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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2) ระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จ านวน 149 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ศูนย์ละ 
1 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
 

Abstract 
This research aims at studying: 1) level of knowledge management of teachers at child 

development centers 2) level of teacher operational performance at child development centers. 3) 
relationship between knowledge management and teachers operational performance in child 
development centers of local administration organizations in Saraburi. The samples of this research 
included the teachers at 149 child development centers of local administration organizations in 
Saraburi. One teacher from those child development centers was selected by the specific sampling 
so 149 teachers were selected. The research tool was the questionnaire with 5 rating scale. The 
statistics for data analysis involved the percentage, mean, standard deviation and pearson’s 
correlation coefficient. The results showed that: 1) The level of knowledge management at child 
development centers were at the high level as a whole and in each aspect. 2) The level teacher 
operational performance at child development centers were at the high level as a whole and in 
each aspect. 3) knowledge management and teacher operational at child development centers 
relationship was significant correlated at  0.01 level. 
Keywords: Knowledge Management, Internal Quality Assurance 
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1. บทน า 
 ใ น สั ง ค ม ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น สั ง ค ม แ ห่ ง ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Society) นั้น ความรู้ ถือว่าเป็นทรัพยากร
หลักที่มีค่ ายิ่ งซึ่ งแตกต่ างจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ความรู้ได้
กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนั้นแนวคิดและ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Management) จึ งมีบทบาทส าคัญอย่ างยิ่ งส าหรับ
องค์การในทุกระดับ [1]  
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา เป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ 
ต้องด าเนินการร่วมกันตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการ
บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ และมีระบบการบริหาร
คุณภาพโดยรวม ซึ่งการจัดการความรู้ระดับสถานศึกษา 
เป็นบทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้อง
รวบรวมสาระความรู้ของสถานศึกษาในสังกัด แล้วน ามา
จัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นคว้าและใช้ความรู้ ใน
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาต้องเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ 
ให้เป็นระบบ [2] 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เป็น
สถานท่ีส าหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคือสถานที่ที่ใช้อบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คืออายุประมาณ 2-6 ขวบ ในอดีตพ่อ
แม่ไม่มีเวลาดูแลลูก จึงรวมตัวกันหาสถานที่ และหา
ผู้ดูแลเด็กในหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายก็มาจากผู้ปกครองต่อมามี
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้าไปดูแล ช่วยเหลือศูนย์เหล่านั้นให้เป็น
ระบบมากขึ้น เช่น กรมการศาสนา กรมพัฒนาชุมชน 
และอีกหลายหน่วยงานจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์ส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ เป็นผู้ดูแล ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนา
จนมีมาตรฐานทั้งเรื่องอาคารสื่อการสอน สุขอนามัย 
รวมทั้งผู้ดูแลเด็กก็มีโครงการพัฒนาความรู้ ให้ได้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย
สาเหตุที่ต้องให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะ
เมืองไทยมีเด็กช่วงปฐมวัย คือแรกเกิดถึง 6 ขวบประมาณ 
6.5 ล้านคนซึ่งผลการศึกษาวิจัยของกรมอนามัย และ

