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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื/อศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื/อศึกษาสถานะการบริหารสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื/อ
ศกึษาอิทธิพลของปัจจยัที/มีผลตอ่การจดัการความรู้ของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม่
ตวัอยา่งคือสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษา ซึ/งเก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากการสุม่ตวัอยา่ง
แบบหลายขั >นตอนคือการสุ่มแบบชั >นภูมิและสุ่มแบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณูในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 ประสทิธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั/วไป มีประสทิธิภาพอยูใ่น
ระดบัสงู ในสว่นของด้านบคุลากร มีประสทิธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดบัปานกลาง สาํหรับสภาพการดําเนินงาน
ขององค์การอยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน กลา่วคือ ด้านสิ/งแวดล้อมภายนอก โครงการองค์การ ระบบการบริหาร กลยทุธ์ 
เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ และวฒันธรรมองค์การ 
 ปัจจยัที/มีอิทธิพลตอ่การจดัการความรู้ของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครมากที/สดุคือ 
ปัจจยัด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร ด้านการบริหารงานทั/วไป และด้านวิชาการ ตามลําดบั ในขณะเดียวกนัปัจจยั
สภาพการดําเนินงาน ด้านสิ/งแวดล้อมภายนอก โครงการองค์การ ระบบการบริหาร กลยทุธ์ เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ 
และวฒันธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
เช่นเดียวกนั 
 
คําสาํคญั: การจดัการความรู้ อาชีวศกึษา 
 
Abstract 

 The aims of this study were 1) to study knowledge management of vocational school in metropolitan 
area. 2) to study administration status for vocational school in metropolitan area. 3) to study factors influencing 
knowledge management for vocational school in metropolitan area. The samples are vocational school. The 
classification questionnaire of 4 0 0  people the statistics used were descriptive and multiple regression 
statistics. 
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 The research finding. 
 The efficiency of academic, budgeting and general management were high. But the efficiency 
of personal management was middle. In addition to operation status of external environment, organization 
structure, management system, strategy, technology, leadership and organization culture were high. 
 The factors influencing knowledge management were academic efficiency, budgeting, 
personal management, external environment, organization structure, management system, strategy, 
technology, leadership and organization culture. 
 
