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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาสภาพการจัดการความรู ้ นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program 2) เพื่อศึกษาปั จจัย อันประกอบด้วย ปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจัยสภาพสถานศึกษาที่มีผลต่อสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ English
Program จํานวน 210 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) และใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance: One – Way
ANOVA) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ EP มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย (x� = 4.11)
การประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้ (x� = 3.96) การสร้างความรู ้ (x� = 3.92) การแลกเปลี่ยนความรู ้ (x� = 3.91)
การแสวงหาความรู ้ (x� = 3.84) และการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ (x� = 3.76) ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อ
สภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ EP เพียง
บางส่ วน คือ ด้านประสบการณ์มีผลต่อการสร้างวิสยั ทัศน์ในการจัดการความรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนปั จจัย
สภาพสถานศึ กษามี ผลต่อ สภาพการจัด การความรู ้ ต ามนโยบายการส่ งเสริ ม การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ EP คือ ด้านสถานที่ต้ งั มีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ในการจัดการความรู ้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และด้านจํานวนครู ผสู ้ อนชาวไทย มีผลต่อการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย การแสวงหาความรู ้ การสร้าง
ความรู ้ การจัดเก็บรวบรวมความรู ้ และการประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดการความรู ้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้, การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ, โครงการ English Program
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ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the knowledge management status of English Program
affecting English language instruction policy; 2) to study personal factors and school status factors knowledge
management of English Program affecting English language instruction policy. Questionnaires were employed to
collect data from 210 School administrators and instructors in English Program. Data obtained were analyzed using
descriptive statistic and One-Way Analysis of Variance: One – Way ANOVA.
The findings revealed that the overall of the knowledge management status of English Program in English
language instruction policy were at high level in all 6 sides: Knowledge Vision (x� = 4.11), Knowledge Creation (x�
= 3.92), Knowledge Validation and Application (x� = 3.96), Knowledge Sharing (x� = 3.91), Knowledge Acquisition
(x� = 3.84), and Knowledge Storage (x� = 3.76) respectively. It stated that the experiences had an affect on knowledge
vision on knowledge management in studying. Moreover, the aspect of school location had an affect on knowledge
management of English Program in English language instruction policy. Finally, the number of Thai teachers that
teach English language had an affect on knowledge vision, knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge
storage, and knowledge validation and application on knowledge Management of English Program in English
language instruction policy.
Keywords: Knowledge Management, English Language Instruction, English Program
1. บทนํา

การบริ หารสถานศึกษาได้กา้ วเข้าสู่ โลกยุคโลกาภิวตั น์ และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การบริ หารสถานศึกษา
จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีการทํางานและการบริ หารใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับ ยุค ปั จ จุ บัน โดยเรี ย นรู ้ ใ ห้เร็ ว เรี ย นรู ้ ใ ห้สัม พัน ธ์ กับการทํา งานและเรี ย นรู ้ ให้สามารถปฏิ บัติง านได้ดี เพื่ อ นํา
สถานศึ ก ษาก้า วเข้า สู่ สั ง คมแห่ ง ฐานความรู ้ (Knowledge based Society) ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, น. 36) ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่ งปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้
สัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริ มสร้ าง
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
แสวงหาองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาตนอันจะนําไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และการ
เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาระดับ ทัก ษะความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษบรรลุผล กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้มีการประกาศนโยบายการปฏิ รูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
(สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, น. 4) ดังนั้นการนําเอานโยบายมาปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพจึ งควรมีการนําแนวคิดการจัดการความรู ้(Knowledge Management) มาใช้เป็ นหลักในการ
บริ หารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการบริ หารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ด้วยเหตุขา้ งต้นดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ตามนโยบายการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษของสถานศึ กษาในโครงการ English Program และเห็ นว่ายังมี งานวิจัย ที่
เกี่ยวกับการนําแนวคิดการจัดการความรู ้มาใช้ในนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษไม่มากนัก ดังนั้น
ผูว้ ิจยั ใคร่ ที่จะศึกษาว่า ในปั จจุบนั สถานศึกษามีการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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ในโครงการ English Program เพื่ อ ให้ มี ก ารพัฒ นาสมรรถนะด้า นภาษาอัง กฤษของผู ้เ รี ย นอย่ า งไรให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จและมีความพร้อมของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจัด การความรู ้ ต ามนโยบายการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program