หน่วยงานด้านพัฒนาการเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยของไทย
มีพัฒนาการด้านต่างๆ ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะด้าน
สติปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างรีบด่วน 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีพัฒนาการของสมอง
มากที่สุดและเร็วที่สุดข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์เด็กเล็ก ซึ่ง
เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบท่ีได้มาตรฐานพบว่าศูนย์เด็กเล็ก
มีสังกัด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงาน
ราชการในโรงพยาบาลของรัฐและสถานที่ท างานราชการ 
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกรุงเทพฯ และสังกัด
องค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท า
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดให้ได้มาตรฐาน และ
ก าหนดเป้าหมายจะให้ศูนย์เดก็เล็กท่ัวประเทศพัฒนาผา่น
เกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 100% ภายใน พ.ศ. 2549 
และผ่านเกณฑ์ระดับดีและดีมากให้ได้ 50% ส าหรับ
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่นั้น จะต้องมีการ
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บริการอาหาร
สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยมีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
[3]  
 จากการศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหา
และอุปสรรคด้านครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้ งด้าน
หลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก เป็นต้น [4] ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ดั งนั้ น  การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นจะ
บริหารงานในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการความรู้
ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มี
ความรู้สึกเต็มใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจาก การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่จะ
ท าให้องค์กรมีฐานความรู้ที่มีคุณค่า และสามารถต่อยอด
ความรู้ให้เกิดเพิ่มมากขึ้น และถ่ายทอดไปยังบุคลากรรุ่น
ใหม่อันส่งผลในการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม  
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ                  
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จั งหวัดสระบุรี  ซึ่ งจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถที่จะน าการจัดการความรู้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จังหวัด
สระบุรี  
2.2  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คร ูศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล ็กส ังก ัดองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  กระตุ้นให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรของตนเอง 
3.2  ได้ข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการก าหนด
นโยบาย และวางแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันจะน าไปสู่การบริหารและ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กเล็กในศูนย์ต่อไป 
3.3  ได้ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในการศึกษาการจัดการความรู้ใน
องค์กรต่อไป 
  
4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1  การจัดการความรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 

4.2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี อยู่
ในระดับมาก 
4.3  การจั ดก ารความรู้ ใ นศู นย์ พั ฒนา เ ด็ ก เ ล็ กมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี 
 
5.  ขอบเขตการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามแนวคิดองค์ประกอบการจัดการ
ความรู้ของ มาร์ควอดท์ (Marquardt) [5] ดังนี้ 1) การ
แสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและการ
สืบค้นความรู้ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
 เนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี  5 ด้าน โดยวัดจากประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามแนวทฤษฎีของปีเตอร์สันและโพลวแมน 
(Peterson and Plowman) [6] ดังนี้ 1) ต้นทุนของการ
ด าเนินงาน 2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน 3) ปริมาณงาน  
4) เวลาของการปฏิบัติงาน  5) วิธีการ/กระบวนการ
ด าเนินงาน 
5.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี จ านวน 13 อ าเภอ รวม 149 ศูนย์ ประชากร
ทั้งสิ้น 358 คน 
5.3  ด้านวิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ซึ่งจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับการ
จัดการความรู้และประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี และใช้
ส ถิ ติ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
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Product Moment Correlation Coefficient) และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จ านวน 13 อ าเภอ รวม 
149 ศูนย์ จ านวนประชากรทั้งสิ้น 358 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ศูนย์ละ 1 คน จาก 149 
ศูนย์ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 149 คน 
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1  ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  เ ครื่ อ งมื อ ในวิ จั ย ครั้ งนี้  คื อแบบสอบถ าม 
(Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close-
ended) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็น
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จั งหวัดสระบุรี  ที่ ผู้ วิจั ยสร้ างขึ้นตามแนวทางของ
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมูลการจัดการความรู้ของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี  ซึ่ งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการ
สืบค้นความรู้  และการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์  
 ตอนที่ 3  ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนของการ
ด าเนินงาน คุณภาพของการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน เวลา
ของการปฏิบัติงาน และ วิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
6.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ที่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ

วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย  มีผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่งผล
การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่าทุก
ข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่ได้
จากการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.926 ตอนที่ 3 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เท่ากับ 
0.842 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ังฉบับเท่ากับ 0.902 
 