Keywords: knowledge management, vocational education 
 
บทนํา 

 สถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาเป็นองค์การทางการศกึษาที/มีปรัชญาและภารกิจหลกัในการสร้างองค์ความรู้ 
และทกัษะที/เชื/อมโยงไปสูต่ลาดแรงงาน (มานะ อาภรณ์ประเสริฐ, 2554) รวมถึงการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม การ
ผลิตแรงงานกึ/งฝีมือให้สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้ บทบาทหน้าที/ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาคือการ
พฒันาเพื/อให้เยาวชนมีวฒุิภาวะและก่อให้เกิดความมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สร้างศกัยภาพของสถานศึกษาด้วย
การสบืค้น สร้างขยาย เผยแพร่องค์ความรู้และวฒันธรรม เพื/อให้สงัคมอยูด่ีมีสขุ ซึ/ง Tobin (2013) ได้กลา่ววา่ ภารกิจ
ของสถานศึกษา ที/ทําหน้าที/สืบค้นให้ได้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ คือ “การวิจัย” ส่วนการเผยแพร่และการ
ถ่ายทอดความรู้ คือ “การสอน” และการนําความรู้ที/ได้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื/อผลประโยชน์สาธารณะ คือ 
“การบริการ” ซึ/งภารกิจของสถานศึกษาเหลา่นี > ถือวา่จะเป็นแหลง่พึ/งพิงที/สําคญัให้แก่สงัคมและประเทศชาติให้เป็น
แหลง่ความรู้นั/นเอง 
 สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาไทย จึงเป็นความหวงัของชุมชน สงัคม และประเทศชาติว่าจะตอบสนอง
ความต้องการในการบริการความรู้แก่สงัคมได้อย่างแท้จริงและใช้ความรู้ชี >นําสงัคมให้เดินไปในทิศทางที/ถูกต้อง 
ก้าวหน้า ดงันั >น ความรู้จึงเปรียบเสมือหวัใจสําคญัในการจะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ >น สร้างความอยู่รอดและสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัที/ยั/งยืน การนําความรู้มาใช้ในการพฒันาการทํางานและแก้ปัญหาให้กบัองค์การอยา่งมี
ประสิทธิผล และทําให้ทุกภารกิจและทุกเป้าหมายขององค์การบรรลผุลสําเร็จ ความรู้ที/สร้างขึ >นมาถูกเกิดฝังลกึไว้
ภายในตัวผู้ สร้าง ซึ/งมีเพียงบางส่วนเท่านั >นที/สามารถนําออกมากระจายให้ผู้ อื/นได้รับรู้ ความรู้ที/กระจายออกสู่
ภายนอกนั >นมีการบนัทกึเก็บไว้ในสื/อชนิดต่างๆ หรือแฝงอยู่ในกระบวนการสิ/งประดิษฐ์และการบริการ ซึ/งความรู้ของ
บคุคลที/สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จําแนกได้ 2 ประเภท คือ ความรู้ที/ฝังภายในตวับคุคลหรือความรู้แบบชัด
แจ้ง (Nonaka; & Takeuchi. 1995) และความรู้ไม่ชดัแจ้ง  และความรู้แบบชดัแจ้ง ซึ/งไม่สามารถแยกกนัออกจากกนั
ไม่ได้ ต้องอาศยักนัและกนั (Dalkir. 2015) ความรู้ที/อยูภ่ายในตวับคุคลและภายนอกตวับคุคลจึงมีปฎิสมัพนัธ์กนัใน
ลกัษณะเป็นวงจร 4 รูปแบบ คือการนําความรู้ภายในตวับุคคลออกสู่ภายนอก การผนวกความรู้ภายนอก การนํา
ความรู้ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวบุคคล และการสงัเคราะห์ความรู้ภายในตวับุคคล (Nonaka; & Takeuchi. 1995) 
การปฎิสมัพันธ์ความรู้จะเกิดขึ >นหากมีการสนับสนุนจากผู้ นํา มีการกําหนดกิจกรรม มีวฒันธรรมการแลกเปลี/ยน
เรียนรู้ เป็นผลทําให้ความรู้ถูกยกระดับสูงขึ >น กลายเป็นทรัพยากรความรู้ที/มีคุณค่าและมีมูลค่าของบุคคลและ
สถานศกึษา 
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 ความท้าทายของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา คือทําหน้าที/พัฒนาความรู้ในสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื/อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตัิราชการได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั >งสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสยัทศัน์และปรับเปลี/ยนทศันคติของบคุลากรในสงักดัให้เป็นบคุคลที/มีประสทิธิภาพและเรียนรู้ร่วมกนั การสร้าง
ตนเองให้เป็นแหล่งความรู้ มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และบุคลากรมีการปรับเปลี/ยนพฤติกรรมอนัเนื/องมาจาก
ความรู้ใหม ่และเข้าใจการจดัการความรู้อยา่งถ่องแท้ต่อเนื/อง เกิดการเรียนรู้ทั >งองค์การ ได้แก่ ระดบับคุล กลุม่บคุคล
และองค์ การ ดัง ที/ นักวิชาการด้ าน องค์ก ารเพื/ อการเรีย น รู้ห ลายค น  เช่น  Senge, Garvin, Watkins and 
