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บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้ งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับ การจั ดการความรู้สู่ การสอนในสถานศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่นและการบูรณา
การความรู้ ของนักศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิช าชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม กลุ่ ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 จานวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการ
จัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ด้านการสร้างความรู้ ด้านการบูรณาการความรู้ และด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ตามลาดับ
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ในด้านการแสวงหาความรู้ ในด้านการแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น การบูรณาการความรู้ พบว่า ตัวแปรทั้ง 4 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีค่าสูง คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ กับการบูรณาการความรู้ และความสัมพันธ์ของแปรที่มีค่าระดับปานกลาง
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้กับการสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้
กับการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้ กับการบูรณาการความรู้ ความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างความรู้กับการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความรู้กับการบูรณา
การความรู้
คาสาคัญ : การจัดการความรู้ การสอนในสถานศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ABSTRACT
The purposes of this research were 1. to study the knowledge management toward in
the school of Nakhon pathom Rajabhat university students of graduate diploma program in
teaching profession. 2. to study the relationship among knowledge searching, knowledge
construction, knowledge exchanging and collaborations among colleagues and knowledge
integration of Nakhon pathom Rajabhat university students. Population were 155 students
who study in graduate diploma program in teaching profession Nakhon pathom Rajabhat
University. The students admitted to study in academic year 2017 derived by all of population.
Instrument used to collect data was questionnaire constructed by the researchers. Data were
analyzed for percentage, mean, standard deviation and the Pearson product moment
correlation coefficient.
The results found that 1. Knowledge management for teaching in the school were
averagely at the high level, in detail, the highest one was knowledge searching. The second
was knowledge construction. The third was knowledge integration. The lowest was knowledge
exchanging and collaborations among colleagues. 2. Relationships among Knowledge
management as knowledge searching, knowledge construction, knowledge exchanging and
collaborations among colleagues and knowledge integration were correlated significantly at
.01
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1.บทนา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3
มาตรา 11 ระบุว่า ส่ ว นงานราชการต้องมีการทางานในทิศทางที่มุ่งเน้น การพัฒ นาจัดการความรู้ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ จนกระทั่งมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันองค์กรที่ทางาน
เกี่ยวเนื่องกับราชการ มหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนสาคัญในการทางานตามบริบทดังกล่าว ซึ่ งนอกจากดาเนินการ
บริหารจัดการภายในองค์กรแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางวิชาชีพที่ทางานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น
จาเป็นต้องมีบริบทการทางานที่ตั้งตนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถจัดการความรู้ที่ปรากฏในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะเปิดรับความรู้ แสวงหาความรู้จาก
แหล่ งที่หลากหลาย เปลี่ย นแปลงเพิ่มพูนอย่ างรวดเร็ว และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ในยุคปัจจุบัน การ
เสริมสร้างผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ จนกระทั่ง
สามารถนามาสร้างเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามบริบทการทางานของตนเอง การเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยน ระดมความคิดประสบการณ์ แบ่งปันกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง คงทน แผ่ขยาย และการเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการผสมผสานความรู้ที่
มีอยู่เพื่อการนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการจัดการความรู้มุ่งหวังไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน
ภายในองค์กรตนเอง การรั กษาความรู้ ภูมิปั ญญาของบุคลากรหรือแหล่ งข้อมูลที่มีอยู่ภ ายในองค์กร เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้สู่การทางาน การตัดสินใจการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างสังคมแห่งการ
ใฝ่รู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน
ความจ าเป็ น จากการจั ดการความรู้ ที่ ระบุ มาในเบื้อ งต้น พบความสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการ
ดาเนินงานของวิชาชีพหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ คือ วิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันบทบาทวิชาชีพครู