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
6.3.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
6.3.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการจัดการความรู้
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อทราบระดับของการจัดการความรู้ของครู ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
ว่ าอยู่ ในระดับใด น าผลการวิ เคราะห์ที่ ได้มาแปล
ความหมายรายข้อรายด้านและความหมายในภาพรวม 
การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน 
(Class Interval) 5 ระดับ [7]  
6.3.3  ตอนที่ 3 ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับจากนั้นน าไปบันทึกและ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เพื่อทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีว่าอยู่ ในระดับใด น าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมายรายข้อรายด้านและ
ความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ของช่วงระดับคะแนน(Class Interval) 5 ระดับ  
6.3.4  การวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Correlation Coefficient) ได้
แล้วน าเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
149 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 35 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ระหว่าง 6 – 
10 ปี และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท  
7.2  ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี  (Xtot)  
พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.68, S.D. = 0.45) เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านการสร้างความรู้ ( x = 3.70, 
S.D. = 0.46) ด้านการจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ ( x  
=3.69, S.D. =0.54) ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ ( x  = 3.68, S.D. = 0.50) และ ด้านการ
แสวงหาความรู้ ( x  = 3.65, S.D.= 0.48) 
7.3  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
(Ytot) พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
( x  = 3.75, S.D. = 0.45) เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านวิธีการและกระบวนการ
ด าเนินงาน ( x  = 3.81, S.D. = 0.45) ด้านปริมาณงาน 
( x  = 3.76, S.D. = 0.53) ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน 
( x  = 3.74, S.D. = 0.50) ด้านต้นทุนของการด าเนินงาน 
( x  = 3.73, S.D. = 0.53) และ ด้านคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ( x  = 3.71, S.D.= 0.54) 

7.4  ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดการความรู้  กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี(Xtot) 
และ (Ytot) พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามราย
ด้านพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์กับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ด้านการแสวงหาความรู้ กับปริมาณงาน 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1 การจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีการจัดการความรู้ด้ านการสร้าง
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามุ่งที่
จะให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษานั้นบรรลุผล 
โดยการที่สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน โดยในแผนจะต้องมีการ
ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผู้เรียนมคีุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร สิ่งส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษาบรรลุผลได้ คือ
การจัดการความรู้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เช่นกัน ที่มี
ความต้องการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นจึงมีระดับการปฏิบัติการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมาก[8] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญา มาศวรรณา [9] ที่พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการปฏิบัติการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [10] ที่ พบว่า ระดับการ
จัดการความรู้ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง โดย
ภาพรวมพบว่าการจัดการความรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
8.2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
โดยภาพรวมมีประสทิธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านปริมาณงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้
เป็นเพราะในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการ
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ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบในการ
บริหารที่ส าคัญคือ ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และประชาชน 
ซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัย จึงส่งผลให้
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก [11] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราวุธ  สังกะเพศ [12] ที่พบว่า ผลการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชากรทั้งสองกลุ่มในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ท้ังกลุ่มผู้ที่มีส่วนในการก าหนดนโยบาย 
และกลุ่มผู้ปกครองเด็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลิมศักดิ์ จรัสจันทร์ [13] ที่พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 6 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
ด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
และการประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงมาก 
และผลการวิจัยจากผู้ปกครองที่น าบุตรมาฝากไว้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนต าบล พบว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [10] ที่พบว่า ระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต
ภาคกลาง ตามทัศนะของข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 
ผลการวิจั ยพบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน 
8.3  ความสัมพันธ์ ระหว่ า งการจั ดการความรู้ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั งหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะ การจัดการความรู้เป็น
เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการ
ความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมี
ชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์การ [13] และการ

เรียนรู้ของบุคคลท าให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าองค์การมีการจัดการความรู้ที่ดี โดย
ส่วนงานราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนงานราชการ
เองเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม
ต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน [15] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์ [16] ที่พบว่า การ
จัดการความรู้ และผลการด า เนินงานองค์กรของ
โรงพยาบาลพนมสารคามมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของนันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร [17] ที่พบว่า การ
จัดการความรู้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาลสังกัด
ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ สมจิตร์ 
สุวรักษ์ [10] ที่พบว่า การจัดการความรู้ทั้ง 7 ด้านคือ 
ด้านการบ่งช้ีความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบด้านการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้และด้านการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านต้นทุนของการด าเนินงาน ด้านคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน 
และด้านวิธีการกระบวนการด าเนินงานตามทัศนะของ
ข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีความสัมพันธ์กัน 
อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยด้านการบ่งช้ีความรู้และด้านการเข้าถึงความรู้มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเรียนรู้
และด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบมีความสัมพันธ์
ปานกลางท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
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