Geombiewsky ต่างให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ/งสามารถนํามาเป็นข้อคิดสู่การพัฒนาของ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที/สามารถพฒันาและขยาย
ความสามารถในอนาคตได้อยา่งตอ่เนื/อง และองค์การแหง่การเรียนรู้จะมีการปรับการเรียนรู้เพื/อความอยูร่อด รวมทั >ง
เรียนรู้ที/จะพฒันาและขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ดียิ/งขึ >น (Senge. 1990) หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์การที/มีทักษะในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ และบุคลากรที/มีการปรับเปลี/ยน
พฤติกรรมอนัเนื/องมากจากความรู้ใหม ่และเข้าใจอยา่งถ่องแท้ (Garvin. 1993) องค์การแหง่การเรียนรู้เป็นองค์การที/
มีการเรียนรู้และปรับเปลี/ยนตนเองอยา่งตอ่เนื/อง การเรียนรู้ในองค์การนี >เกิดขึ >นทั >งในระดบับคุคล กลุม่บคุคล หรือทีม
องค์การและในสงัคมที/องค์การมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื/อง เป็นการใช้กระบวนการหรือขั >นตอนอยา่งมี
กลยทุธ์ (เสนาะ กลิ/นงาม. 2551) และขั >นตอนที/จะนํามาสูค่วามสาํเร็จขององค์กรในที/สดุ 
 จากความสําคญัที/กลา่วมา ผู้วิจยัซึ/งเป็นมีบทบาทภารกิจด้านการเรียนการสอนในสถานศกึษา ได้เห็นการ
เติบโตและวิวัฒนาการของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื/อง พบว่า ในบางครั >งหลายๆ องค์การมองสถานศึกษา
อาชีวศึกษาว่ายงัขาดคณุภาพ ขาดการยอมรับด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงขาดคณุภาพด้านการบริหารจดัการ 
และมีทศันคติอื/น ๆ ในเชิงลบ ต่อระบบสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา (Gerard Lum. 2014) จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้
ผู้วิจยัสนใจนําแนวคิดการจดัการความรู้ ซึ/งมีการนํามาใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนที/ประสบความสําเร็จ 
เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สายการบิน มหาวิทยาลยั (ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2558) ในต่างประเทศได้กําหนด
รางวัล MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) สําห รับองค์การที/ประสบความสําเร็จในการสร้าง 
แลกเปลี/ยนและนําความรู้ขององค์การสูค่วามสําเร็จของโลก ซึ/งการศึกษาในด้านการจดัการความรู้ในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา เป็นเรื/องที/มีความจําเป็นอยา่งยิ/งและเป็นเงื/อนไขสาํคญัของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ในการประเมินผลการปฎิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการในมิติที/ 4 คือ การพฒันาองค์การสูอ่งค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยอาศยัการจดัการความรู้เป็นเครื/องมือแก่หน่วยงานราชการทกุหน่วย และกําหนดให้เรื/องการจดัการ
ความรู้เป็นตวัชี >วดัหนึ/งในการบริหารองค์การของหนว่ยงานราชการ  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื/อศกึษาการจดัการความรู้ของสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื/อศกึษาสถานะการบริหารสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื/อศกึษาสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื/อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที/มีผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. สถานะการบริหารสถานศกึษามีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. สภาพแวดล้อมทางการบริหารมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที:คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้ทราบการจดัการความรู้ของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทําให้ทราบสถานะการบริหารองค์การของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ทําให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจยัที/สง่ผลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์และการขับเคลื/อนการจัดการความรู้ของ
สถานศกึษาทางอาชีวศกึษาให้เป็นรูปธรรมอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษา เรื/อง “อิทธิพลของปัจจยัที/มีผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั กําหนดกรอบแนวคิดในการศกึษาไว้ดงันี > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สถานะการบริหารสถานศึกษา 

