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8. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 ปัจจุบนัเกิดกระแสกำรเปล่ียนแปลงของโลกอย่ำงรวดเร็ว โดยส่วนหนึ่งเกิดจำก
ควำมเจริญรุดหน้ำแบบก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีพฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง ควำมซบัซ้อน
ของระบบสงัคม เศรษฐกิจ  และกำรเมือง ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ศกัยภำพขององค์กร  ส่งผลให้เวทีกำร
แข่งขนัท่ีเคยจ ำกัดอยู่ในวงแคบๆ ได้ขยำยขอบเขตออกไปครอบคลุมทัว่โลกเสมือนไร้พรมแดน งำน
ต่ำงๆ จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้มำสร้ำงผลผลิตให้เกิดมูลค่ำเพิ่มมำกยิ่งขึน้ กำรจัดกำรควำมรู้เป็นค ำ
กว้ำงๆ ท่ีมีควำมหมำยครอบคลุมเทคนิค กลไกต่ำงๆ มำกมำย เพ่ือสนับสนุนให้กำรท ำงำนของ
แรงงำนควำมรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ กลไกดงักล่ำวได้แก่ กำรรวบรวมควำมรู้
ท่ีกระจดักระจำยอยูท่ี่ตำ่งๆ มำรวมไว้ท่ีเดียวกนั กำรสร้ำงบรรยำกำศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้ำงควำมรู้
ใหม่ๆ  ขึน้ กำรจดัระเบียบควำมรู้ในเอกสำร และท ำสมดุหน้ำเหลืองรวบรวมรำยช่ือผู้ มีควำมรู้ในด้ำน
ตำ่งๆ และท่ีส ำคญัท่ีสดุ คือกำรสร้ำงช่องทำง และเง่ือนไขให้คนเกิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำง
กนั เพ่ือน ำไปใช้พฒันำงำนของตนให้สมัฤทธ์ิผล 

กำรจดักำรควำมรู้เป็นภำรกิจของครูท่ีจะต้องด ำเนินกำรให้เกิดขึน้ทัง้ในส่วนของครูเอง ในชัน้
เรียน มหำวิทยำลยั  และชมุชน เพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีกำรจดักำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ และกำร
จดักำรศกึษำของมหำวิทยำลยับรรลเุป้ำหมำย กำรจดักำรควำมรู้จึงเป็นกำรใส่ใจเร่ืองควำมรู้ท่ีจะใช้
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์หรือในระบบเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้นอกจำกเรียนรู้จำกควำมรู้เผย
ตวัแล้ว  ยงัเอือ้อ ำนวยในกำรเปล่ียนรูปแปลงโฉมควำมรู้ฝังตวัไปเป็นควำมรู้เผยตวัสำมำรถเข้ำถึงได้
และยงัสำมำรถน ำมำแก้ปัญหำท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ และกำรจดักำรควำมรู้ในมหำวิทยำลยั 
เ ป็นกำรบริหำรกำรจัดกำรเ รียนกำรสอนให้ มีกำรต่อยอดควำม รู้ เ ป็นกำร เ ก็บรวบรวม
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ประสบกำรณ์  ควำมเข้ำใจรวมทัง้สร้ำงสรรค์ควำมรู้ขึน้มำใหม่ มีกระบวนกำรเช่ือมแหล่งควำมรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ โดยมีกำรวำงแผน ซึ่งกำรวำงแผนควำมรู้ (Knowledge Planning)  เป็นกำรมองไป
ข้ำงหน้ำถึงกำรใช้แหล่งควำมรู้กำรใช้โมเดลจัดวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เทคนิคต่ำงๆ ให้กำร
จดักำรควำมรู้มีประสิทธิผลก ำหนดกำรจดักำรเรียนกำรสอน หรือกำรพฒันำท่ีใช้ควำมรู้เป็นฐำนท่ีจะ
สนบัสนนุครูผู้สอนหรือวิธีกำรอ่ืนๆ ท่ีจะชว่ยมหำวิทยำลยั  ในกำรแขง่ขนั มีควำมสำมำรถท่ีจะปรับตวั
ให้ทนักบักำรเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ควำมรู้เป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งในกำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ให้มีศกัยภำพ  มีควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำตนเอง  พฒันำสังคม  และประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ  กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเคร่ืองมือ
ส ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กำร  เพ่ือสร้ำงผลลัพธ์ท่ีดีต่อลูกค้ำ  กำรจัดกำรควำมรู้จะช่วย
น ำเอำควำมรู้จำกคนในองค์กำรออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  โดยเฉพำะควำมรู้ส่วนใหญ่ท่ี
ใช้ในกำรปฏิบตังิำนจริงท่ีจดัเป็นควำมรู้ฝังลกึอยูใ่นรูปของทกัษะ  ประสบกำรณ์  พรสวรรค์ท่ีอยู่ในตวั
คน  ดงันัน้กำรจัดกำรควำมรู้จึงเน้นท่ีกำรปฏิบัติ เป็นส ำคญั  โดยมีควำมส ำคญัอยู่ท่ีผู้ ปฏิบัติงำน  
ไมใ่ชค่วำมรู้จำกผู้ รู้หรือนกัทฤษฏี กำรจดักำรควำมรู้จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำมำรถปรับเปล่ียน  ประยกุต์
ไปตำมสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม  ส ำหรับองค์กรท่ีมุ่งหวังในกำรเป็นองค์กรแห่งคุณภำพ  ท่ี
ต้องกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ  และเพ่ือควำมพร้อมในตลำดกำรแข่งขนั ทัง้นีเ้พรำะกำร
จดักำรควำมรู้ เป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ซึ่งกระจดักระจำยอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสำร มำ
พฒันำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้
ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสูงสุด (นพ. 
วิจำรณ์ พำณิชย์: 2555) โดยท่ีควำมรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือ
สญัชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ท่ีไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นค ำพดูหรือลำยลกัษณ์อกัษรได้โดยง่ำย เชน่ ทกัษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ บำงครัง้ จงึเรียกวำ่เป็นควำมรู้แบบนำมธรรม  

2. ควำมรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีสำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบนัทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครัง้เรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบรูปธรรม  

กำรจดักำรศกึษำนบัว่ำเป็นพนัธกิจท่ีส ำคญัประกำรหนึ่งของสถำนศกึษำในกำรท่ีจะพฒันำ
คนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้เป็นผู้ ท่ีสำมำรถช่วยเหลือตนเองเพ่ือควำมอยู่รอดของชีวิต เป็นกำร
พฒันำศกัยภำพท่ีมีอยู่ในตนเองอย่ำงเต็มท่ีตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และน ำวิชำควำมรู้ท่ี
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ได้รับไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ. 2542  ในมำตรำ 30 ได้ระบุว่ำให้สถำนศึกษำพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำร ส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถวิจยัเพ่ือพฒันำกำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบัผู้ เรียนในแต่ละระดบักำรศกึษำ และ มำตรำ 22 กำรจดักำรศกึษำต้องยึดหลกั
ว่ำผู้ เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพฒันำ  ตนเองได้ และถือว่ำผู้ เรียนมีควำมส ำคญัท่ีสุด 
กระบวนกำรจดักำรศกึษำต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถ พฒันำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศกัยภำพ 
(พรบ. กำรศึกษำ 2542) ประกอบกับเกณฑ์กำรประกันคณุภำพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อดุมศกึษำ หรือ สกอ. (2544 หน้ำ 84) ได้ระบมุำตรฐำนกำรอดุมศกึษำไว้ว่ำ ให้สถำบนักำรศกึษำมี
กำรสร้ำงและพฒันำสงัคมฐำนควำมรู้และสงัคมแห่งกำรเรียนรู้  ซึ่งต้องมีกำรจดักำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่
สถำบนัแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในสถำบนัซึ่งกระจดักระจำยอยู่ในตวั
บคุคลหรือเอกสำรมำพฒันำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในสถำบนัสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำ
ตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อนัจะส่งผลให้สถำบนัอุดมศึกษำมี
ควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ในสถำบนั ประกอบด้วย 
กำรระบคุวำมรู้ กำรคดัเลือก กำรรวบรวม กำรจดัเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมลู และกำรแลก เปล่ียน
ควำมรู้ทัง้ภำยในและภำยนอกสถำบนั กำรสร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมกำรเรียนรู้ ภำยในสถำบนั 
กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบตังิำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จดักำรควำมรู้ในสถำบนัให้ดียิ่งขึน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกล
ยทุธ์ของสถำบนัอยำ่งน้อยครอบคลมุพนัธกิจด้ำนกำรผลิตบณัฑิตและด้ำนกำรวิจยั 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำควำมรู้และทกัษะด้ำนกำรผลิตบณัฑิตและ
ด้ำนกำรวิจยัอยำ่งชดัเจนตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 

3. มีกำรแบง่ปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทกัษะข้องผู้ มีประสบกำรณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบตัิท่ีดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บคุลำกรกลุม่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมำพฒันำและจดัเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
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5. มีกำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจดักำรควำมรู้ในปีกำรศกึษำปัจจบุนัหรือปีกำรศกึษำท่ีผำ่น
มำ ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบตังิำนจริง  

จำกควำมส ำคญัของกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ในข้ำงต้น มหำวิทยำลยัรังสิตในฐำนะท่ีเป็น
สถำบนักำรศกึษำ จึงได้จดัท ำแผนด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ มหำวิทยำลยัรังสิต 2555-2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทำงในกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบท่ี
กำรศึกษำคือนวตักรรม โดยได้จดัให้มียทุธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ 
ดงันี ้

ยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ของบคุลำกร มหำวิทยำลยัรังสิต 
ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรพฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ของบณัฑิต มหำวิทยำลยัรังสิต 
ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรพฒันำคณุภำพกำรท ำงำนด้วยกระบวนกำรจดักำรควำมรู้  
ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีตอบสนองกำรพฒันำ

ระบบกำรจดักำรควำมรู้ มหำวิทยำลยัรังสิต 
ยทุธศำสตร์ท่ี 5 กำรพฒันำกลไกเพ่ือกำรขบัเคล่ือนกำรจดักำรควำมรู้ มหำวิทยำลยัรังสิต 