2.2 เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุ คคลและปั จจัยสภาพสถานศึ กษาที่ มีผลต่อสภาพการ
จัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
3. การดําเนินการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program โดยกําหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับนโยบายการปฏิ รูปการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ 6 ด้านได้แก่ 1) ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล 2) ปรับจุดเน้นการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็ นไปตามธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการสื่ อสาร 3) ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก 4) ส่ งเสริ มการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 5)
ยกระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนของครู 6) ส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
2. ขอบเขตทางด้ านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น คือ 1) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
2)
ปั จจัยสภาพสถานศึกษา ได้แก่ จํานวนนักเรี ยน สถานที่ต้ งั จํานวนครู ผสู ้ อนชาวไทย และจํานวนครู ผสู ้ อนชาวต่างชาติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ การจัดการความรู ้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างวิสยั ทัศน์และเป้ าหมาย 2) การแสวงหา
ความรู ้ 3) การสร้ างความรู ้ 4) การแลกเปลี่ ยนความรู ้ 5) การจัดเก็บรวบรวมความรู ้ 6) การประเมิ นผลและการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้
3. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรี ย นระดับมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการ English Program สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งเก็บข้อมูลทั้งหมด 105
โรงเรี ยน หลังจากนั้นใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยระบุให้โรงเรี ยนละ 2 ตัวอย่าง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และ/หรื อ หัวหน้างานบริ หารวิชาการ 1 ตัวอย่าง และครู
ผูร้ ั บ ผิ ดชอบโครงการ English Program ได้แ ก่ หัว หน้า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่า งประเทศ หัว หน้า โครงการ
English Program และ/หรื อ ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ อีก 1 ตัวอย่าง คิดเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้น 210 ตัวอย่าง
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมาโดยการ
วิเคราะห์จากเนื้อหาทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาซึ่งอาศัยกรอบแนวคิดในการทําวิจยั มาทํา
การออกแบบเครื่ องมือโดยเป็ นแบบสอบถามจํานวน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อ มู ล พื้ น ฐานของ
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามสภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ ยวกับสภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ศึ กษาค้นคว้า หลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องกับการจัดการความรู ้ นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือวิจยั 2) ผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือแล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามกรอบแนวคิดและตรวจแก้ไขภาษาให้ถูกต้องและชัดเจน 3) ผูว้ ิจยั นํา
เครื่ องมือให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา 4) ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญและนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจแก้ไขอีกครั้งเพื่อความชัดเจนก่อนนําเครื่ องมือไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยดําเนิ นการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อ ได้แก่ การหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา
(Content Validity) และตรวจสอบความครบถ้วนครอบคลุมเนื้ อหาของคําถามกับนิ ยามศัพท์ดว้ ยเทคนิ ค IOC เท่ากับ
0.97 มีการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับสถานศึกษาในโครงการ Mini English Program
จํานวน 30 โรงเรี ยน เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง .877 - .956 แล้ว นํา
ผลที่ได้มาปรับปรุ งและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริ งต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั จัดทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูลไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการ English Program สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
2. ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามและกําหนดวันส่งคืน โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี ส่งแบบสอบถามให้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลและจัดเก็บ
แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณี ย ์ กรณี ที่อยูใ่ กล้เคียงผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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3. ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์มาจัดเรี ยงข้อมูล
แยกข้อมูลและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
4. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) การหาค่าร้อยละ (%)
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (x�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรการจัดการความรู ้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ และด้านการประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้
3. การตอบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way Analysis of
Variance: One – Way ANOVA) ของปั จจัยด้านบุคคล และปั จจัยสภาพสถานศึกษา ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยสภาพสถานศึกษาที่ มีผลต่อสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
4. ผลการวิจยั
จากการวิจัยเรื่ อง สภาพการจัดการความรู ้ ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program ซึ่งผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผลวิจยั ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ ม
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.11) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยข้อที่
สภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มากที่สุดคือ การกําหนดวิสัยทัศน์และ
เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ เที ยบเคียงได้กับกรอบอ้างอิ งทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) ( x = 4.42) รองลงมา พบว่า การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ดา้ นการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ปรับการเรี ยนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็ นเน้นการสื่ อสาร (CLT) ( x = 4.36)
ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ม าตรฐานการวัด ระดับ ความสามารถด้า น
ภาษาอังกฤษ เช่ น TOEFL IELTS CU-TEP ฯลฯ เพื่อนําผลมาตั้งเป้ าหมายการพัฒนาครู ให้มีระดับความสามารถ
เทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ( x = 3.71)
2. ด้านการแสวงหาความรู ้ ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.84) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ มี
สภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ การส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้ครู ได้รับการฝึ กอบรมการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าหาความรู ้
จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท้ ัง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ( x = 4.12) รองลงมา คื อ การตรวจสอบ ติ ด ตามและการ
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ประเมินผลการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ( x = 4.10) ส่ วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ การจัดสรรงบประมาณการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ
แก่ครู เพื่อส่งเสริ มการแสวงหาความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในรู ปแบบที่หลากหลาย ( x = 2.64)
3. ด้านการสร้างความรู ้ ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่ สภาพการ
จัดการความรู ้นโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มากที่สุดคือ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างและเสนอความรู ้ใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
เวลา เพื่อให้ได้เนื้ อหาสาระที่ หลากหลาย ( x = 4.19) รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู นาํ ผลการแก้ปัญหาของ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาต่อยอดในการสร้างความรู ้ใหม่ให้มีการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน ( x = 4.03) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญมาร่ วมวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์กบั ครู เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมใหม่ในห้องเรี ยนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class)
เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ( x = 3.52)
4. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้ ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.91) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีสภาพ
การจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มากที่สุดคือ การใช้เครื อข่ายทางสังคม (Social
Networks) ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู ในสถานศึกษาเพื่อการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
( x = 4.09) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารกําหนดให้ครู มีการจัดมุมความรู ้ /ศูนย์ความรู ้ /นิทรรศการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่ครู บุคคลากรและผูส้ นใจทัว่ ไป ( x = 4.06) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การ
จัดทําบันทึ กความร่ วมมื อ (MOU) กับสถานศึ กษาต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ในการ
ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ( x = 3.52)
5. ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.76) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุ กข้อ โดยข้อที่
สภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มากที่ สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ การ
กําหนดโครงสร้างและฐานข้อมูลระบบออนไลน์ที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาข้อมูล ( x = 3.91) และผูบ้ ริ หารจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บสื่ อ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึ กษา เพี่อให้ครู ได้นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ( x = 3.91)
รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานวิชาการร่ วมกันวิเคราะห์ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจากแบบประเมิน
ตนเองและผลการทดสอบภาษาอังกฤษของครู ผูส้ อน เพื่อนํามาจัดเก็บข้อมูลตามกลุ่มระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ( x = 3.87) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ สถานศึกษามีการจัดทําเว็บศูนย์รวมความรู ้ (Web Portal) ซึ่ งมี
การรวบรวมสื่ อการเรี ยนการสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึ กษาเข้าถึ งแหล่งความรู ้ภายในได้
ตลอดเวลา และนํามาปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ( x = 3.49)
6. ด้านการประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้ ในภาพรวมสภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.96) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุก
ข้อโดยข้อที่สภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มากที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารมีการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ เพื่อกํากับ ติดตาม และการประเมินผลกระบวนการการจัดการความรู ้ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของสถานศึ กษา ( x = 4.10) รองลงมา คือ สถานศึกษาส่ วนใหญ่มีการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินผลการจัดการความรู ้ดา้ นความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR ( x = 4.06) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีการนําผลงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้ใหม่มาประยุกต์ใช้และขยายผลของความรู ้ไปยังหน่วยงาน
หรื อองค์กรทางการศึ กษาเพื่อให้มีการปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมกับบริ บทของ
ตนเอง ( x = 3.75)
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตุประสงค์การวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One – Way ANOVA) คือ ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยสภาพสถานศึกษามีผลต่อสภาพการ
จัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
1. ด้านปั จจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศ อายุ ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
จัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
นอกจากนี้ พบว่าประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การสร้างวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู ้
ตามนโยบายการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษของสถานศึ ก ษาในโครงการ English Program อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้านปั จจัยสภาพสถานศึกษา พบว่าจํานวนนักเรี ยน และจํานวนครู ผูส้ อนชาวต่างชาติที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู ้ ตามนโยบายการส่ งเสริ ม การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษของสถานศึ ก ษาใน
โครงการ English Program ทั้งนี้ พบว่าสถานที่ต้ งั ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้ในการ
จัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจํานวนครู ผสู ้ อนชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และ
เป้ าหมาย ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ และด้านการประเมินผลและ
การประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งการจัด การความรู ้ น โยบายการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษของ
สถานศึ กษาในโครงการ English Program พบว่า ในภาพรวมของสภาพการจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program ทั้ง 6 ด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
วิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมายอยู่ในระดับมาก โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์และ
เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ เที ยบเคียงได้กับกรอบอ้างอิ งทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) ซึ่ งการจัดการความรู ้โดยใช้กระบวนการด้านการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมายนี้ สอดคล้องกับ
Nonaka และ Takeuchi (2001) ที่ระบุวา่ กระบวนการจัดความรู ้ควรมีกระบวนการสร้างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับความรู ้ที่เป็ น
ความรู ้ แห่ งชี วิตหรื อความรู ้ ห ลักขององค์กร สําหรั บใช้เป็ นเข็มทิ ศในการจัดการความรู ้ ขององค์ก ร ในด้านการ
แสวงหาความรู ้ สถานศึกษาส่ วนใหญ่มีการดําเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ได้รับการฝึ กอบรมการใช้สื่อด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึ กษา ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่ม
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ผลผลิตแห่งชาติ (2553) ระบุวา่ การแสวงหาความรู ้น้ นั องค์กรควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเสาะหาความรู ้ ซึ่ งระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว และทําให้การเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ จากภายนอกทําได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น และด้านการสร้างความรู ้
โดยส่วนใหญ่สถานศึกษาดําเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างและ
เสนอความรู ้ใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษทั้งในและนอกเวลา เพื่อให้ได้เนื้ อหาสาระที่หลากหลาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะฯ (2555) ระบุวา่ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศสิ งคโปร์ มีการสนับสนุนให้ครู มีการบูรณาการสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรี ยนเพื่อเป็ นการ
สร้างและเสนอความรู ้ใหม่ในการพัฒนานักเรี ยนให้มีสมรรถนะทางภาษา ในฐานะเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้สามารถเข้าถึง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก และเพื่อให้มีทศั นคติแบบสากล ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้ของกระบวนการ
จัดการความรู ้ พบว่าโดยส่วนใหญ่สถานศึกษามีการใช้เครื อข่ายทางสังคม (Social Networks) ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างครู ในสถานศึ กษา เพื่อการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นกระบวนการแลกเปลี่ ยน
ความรู ้โดยการนําสื่ อเทคโนโลยีมาใช้น้ ัน จึ งสอดคล้องกับ Marquardt (2002) ระบุว่า การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู ้ (Transfer and Dissemination) เป็ นการเคลื่อนย้ายข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และนําไปเผยแพร่ ทวั่ ทั้งองค์กรด้วย
ความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลก็เป็ นส่ วนสําคัญ เพราะการเข้าถึงข้อมูลทันที ที่ตอ้ งการนํา
ข้อมูลมาใช้น้ นั จะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั สามารถมีเครื่ องมือที่ช่วยจดจําข้อมูลได้ยาวนานขึ้น เป็ นการลดภาระและความ
พยายามในการใช้ความจําลงไปได้มาก ทั้งนี้ ฐานข้อมูลความรู ้ขององค์กรควรเก็บรวบรวมไว้ สําหรับให้บุคคลต่าง ๆ
สามารถเข้าไปค้นหาและแบ่งปั นความรู ้กันได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะช่ วยให้การรวบรวมจัดเก็บ และสามารถนําไป
ประยุกต์ให้เกิดความยัง่ ยืน ทั้งนี้ ดา้ นการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ สถานศึกษามีการกําหนดโครงสร้างและฐานข้อมูล
ระบบออนไลน์ที่ทนั สมัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกแก่การ
ค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับ Marquardt (2002) ระบุวา่ การจัดเก็บความรู ้ (Storage) ระบบการจัดเก็บความรู ้ที่ดีควรจะมี
โครงสร้างระบบสามารถค้นหาและเผยแพร่ สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว แบ่งเป็ นหมวดหมู่ มีเนื้ อหาที่
ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนํามาใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่ งวิธีการจัดเก็บความรู ้มีท้ งั ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วย เช่น การบันทึกข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจัดทําคลังข้อมูล (Data Warehouse) รวมทั้งด้านการ
ประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ เพื่อ
กํา กับ ติ ด ตาม และการประเมิ น ผลกระบวนการการจัด การความรู ้ ที่ สอดคล้อ งกับ วิสัย ทัศ น์ แ ละเป้ า หมายของ
สถานศึกษา ซึ่ งจากการศึกษา พบว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ
(2553) ระบุวา่ ควรดําเนินการกําหนดรายชื่อผูร้ ับผิดชอบ และผูม้ ีส่วนในประเมินองค์กรในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้ าหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา
นอกจากนี้ ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่าด้านประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การ
สร้ างวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู ้ ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึ กษาใน
โครงการ English Program อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสรี ทองคํา (2556) ศึกษาเรื่ องการ
จัดการความรู ้และแนวทางการจัดการความรู ้ สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การปฏิ บตั ิการจัดการความรู ้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุคลากรในโรงเรี ยนที่ มีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป มีความรู ้ความเข้าใจในบริ บทของสถานศึกษาในการจัดกระบวนการจัดการความรู ้ในการ
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สร้างวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ดา้ นปั จจัยสภาพสถานศึกษา
พบว่าสถานที่ต้ งั มีความสัมพันธ์กบั ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้ในการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่
ตั้งอยูใ่ นเขตภาคกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รณชิต พฤษกรรม (2554) ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การนํานโยบายการจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ภูมิภาคที่ต้ งั ของโรงเรี ยนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการนํานโยบายการจัดการความรู ้สู่ การปฏิบตั ิของ
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยของโรงเรี ยนที่ต้ งั ในเขตภาคกลางที่มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ที่อาจเป็ นเหตุปัจจัยในการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนพร้อมที่จะแบ่งปั นและ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งด้านจํานวนครู ผสู ้ อนชาวไทย พบว่า จํานวนครู ผูส้ อนชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์และเป้ าหมาย ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู ้ และด้านการ
ประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีจาํ นวนครู ผูส้ อน
ภาษาอังกฤษชาวไทยมากกว่า 15 คน ซึ่ งสอดคล้องกับ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ที่ระบุวา่ องค์กรที่มีบุคลากร
ไม่เพียงพอ อาจเห็นว่าการดําเนินงานการจัดการความรู ้เป็ นงานที่ตอ้ งทําเพิ่มขึ้นจากงานประจําหรื ออาจทําให้เกิดความ
ยุง่ ยากมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาที่มีจาํ นวนบุคลากรที่เพียงพอจึงมีผลต่อการจัดการความรู ้ตามนโยบายส่งเสริ มการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะมีการวางแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจและการนําการจัดการความไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้นโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program ผูว้ ิจัย ขอเสนอแนะ ดัง นี้ 1) สถานศึ ก ษาควรเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ครู ร่ ว มวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ แนวทางการจัดกิ จกรรมห้องเรี ยนสนทนา (Conversation Class) 2) สถานศึ กษาควรจัดทําบันทึ กความ
ร่ วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3) สถานศึกษา
ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Forum) สําหรับครู และนักเรี ยนในการยกระดับความสามารถทางภาษา 4)
สถานศึ ก ษาควรจัด ทํา เว็บ ศู น ย์ร วมความรู ้ (Web Portal) ในการรวบรวมสื่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษที่
หลากหลาย
6. บทสรุป

จากการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program ในภาพรวมนั้น ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ดา้ นการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงได้กบั กรอบ
อ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สูงสุด และรองลงมาพบว่า ด้านการประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้
นั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาส่ วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ เพื่อกํากับ ติดตาม และการประเมินผล
กระบวนการการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของสถานศึกษาสูงสุด อย่างไรก็ตาม พบว่าด้าน
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การจัดเก็บรวบรวมความรู ้มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด โดยเห็นว่าสถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําเว็บศูนย์รวมความรู ้
(Web
Portal) ซึ่ ง รวบรวมสื่ อ การเรี ย นการสอนด้า นภาษาอัง กฤษ และผลการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย สภาพ
สถานศึกษา พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์มีผลต่อการสร้างวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู ้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยสภาพสถานศึกษาด้านสถานที่ต้ งั มีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ในการจัดการความรู ้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านจํานวนครู ผูส้ อนชาวไทยมีผลต่อการสร้างวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย การ
แสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บรวบรวมความรู ้ และการประเมินผลและการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการ
จัดการความรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาํ เร็ จได้ดว้ ยดี โดยได้รับความกรุ ณาและความเอาใจใส่ จาก ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช
อาจารย์ที่ปรึ กษา และ ดร.จิดาภา เบญจธัชพร อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ได้ให้ขอ้ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิทยา
นิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั ตลอดจน
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการ English Program สั ง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตอบแบบสอบถามได้อย่าง
ครบถ้วน และขอขอบคุณผูท้ ี่ส่วนร่ วมในการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน และให้กาํ ลังใจ ทําให้การทํางานวิจยั
ครั้งนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
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