- ด้านวชิาการ 
- ด้านงบประมาณ 

- ด้านบคุลากร 

- ด้านการบริหารทั/วไป 

สภาพแวดล้อมต่อการจัดการ
ความรู้ 

- สิ/งแวดล้อมภายนอก 

- โครงสร้างองค์การ 
- ระบบการบริหาร 
- กลยทุธ์ 

- เทคโนโลย ี

- ผู้ นําองค์การ 

- วฒันธรรมองค์การ 

การจัดการความรู้ 

- การบง่ชี >ความรู้ 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

- การประมวลและกลั/นกรองความรู้ 
- การเข้าถงึความรู้ 
- การแบง่ปันแลกเปลี/ยนความรู้ 
- การเรียนรู้ 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 

  1. ขอบเขตที/ใช้ในการศึกษาครั >งนี >คือ สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทุก
ประเภท เช่น ด้านพาณิชยกรรม ด้านอตุสาหกรรม ด้านคหกรรม เป็นต้น 
  2. ขอบเขตระยะเวลาที/ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ระหวา่งเดือน ตลุาคม 2560–มีนาคม พ.ศ. 2561 
  3. ขอบเขตด้านเนื >อหา ประกอบด้วย เนื >อหาการจดัการความรู้ จํานวน 7 ขั >นตอน คือ การบ่งชี >ความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั/นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
แบ่งปันและเปลี/ยนความรู้ และการเรียนรู้ และปัจจยัที/เกี/ยวข้องกับการจดัการความรู้ อนัประกอบด้วย สิ/งแวดล้อม 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหาร กลยทุธ์ เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ และวฒันธรรมองค์การ 
 เครื:องมือที:ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั >งนี >ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื/องมือ 
จํานวน 400 ชดุ โดยเครื/องมือในการวิจยัมีการทดสอบความเที/ยงตรง ด้วยผู้ เชี/ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน และมีการทดสอบ
ความเชื/อมมั/นของเครื/องมือ ได้คา่ความเชื/อมั/นทั >งฉบบัเทา่กบั 0.894 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการวิจัยคือสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 28 แห่ง โดย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 ตวัอย่าง ซึ/งเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั >นตอน (Multi-
stage) กล่าวคือ มีการสุ่มตัวอย่างแบบชั >นภูมิและสุ่มอย่างง่ายตามลําดับ โดยการสุ่มตวัอย่างครอบคลมุจํานวน
ประชากรในการวิจยัตามหลกัสถิติด้วยการคํานวณตามความเชื/อมั/น 0.95 ของตาราง YAMANE และเพิ/มเติมจํานวน
ให้มีความนา่เชื/อถือมากยิ/งขึ >น 
 สถติิที:ใช้ในการวิจัย 

  การวิจยัครั >งนี >ใช้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ด้วยการวิเคราะห์ความถี/ ร้อย
ละ คา่เฉลี/ยเลขคณิต สว่นเบี/ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) และวิเคราะห์
ข้อคําถามแบบปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์รายข้อ (Content Analysis) โดยผู้วิจยัประมวลผลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ 
 
ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาสถานะทางการบริหารสถานศกึษา พบรายละเอียดดงันี > 
 

สถานะทางการบริหารสถานศกึษา Χ . S.D. ประสทิธิภาพการบริหาร 

1.  ด้านวิชาการ 4.09 0.60 มาก 
2.  ด้านงบประมาณ 4.02 0.61 มาก 
3.  ด้านบคุลากร 3.31 0.78 ปานกลาง 
4.  ด้านการบริหารทั/วไป 3.84 0.67 มาก 
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 ผลการศึกษาสถานะทางการบริหาร ทราบได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
และด้านการบริหารทั/วไป มีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัสงู ในสว่นของด้านบคุลากร มีประสทิธิภาพการบริหารงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 
 ผลการศกึษาสภาพแวดล้อมตอ่การจดัการความรู้ พบรายละเอียดดงันี > 
 

สภาพแวดล้อมองค์การ Χ . S.D. สภาพการดาํเนินงาน 

1.  สิ/งแวดล้อมภายนอก 3.89 0.79 มาก 
2.  โครงสร้างองค์การ 4.07 0.73 มาก 
3.  ระบบการบริหาร 3.81 0.67 มาก 
4.  กลยทุธ์ 4.20 0.63 มาก 
5.  เทคโนโลย ี 4.11 0.71 มาก 
6.  ผู้ นําองค์การ 3.87 0.76 มาก 
7.  วฒันธรรมองค์การ 4.05 0.68 มาก 

