลงมือท ามาช่วยเหลือ โดย
ให้เริ่มท าในกลุ่มเล็กๆ ไป ก่อนใช้วิธีง่ายๆ ก่อน แล้วจึง
ค่อยๆ ขยายไปใช้วิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สิ่งส าคัญก็คือ 
ต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกันของบุคคลใน
องค์กร วิธีการใดก็ตามที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานของ
กลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
หรือความรู้ที่เกิดจากการท างาน ถือว่าเป็นการจัดการ
ความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งมีวิธีการจัดการความรู้มากมายหลายวิธี 
ควรใช้วิธีที่มีความง่ายในช่วงเริ่มต้น แล้วค่อยใช้วิธีการที่
ยากหรือซับซ้อนข้ึนตามล าดับและความจ าเป็น กล่าวโดย
วีระพจน์ กิมาคม (อ้างถึงในรวิ บัวด้วง) [21] และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ [22] ซึ่งใน
กระบวนการด า เนิ นงานประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยการ
ก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปัจจัย และกระบวนการ 
และการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานซึ่งได้แก่การด าเนินการจัด
ปัจจัยต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเช่น พัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
พัฒนาผู้บริหาร ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนอื่นๆรวมทั้ง
การจัดการองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ 
ของสถานศึกษา การปรับกลยุทธ์และกระบวนทัศน์ใน
การปฏิ บั ติ ง าน  การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนการเพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สภาพ
จุดเด่น จุดด้อย และน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 
ซึ่ งประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของ
สถานศึกษาและจัดท ารายงานต่อประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยคณะกรรมการในสถานศึกษา 
จัดให้มีการตรวจสอบภายในการประเมินความก้าวหน้า
จากองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
เป็นกระบวนการติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพว่าถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด เพ่ือตรวจสอบว่าการ
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ปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีมาตรฐานแล้วหรือ
ยัง มีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน การ
ประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเป็นการขอรับรองจาก
องค์กรภายนอกโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี คงสง [17] ทีพ่บว่า การ
จัดการความรู้ มี ความสัมพันธ์ เ ชิ งบวกกับผลการ
ปฏิบัติ งานด้ านผลงานและด้ านสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตหาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่พบว่า ทักษะการบริหารกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ.01อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
 

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
9.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่
ส่งผลกับประสิทธิภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
9.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
9.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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