ถือเป็นส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานสู่ความสาเร็จ
จากสิ่งที่กล่าวมานั้น ในเบื้องต้นพบว่า ครูต้องตระหนักถึงการจัดการความรู้ของตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อให้
ตนเองมี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า เรี ย นรู้ ป รั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา และหากจะพิจารณาถึงสภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู ต้องเน้นการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและมุ่งเน้นพัฒนาบทบาทครูในฐานะผู้สอนที่เน้นการสอนในลักษณะชี้แนะ
กระบวนการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2538) ซึ่ง
การพัฒนาบทบาทดังกล่ าว ครู จึ งจ าเป็น ต้องมีทักษะในการจัดการความที่มีอยู่อย่างมากมายและกระจัด
กระจายให้เป็นระบบ เพื่อที่ครูจะได้สามารถนาความรู้ดังกล่าวไปให้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
ดังนั้นการจัดการความรู้ในบทบาทวิชาชีพครู ส่งผลถึงหน่วยงานราชการที่มุ่งทาหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ซึ่ ง หนึ่ ง ในหลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต พั ฒ นาครู ของสถาบั น คื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตวิ ชาชี พครู ที่มี ปรั ชญาการผลิ ตครู ประจาการให้ มี ศั กยภาพเติมเต็มในวิ ชาชี พครู ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ดังใจความสาคัญที่ระบุว่า ทางสถาบันมุ่งผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สามารถใช้รูปแบบการสอนที่มีหลากหลาย มีศักยภาพสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากครุสภา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
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สืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งใน
ชั้นเรียน รวมถึงการนิ เทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ที่จะแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในชั้นเรียน และการบูรณาการความรู้ประสบการณ์ทักษะจากการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ จากบริบทการจัดการผลิตพัฒนาดังที่ระบุมา สามารถสรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้ความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาการคุณลักษณะของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ปรัชญาและรูปแบบการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจดาเนินการศึกษาการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งอีกนัยหนึ่งถือเป็นครูผู้ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา รวมถึงดาเนินการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่นและการ
บูรณาการความรู้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุว่า มุ่งเน้นการผลิตเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเป็น
ครู ผู้ ป ฏิบัติงานในท้องถิ่นได้เต็มเปี่ ย มด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูผู้ซึ่งเท่าทันต่อการ
แสวงหา สร้างเสริม แลกเปลี่ยน บูรณาการ สู่การจัดการความรู้ในยุคเต็มไปด้วยความรู้ที่หลากหลายจากทั่ว
โลก ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การทางานร่วมกับผู้อื่นและการบูรณาการความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้
2.1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2561) ได้ให้นิยามการจัดการความรู้ (knowledge management) หมายถึง การ
จัดเก็บ รวบรวม สั งเคราะห์ ส ร้าง การจั ดระบบระเบียบ การแลกเปลี่ ยน เพื่อ สร้างเป็น องค์ความรู้ สู่ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ภายในองค์กรหรือในการทางาน ซึ่งพัฒนาระบบที่จะเข้าถึงความรู้
โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเอื้อการจัดการความรู้
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) ระบุองค์ประกอบของการจัดการความรู้ไว้ 4 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่ง
รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition)
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1.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้ และความสามารถจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรของ
ตนเอง โดยทรัพยากรนั้นอาจจะเป็นตัวบุคคลในองค์กร ซึ่งแต่ละคนก็ทาหน้าที่ของตนเองภายในองค์กรมีความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย การได้มาซึ่งความรู้ต่าง ๆ จากภายใน
องค์กรสามารถทาได้ดังนี้
1.1.1 การให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกขององค์กร ยกตัวย่างเช่น การจัดการเรียนรู้
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน การนิเทศติดตามการทางาน
1.1.2 การจัดการเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ตรงต่อการ
ทางานตามบริบทต่างๆ
1.1.3 การดาเนินการประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆเพื่อความ
เหมาะสม
1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้และความสามารถจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายนอกองค์กรของ
ตนเอง เพื่อเสริมสร้างการดาเนินงานขององค์กรให้ประสบความสาเร็จมีคุณภาพแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทสังคม จึงต้องปรับปรุงการทางานและพัฒนาเสริมสร้างให้เกิดแนวคิดที่ทันสมัย อย่างสม่าเสมอ ต้อง
อาศัยความคิด ความรู้จากแหล่งองค์ความรู้จากภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือจนกระทั่งนาไปการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 การศึกษามาตรฐานการดาเนินงานจากองค์กรอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อได้เปรียบข้ อ
เสียเปรียบเพื่อการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมพัฒนา
1.2.2 การรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก รับข้อมูลแนวทางความคิดเห็นเพื่อ
พิจารณาสู่การแก้ไขพัฒนา
1.2.3 การพิจารณากลั่นกรองเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสื่อทีมีความหลากหลาย เช่น สิ่งพิมพ์
บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ
1.2.4 การพิจ ารณาตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและเทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบการวางแผนดาเนินงาน
1.2.5 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งตนเองต้องทางานหรือติดต่อสัมพันธ์
ด้วย
1.2.6 การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
1.2.7 การร่ ว มมือกั บ องค์กรอื่น ๆ เพื่อสร้า งพัน ธมิต รและการร่ว มมือ กันเพื่อการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน
2. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการสังเคราะห์หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ ขึ้นมา
ใหม่ ต้องมีการคานึงถึงความกับ การจูงใจบุคคล การกระตุ้นให้เกิดการระดมความรู้ และความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ในเนื้อหางานหรือความรู้ ที่มีอยู่อย่ างหลากหลายในแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่าทุกๆคนในองค์กร
สามารถเป็นเครือข่ายที่มาร่วมกันสร้างความรู้ได้ใหม่ในองค์กรได้ โดยรูปแบบในการสร้างความรู้ ต้องคานึงถึง
แนวทาง ดังต่อไปนี้
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2.1 แต่ละบุคคลต้องมีการถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีกับผู้อื่น เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการทางานที่มี
จุดประสงค์ร่วมกัน
2.2 การนาความรู้ที่องค์กรมีอยู่เข้ามาบูรณาการกับความรู้ของสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่และมีการเผยแพร่แบ่งปันให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
2.3 ความรู้ที่ได้จากการร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกันในองค์กร ในบางครั้งอาจทาให้
เกิดข้อจากัดให้เกิดองค์ความรู้ที่มีแต่เดิมอยู่แล้ว
2.4 ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรสามารถเกิดจากการร่วมกันสังเคราะห์ของสมาชิกผ่านกิจกรรม
ที่องค์กรดาเนินการสร้างความรู้เพื่อค้นพบแนวทางใหม่ๆ
2.5 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
รวมถึงการสร้างความรู้
2.6 การสร้างความรู้ต้องคานึงถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ทา
งาน
2.7 การเรียนรู้และการสร้างความรู้สามารถมาจากการทบทวนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้เรื่องนั้นๆที่เคยผ่านมาในอดีต
3. การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ (knowledge storage and retrieval) องค์กรต้องมีการจาแนก
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญเพื่อจัดเก็บและต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษารวมถึงการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามความต้องการของบริบทองค์กร ทั้งนี้ในการเก็บสะสมความรู้ องค์กรต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
3.1 โครงสร้างและการจัดเก็บความรู้ ควรเป็ นระบบที่สามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
3.2 จัดให้มีการจาแนกรายการต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง นโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่บน
พื้นฐานความจาเป็นในการเรียนรู้
3.3 การจัดการความรู้ต้องสามารถส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าว ให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
ทันต่อการใช้งานและเหมาะสมกับจุดประสงค์ทตี่ ้องการใช้
การจัดโครงสร้างองค์ความรู้ องค์กรต้องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่ม ความรู้ตามความแตกต่าง
เพื่อการสืบค้นความรู้จากระบบการเก็บความรู้ หรือจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งถึงการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพคือ ต้องมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบต่างๆ ในส่วนของการค้นคืนความรู้ เป็นลักษณะ
ของการเข้าถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป องค์กรควรทาให้พนักงานทราบถึง
ช่องทางหรือวิธีการสาหรับการค้นหาความรู้ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (knowledge transfer and utilization) การถ่ายทอด
ความรู้และการใช้ประโยชน์จากความรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเคลื่อนที่ของ
สารสนเทศและความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นไปได้ทั้งแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการ
ถ่ายทอดความรู้แบบตั้งใจมีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 4.1) การสื่อสารด้วยการเขียน 4.2) การฝึกอบรม 4.3) การประชุม
ภายใน 4.4) การสรุปข่าวสาร 4.5) การสื่อสารภายในองค์กร
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4.6) การเยี่ยมชมงานต่าง ๆ ที่จัดเป็นกลุ่มตามความจาเป็น 4.7) การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 4.8) ระบบพี่เลี้ยง
ในของส่วนการถ่ายทอดความรู้โดยไม่ตั้งใจนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไม่รู้ตัวหรือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่
เป็นทางการที่เกิดขึ้นในหน้าที่ที่ทาเป็นประจาอย่างไม่เป็นแบบแผน
วิทยาลั ย ดุสิตธานี (2556) ได้ร ะบุถึง ประโยชน์ ของการจัดการความรู้ไว้ในคู่มือการจัดการความรู้
ดังต่อไปนี้
1. ป้องกันความรู้สูญหาย การจัดความรู้ทาให้องค์กรสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความชานาญและ
ความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เช่น การเกษียณอายุทางาน หรือการลาออก
จากงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยประเภทคุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึง ความรู้ เป็น
ปัจจัยสาคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากต้องดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น การทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้ าใจในงานและ
วัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากนักจะทาให้ผู้ปฏิ บัติงานสามารถทางาน
หน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสานึกในการทางาน
4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ช่ วยให้องค์กรมีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ทางานด้วย จากการพิจารณาศึกษาทาให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการทางานที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาทรัพยากร เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่มี
อยู่ รวมถึงประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาในการคิดวิธีการใหม่ที่เป็นเลิศ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล เครื่องหมาย
การค้าและลิขสิทธิ์จากสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
6. การยกระดับการทางาน การนาการจัดการความรู้มาใช้เ ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลงาน
นวัตกรรมและการปฏิบัตงิ านที่เป็นภาระงานหลัก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่งานของแต่ฝ่าย
7. การที่บุคลากรได้เรียนรู้จุดบกพร่อง จุดด้อย ความเสี่ยง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่อาจมีข้อเสีย และ
พิจารณาแทนที่ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีสอดคล้องกับงานที่ทา
8. สามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่มีโอกาสผิดพลาดผ่านกระบวนพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่
ไม่ดี
9. การจัดการความรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางานโดยการช่วยเพิ่มผลิตภาพ
(productivity) เพราะช่ว ยลดขั้น ตอนที่ไม่ จ าเป็นในกระบวนการท างานลงช่ว ยเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน (competency) เพราะพนักงานแต่ละคนสามารถเรียนรู้จากพนักงานคนอื่นใน
องค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
10. การจัดการความรู้ช่วยเพิ่มความไวในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพราะบุคลากร
สามารถหาวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านการจัดระบบการแลกเปลี่ยนความรู้อีก
ทั้งยังเพิ่มนวัตกรรมใหม่ให้องค์กรเพราะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะลด เส้นการเรียนรู้ (learning curve) ให้สั้น
ลงช่วยให้บุคลากรมีเวลามากขึ้นในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
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11. การจัดการความรู้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรเพราะองค์กรวางแผนและ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง
12. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ ที่ได้เรียนรู้มาให้กับ
คนอื่นๆในองค์กรและนาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาคนและ
พัฒนาองค์กร
2.2. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
วารินทร์ รัศมีพรหม (2542) ได้ระบุถึงการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่เอื้อให้บุคคลเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงความคิด ครอบคุลมทั้งด้านสมรรถภาพ ทักษะ และเจตคติ โดยที่ต้องคานึงถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล นอกจากนี้การเรียนรู้ยังมีขอบเขตครอบคลุม
ความหมาย 2 ประการ คือ กระบวนการเรียนรู้ (learning process) หมายถึงการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
หรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้
(learning outcome) หมายถึงความรู้ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ความสามารถในการปฏิบัติและการใช้ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นสาระ คือ ความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับสาระที่เรียนรู้ 2)
ส่วนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นเมื่อพูดถึงการ
เรียนรู้จึงมีสิ่งเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คือ กระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้
Zahoric (1995) เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี สรรคนิยม (constructivism) ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ต้องตรวจสอบความรู้เดิม ผู้เรียนหรือสมาชิกในองค์กรในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือจัดฝึกอบรมให้เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่
2. ผู้เรียนหรือสมาชิกองค์กรต้องได้รับความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์รวมก่อนที่จะเรียนรู้ส่วนย่อยๆ
ของเนื้อหา เป็นลักษณะขั้นตอนส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย
3. การสร้างหรือรวบรวมองค์ความรู้ ผู้เรียนหรือสมาชิกองค์กรต้องสารวจและตรวจสอบคุณภาพ
ความรู้ที่ส ร้างขึ้น ด้วยการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็ นซึ่งกันและกันกับกลุ่มคนทั้งภายในและ
ภายนอก
4. การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนและสมาชิกในองค์กร สามารถพัฒนาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยการนาความรู้เหล่านั้นไปใช้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติการทดลองใช้ในสถานการณ์จริง
5. การพัฒนาองค์ความรู้จาเป็นที่จะต้องให้ ผู้เรียนหรือสมาชิกในองค์กรสะท้อนความคิดเห็น