 
 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมองค์การ ทราบได้ว่า สภาพการดําเนินงานขององค์การอยู่ในระดบัมาก ทุก
ด้าน กล่าวคือ ด้านสิ/งแวดล้อมภายนอก โครงการองค์การ ระบบการบริหาร กลยทุธ์ เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ และ
วฒันธรรมองค์การ 
 
 ผลการศกึษาสภาพแวดล้อมตอ่การจดัการความรู้ พบรายละเอียดดงันี > 
 

การจดัการความรู้ Χ . S.D. ระดบัการปฎิบตั ิ

1.  การบง่ชี >ความรู้ 3.34 0.73 ปานกลาง 
2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 3.87 0.71 มาก 
3.  การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 3.39 0.87 ปานกลาง 
4.  การประมวลและกลั/นกรองความรู้ 3.23 0.61 ปานกลาง 
5.  การเข้าถึงความรู้ 3.82 0.75 มาก 
6.  การแบง่ปันแลกเปลี/ยนความรู้ 3.17 0.71 ปานกลาง 
7.  การเรียนรู้ 3.25 0.63 ปานกลาง 

 
 ผลการศกึษาระดบัการปฏิบตัิของการจดัการความรู้จากสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทราบได้วา่ มีระดบัการปฎิบตัิมาก ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ รวมถึงการเข้าถึงความรู้ สาํหรับการปฏิบตัิใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่ การบง่ชี >ความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั/นกรองความรู้ การแบง่ปัน
แลกเปลี/ยนความรู้ และการเรียนรู้ 
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 ผลการศึกษาสถานะทางการบริหารที/มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ผู้วิจัยใช้ตวัแปรทํานาย 4 ตวั ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านการบริหารทั/วไป นํามาวิเคราะห์วา่ปัจจยัใดที/มีอิทธิพลต่อการ
จดัการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั >นตอน (Stepwise 
multiple regression) ซึ/งได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี >  
 

 SS df MS F Sig. 
Regression 138.010 3 27.602 188.273* 0.000 

Residual 57.763 396 0.147   
Total 195.773 399    

*p < 0.05      

 
 ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั .05 ซึ/งสามารถนําไปสร้างสมการได้ และเพื/อความสะดวกในการนําเสนอขอใช้สญัลกัษณ์แทนแต่ละตวัแปร
ดงันี > 
  X1  =  ด้านวิชาการ  
  X2  =  ด้านงบประมาณ 
  X3  =  ด้านบคุลากร 
  X4  =  ด้านการบริหารทั/วไป 
 
 ดังนั >น จึงสามารถสร้างสมการทํานายการจัดการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี > 
  Υ′  =  -.005 + .240 X2 + .148 X3 + .276 X1 + .186 X4  
 
 และสามารถสร้างสมการทํานายการจดัการความรู้ของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดงันี > 
  Ζ′y =  .266 ZX2 + .164 ZX 3 + .242 ZX 1 + .257 ZX 4  
 
 ผลการศึกษาสถานะทางการบริหารที/มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ผู้วิจัยใช้ตวัแปรทํานาย 4 ตวั ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านการบริหารทั/วไป นํามาวิเคราะห์วา่ปัจจยัใดที/มีอิทธิพลต่อการ
จดัการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั >นตอน (Stepwise 
multiple regression) ซึ/งได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี >  
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 SS df MS F Sig. 
Regression 218.032 6 13.425 34.532* 0.001 

Residual 34.153 393 0.253   
Total 252.185 399    

*p < 0.05      

 
 ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที/
ระดบั .05 ซึ/งสามารถนําไปสร้างสมการได้ และเพื/อความสะดวกในการนําเสนอขอใช้สญัลกัษณ์แทนแต่ละตวัแปร
ดงันี > 
  X1  =  สิ/งแวดล้อมภายนอก  
  X2  =  โครงสร้างองค์การ 
  X3  =  ระบบการบริหาร 
  X4  =  กลยทุธ์  
  X5  =  เทคโนโลยี  
  X6  =  ผู้ นําองค์การ 
  X7  =  วฒันธรรมองค์การ 
 