เนื้อหาและความรู้สึกเกี่ยวกับความรู้ทไี่ ด้นาไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา
สุรางค์ โค้วตระกูล (2559) ได้ระบุถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสังคมพุทธิปัญญา (social
cognitive learning theory) ของ อัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura) ดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสังคม
พุทธิปัญญา มุ่งเน้นว่าบุคคลจะเกิดการเรียนรู้จนกระทั่งไปสู่การจัดการความรู้เป็นองค์ความรู้ใหม่นั้น ต้อง
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เริ่ มต้นที่การสร้ างแรงจูงใจให้ บุ คคลเห็ น ความสาคัญของการทาพฤติกรรมนั้นๆ หรือมีผ ลตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลนั้ นจริ งๆ เช่น มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของตนเองให้ดี ขึ้น ซึ่งเมื่องานดีขึ้นก็
หมายถึงชีวิตที่มั่นคงหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น รวมถึงเมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจในสิ่งที่จะทาแล้ว ต้องมี
การจดจาพฤติกรรม แนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวความรู้ที่ดีจากแหล่งความรู้อื่นๆด้วยเช่นกัน และจึงมีการ
นาแนวทางปฏิบัติหรือแนวความรู้ เหล่านั้นไปพิจารณาประยุกต์ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้กับการทางาน
ของตนเอง จนกระทั่งสุดท้ายเมื่อผลการนาไปใช้ประสบความสาเร็จนามาซึ่งผลที่มี ก็จะทาให้แนวทางการ
ปฏิบัตินั้นๆถูกนาไปใช้อย่างต่อเนื่องเกิดเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือองค์ กรต่างๆ
และ ยังได้ระบุถึงกฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดค์ (Edward Thorndike) ที่ระบุ
ดังต่อไปนี้ กฎแห่งความพร้อม (law of readiness) คือ กฎที่ระบุว่าเมื่อบุคคลมีความพร้อมทั้งกายและทางจิตใจ
อารมณ์ เช่น มีศักยภาพทางด้านร่างกายหรือจิตใจ มี ทรัพยากรทางด้านข้อมูลหรือบุคคลที่มีความพร้อม ฯลฯ
ย่อมเกิดความพร้อมย่อมและเกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และกฎแห่งการฝึกปฏิบัติ (law of exercise) คือ กฎที่ระบุว่าเมื่อบุคคลมีการฝึกฝนปฏิบัติในการการทางานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือขอบข่ายของงานที่ต้องการพัฒนา เป็นประจาสม่าเสมอ ย่อมนามาซึ่งการเอื้อให้เกิด
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ้นในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2.3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม (2561) ได้ ร ะบุ ถึ ง ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คือ หลักสูตรที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการ
ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย สามารถแสวงหารวบรวมความรู้จนสามารถตกตะกอนความรู้ ความคิด จน
สามารถจัดการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมี
จิตวิญญาณ ความเป็นครู รวมถึงได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 2.3.1) มีจิตญาณความเป็นครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม 2.3.2) มีความรู้ ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 2.3.3) มีความสามารถในจัดการเรียนรู้ 2.3.4) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
2.4. วิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภาภรณ์ อินทมาตย์ (2552) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี จานวน
115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่ง ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 46 ข้อ สถิติที่ใช้
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
ผลการวิจั ย พบว่า 1) การจั ดการความรู้ ในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการจัดการ
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ความรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี เมื่อ
จาแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการ
จัดเก็บและค้นคืนความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับการจาแนกตามตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ในการทางานและวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยองค์ประกอบการจัดการความรู้ในภาพรวมและราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมคิด นาคขวัญ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝัน ในจังหวัด
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของโรงเรียน และเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝัน ในเขตจังหวัด
ภาคใต้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียน จานวน 783 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างเชิงเส้นการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดภาคใต้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบหลักทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ การกาหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การเก็บความรู้ และการนาความรู้ไปใช้ เป็นองค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ โดย
องค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ องค์ประกอบด้านการสร้างความรู้
(.87) องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ (.82) องค์ประกอบการนาความรู้ไปใช้ (.76) องค์ประกอบด้านการ
เก็บความรู้ (.66) องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (.65) และองค์ประกอบด้านการกาหนดความรู้ (.62)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 และกาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ของหลักสูตรจานวน 155 คน โดยการวิจัยใน
ครั้งนี้ทีมผู้วิจัยทาการศึกษาจากกลุ่มประชากร
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษา พัฒนาเครื่องมือจากการนา
แบบสอบถามการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษา ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึง
กับกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มประชากร จานวน 30 คน นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกและค่าความ
เชื่อมั่น พบว่า แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.74 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ
0.93 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
อายุ ประสบการณ์การสอนและหน่วยงานต้นสังกัด ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการความรู้สู่การสอนใน
สถานศึกษาจานวน 26 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ
ต่อการสอนในสถานศึกษา
265

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.2 July- December 2018

3.3 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ประชากร(µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) และวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับ และลาดับการจัดการความรู้สู่การสอนใน
สถานศึกษา โดยภาพรวม (n = 155)
ข้อที่
เจตคติต่อวิชาชีพครู
S.D. ระดับ ลาดับ
X
1 ด้านการแสวงหาความรู้
4.00 0.45
มาก
1
2 ด้านการสร้างความรู้
3.93 0.44
มาก
2
3 ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และทางานร่วมกับผู้อื่น
3.91 0.46
มาก
4
4 ด้านการบูรณาการความรู้
3.92 0.46
มาก
3
รวม
3.94 0.38 มาก
จากตารางที่ 1 แสดงว่า กลุ่ มประชากร มีระดับการจัดการความรู้สู่ การสอนในสถานศึกษาโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านการแสวงหาความรู้ ( X = 4.00) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ ( X =
3.93) ด้านการบูรณาการความรู้ ( X = 3.92) และด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น ( X =
3.91) ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การจัดการความรู้ในด้านการแสวงหาความรู้
การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น การบูรณาการความรู้
การ
การแสวงหา
การสร้าง
แลกเปลี่ยน การบูรณาการ
ตัวแปร
ความรู้
ความรู้
เรียนรู้ฯ
ความรู้
การแสวงหาความรู้
1.000
การสร้างความรู้
.523**
1.000
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
.597**
.608**
1.000
การบูรณาการความรู้
.528**
.691**
.722**
1.000
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ในด้านการแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น การบูรณาการความรู้ พบว่า
ตัวแปรทั้ง 4 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีค่าสูงสุด
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯกับการบูรณาการความรู้ (rXY = .722) ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีค่าต่าสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้กับการสร้างความรู้(rXY = .523) และตัวแปร
4 คู่ ได้แก่ การแสวงหาความรู้กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การแสวงหาความรู้ กับการบูรณาการความรู้ การ
สร้างความรู้กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และการสร้างความรู้ กับการบูรณาการความรู้ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1.1 ผลการศึ ก ษาระดั บ การจั ด การความรู้ สู่ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับ
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการบูรณาการความรู้ และด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ตามลาดับ
ตามลาดับ
5.1.2 ผลการศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ในด้านการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การแลกเปลี่ ย นความรู้ และการทางานร่ว มกับผู้ อื่น การบูรณาการความรู้ พบว่า ตัว แปรทั้ง 4 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีค่าสูง คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯกับการบูรณาการความรู้ และความสัมพันธ์ของแปรที่มีค่าระดับปานกล าง
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้กับการสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้ กับการบูรณาการความรู้ ความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างความรู้กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความรู้ กับการบูรณา
การความรู้
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
การแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการบูรณาการความรู้และด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ อินทมาตย์ (2552: 89-90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชลบุรี พบว่า การจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านที่มีความสอดคล้อง
พบว่า ด้านการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อระบุ รายละเอียดพบว่าสถานศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลากร
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ในบริ บทการเข้าร่ วมกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การเสวนาทางวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถที่
เกี่ย วข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้านการสร้ างความรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อระบุรายละเอียดพบว่าได้มีการจัด
ประสบการณ์ที่เอื้ออานวยต่อการทางานให้กับบุคลากร ด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
ระบุ ร ายละเอีย ดพบว่า สถานศึกษาสนั บ สนุ น ให้ บุคลากรจั ดทาแฟ้มสะสมผลงานองค์ความรู้ จัดเก็ บเป็ น