 ดังนั >น จึงสามารถสร้างสมการทํานายการจัดการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี > 
  Υ′  =  -.132 + .132 X3 + .168 X1 + .214 X2 + .253 X7 + .211 X6 + .136 X4 + .173 X5 
 
 และสามารถสร้างสมการทํานายการจดัการความรู้ของสถานศกึษาทางอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดงันี >  
  Ζ′y =  .226 ZX3 + .184 ZX 1 + .202 ZX 2 + .157 ZX 7 + .184 ZX 6 + .231 ZX 4 + .253 ZX 5  
 
สรุปผลการศึกษา 

 ประสทิธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั/วไป มีประสทิธิภาพอยูใ่น
ระดบัสงู ในสว่นของด้านบคุลากร มีประสทิธิภาพการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สภาพการดําเนินงานขององค์การอยู่ในระดบัมาก ทุกด้าน กลา่วคือ ด้านสิ/งแวดล้อมภายนอก โครงการ
องค์การ ระบบการบริหาร กลยทุธ์ เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ และวฒันธรรมองค์การ 
 ระดบัการปฏิบตัิของการจดัการความรู้จากสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทราบได้
วา่ มีระดบัการปฎิบตัิมาก ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ รวมถึงการเข้าถึงความรู้ สําหรับการปฎิบตัิในระดบั
ปานกลาง ได้แก่ การบ่งชี >ความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั/นกรองความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี/ยนความรู้ และการเรียนรู้ 
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 ปัจจัยด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารทั/วไป มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที/ปัจจัยที/มีอิทธิพลสูงสุดคือ ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ด้านบคุลากร ด้านวิชาการ และด้านการบริหารทั/วไป ตามลาํดบั 
 ปัจจัยสภาพการดําเนินงาน ด้านสิ/งแวดล้อมภายนอก โครงการองค์การ ระบบการบริหาร กลยุทธ์ 
เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ และวฒันธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยที/ปัจจยัที/มีอิทธิพลสงูสดุ คือ โครงสร้างองค์การ กลยทุธ์ เทคโนโลยี ผู้ นําองค์การ วฒันธรรม
องค์การ และสิ/งแวดล้อมภายนอก ตามลาํดบั 
 
อภปิรายผล 

 ผลการศึกษาปัจจัยด้านวิชาการและปัจจัยด้านงบประมาณ มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของ
สถานศกึษาด้านอาชีวศึกษา สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เสนาะ กลิ/นงาม (2551) ที/ได้ระบใุห้เห็นวา่ งบประมาณ
และงานด้านวิชาการเป็นตัวแปรที/มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในขณะเดียวกัน 
ผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ก็มีความ
ขดัแย้งกับผลการศึกษาของ เมธิกา พ่วงแสง (2559) ซึ/งพบวา่บุคลากรไม่มีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ในองค์การ
และข้ามสถาบนัเลย 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัโครงการองค์การ ระบบการบริหาร กลยุทธ์ เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการวิจัยของปฎิมา พุฒตาลดง 
(2560) ซึ/งค้นพบว่า โครงสร้างองค์การ การบริหารงาน กลยทุธ์ และเทคโนโลยีมีความสําคญัต่อการจดัการความรู้
ของวิทยาลยัสารพดัช่างในเขตภาคเหนือตอนลา่งอีกด้วย 
 การวิจยันี > ผลการศกึษายงัสอดคล้องกบัแนวคดิ 7S Model กลา่วคือ การจดัการความรู้มีอิทธิพลสาํคญัมา
จากสภาพแวดล้อมทางการบริหารทั >ง 7 ด้าน คือ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบงาน สไตล์การทํางาน บุคลากร ทักษะ
องค์กร และคา่นิยมร่วม นั/นเอง  
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