หมวดหมู่ ทั้ ง ทางออนไลน์ ร วมถึ ง รู ป เล่ ม เพื่ อ สะดวกต่ อ การสื บ ค้ น ทบทวนเพิ่ ม พู น ความรู้ ซึ่ ง เสมื อ นการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกัน และด้า นการถ่ายทอดความรู้แ ละการใช้ป ระโยชน์รู้อ ยู่ในระดับมาก เมื่อระบุ
รายละเอีย ดพบว่าได้มีการน าความรู้ ซึ่งจัดการต่อยอดมาจากตัวแปร เพื่อการนาความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหา
ป้องกันความสี่ยง รวมถึงพัฒนาการทางานในสถานศึกษา ซึ่งการดาเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษานั้นมี
ความสอดคล้องกับการดาเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามที่ระบุว่า มุ่งผลิตครูโดยใช้รูปแบบการสอนที่มีหลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากครุสภา
มุ่งเน้นการส่งเสริมสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันทั้งในชั้นเรียน รวมถึงการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ที่จะแลกเปลี่ ย นเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในชั้นเรียน และการบูรณาการความรู้ประสบการณ์ทักษะจากการเรียนรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของครูในสถานศึกษา ดังนั้นจากที่ได้อภิปราย
ผลการวิจัยและปัจจัยตัวแปรที่ได้ศึกษามาข้างต้น จะพบความสอดคล้องกับทฤษฎีกฎการเรียนรู้ โดย เอ็ดเวิร์ด
ธอร์นไดค์ ที่ระบุดังต่อไปนี้ กฎแห่งความพร้อม (law of readiness) คือ เมื่อบุคคลมีความพร้อมทั้งกายและทาง
จิตใจอารมณ์ เช่น มีการแสวงหาข้อมูลหลากหลายแง่มุม หลากหลายแห่งจนกระกระทั่งเกิดความพร้อมย่อมเกิด
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎแห่งการฝึกปฏิบัติ (law of exercise)
คือ เมื่อมีความพร้อมมีข้อมูลแล้ว การปฏิบัตินาใช้ข้อมูลเรียนรู้ซึ่งความผิดพลาดหรือความถูกจะทาให้เกิดการ
เรียนรู้รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทางาน จนกระทั่งสามารถบูรณาการใช้ข้อมูลเพื่อการทางานได้อย่างชานาญ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) ซึ่งจากการอภิปรายข้างต้นจะพบว่า ตัวแปรจากการจัดการ
ความรู้มีความสาคัญต่อการสอนในสถานศึกษา
5.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ในด้านการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการทางานร่วมกับผู้อื่น การบูรณาการความรู้ พบว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปร มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีค่าสูงสุด คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯกับการบูรณาการความรู้ และความสัมพันธ์ของแปรที่มีค่าระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้กับการสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง การ
แสวงหาความรู้กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้ กับการบูรณาการความรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความรู้กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความรู้กับ
การบูรณาการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด นาคขวัญ (2554: 224-233) ได้ศึกษาการพัฒนาตัว
บ่งชี้การจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝันในโรงเรียนภาคใต้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัวบ่งชี้
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ระหว่างตัวบ่งชี้ที่ระบุถึง การนาความรู้ไปปรับใช้
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กับการสอน กับ ตัวบ่งชี้การแสวงความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ รวมถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวบ่งชี้
ความสามารถเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้เ พื่อนาใช้ความรู้ได้อย่างเป็นระบบกับสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้
ผ่านเครือข่าย และความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวบ่งชี้การสนับสนุนให้ครูได้มีการเรียนรู้จากกิจกรรมการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ใ นโอกาสต่า งๆกับ การส่ งเสริ มให้ ครู จัด กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่ ว มกัน ซึ่ งจากผล
การศึกษาดังกล่าวพบว่าแต่ละตัวแปรของการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการ
ความรู้สู่การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาของครูรวมถึงนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรพบ
ความสอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้ โดย วิจารณ์ พานิช (2561) ได้ระบุว่าการจัดการความรู้ ต้องมีการ
รวบรวม เสริมสร้าง จัดระเบียบความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
และนาไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการทางานตามบริบทองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการความรู้สู่การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาควรมีการฝึก
ทักษะการจัดการความรู้สอดแทรกไปในรายวิชาและมีการเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาชีพครูเนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานต้องมีการบูรณาการวิชาชีพครูเข้ากับวิชาเอกซึ่งแต่ละบุคคลมีความหลากหลาย ให้สอดคล้องในทุก
ทักษะ ทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ ยนความรู้และการทางานร่ว มกับผู้ อื่น
การบูรณาการความรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนมานั้นในการจัดการเรียนการสอน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่จะสามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของ
นักศึกษาครูได้
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของนักศึกษาครูในสาขาวิชาอื่นๆในระดับปริญญาตรี
ต่อไป
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