จำกยุทธศำสตร์กำรขบัเคล่ือนมหำวิทยำลยัในข้ำงต้น จึงได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำร
จดักำรควำมรู้มหำวิทยำลัยรังสิตขึน้ โดยในปีกำรศึกษำ 2555 ได้มุ่งประเด็นกำรจดักำรควำมรู้ใน
ประเด็นท่ีส ำคญั 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำรสอน ด้ำนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ ด้ำน
เทคนิคกำรพฒันำภำษำองักฤษ ด้ำนธรรมำธิปไตย และด้ำนกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลิศ และในปี
กำรศกึษำ 2557 ได้เพิ่มประเดน็กำรจดักำรควำมรู้ด้ำนนวตักรรมกำรสร้ำงสรรค์สงัคมขึน้   ดงันัน้เพ่ือ
เป็นกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์
สนับสนุนและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำยใต้กำรท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกำร
จดักำรควำมรู้มหำวิทยำลยัรังสิต และคณะอนกุรรมกำรพฒันำคลงัควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำร
สอน มีบทบำทหน้ำท่ีท่ีส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรรวบรวมข้อมูล กำรจัดท ำชุดบทเรียนหรือชุด
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นผลจำกกำรถอดบทเรียนจำก 30 คณะวิชำ ซึ่งควำมรู้ดังกล่ำวเป็นกำรแปลง
ควำมรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) อยู่ในตวัผู้สอน ท่ีมีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำรสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญัให้มำเป็นควำมรู้ท่ีปรำกฏชดัเจน (Explicit Knowledge) ให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สำมำรถเผยแพร่ได้ง่ำย และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพฒันำคณุภำพกำรเรียนกำรสอนต่อไป
ได้ จำกบทบำทหน้ำท่ีดงักล่ำว ศูนย์สนบัสนุนและพฒันำกำรเรียนกำรสอนจึงมีควำมสนใจท่ีจะ
ศกึษำ ประสิทธิผลของกำรน ำกระบวนกำรถอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
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ส ำคัญของคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิต กรณีศึกษำกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 คณะวิชำ ได้แก่ คณะศลิปศำสตร์ คณะบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ คณะเศรษฐศำสตร์ 
คณะนิเทศศำสตร์ วิทยำลัยกำรท่องเท่ียวและบริกำร วิทยำลัยดนตรี คณะนิติศำสตร์ วิทยำลัย
นวตักรรมสงัคม และวิทยำลยับริหำรรัฐกิจและรัฐศำสตร์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นโครงกำรน ำร่องในกำรพฒันำ
คณุภำพกำรเรียนกำรสอนให้กบัสำขำวิชำอ่ืนๆ ตอ่ไป  

 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือติดตำมผลของกำรน ำกระบวนกำรถอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส ำคัญ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของคณำจำรย์ กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัรังสิต 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ข้อมลูสำรสนเทศเก่ียวกบัผลของกำรน ำกระบวนกำรถอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรเรียนกำรสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญัไปใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุม่มนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐำนในกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้ เรียน 
 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
 ในกำรศกึษำครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ เทคนิควิธีกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั  และงำนวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

1. ความหมายของการจัดการความรู้ 

กำรจดักำรควำมรู้ คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนรำชกำรซึ่งกระจดักระจำยอยู่ใน
ตวับุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองให้เป็นผู้ รู้  รวมทัง้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ควำมสำมำรถในเชิงแขง่ขนัสงูสดุ โดยท่ีควำมรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ท่ีไม่สำมำรถ



 

 

8 

 

ถ่ำยทอดออกมำเป็นค ำพดูหรือลำยลกัษณ์อกัษรได้โดยง่ำย เช่น ทกัษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือ
กำรคดิเชิงวิเครำะห์ บำงครัง้ จงึเรียกวำ่เป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 

2. ควำมรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีสำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบนัทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครัง้เรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบรูปธรรม 

นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช (2548) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรจดักำรควำมรู้” ไว้ คือ 
ส ำหรับนกัปฏิบตัิ กำรจดักำรควำมรู้คือ เคร่ืองมือ เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไป
พร้อมๆ กนั ได้แก่  

1. บรรลเุป้ำหมำยของงำน 
2. บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำคน 
3. บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 
4. บรรลคุวำมเป็นชมุชน เป็นหมูค่ณะ ควำมเอือ้อำทรระหวำ่งกนัในท่ีท ำงำน 

กำรจดักำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอยำ่งน้อย 6 ประกำรตอ่ควำมรู้ ได้แก่ 

1) กำรก ำหนดควำมรู้หลกัท่ีจ ำเป็นหรือส ำคญัตอ่งำนหรือกิจกรรมของกลุม่หรือองค์กร 
2) กำรเสำะหำควำมรู้ท่ีต้องกำร 
3) กำรปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงสว่น ให้เหมำะตอ่กำรใช้งำนของตน 
4) กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน 
5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยกุต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

สกดั “ขมุควำมรู้” ออกมำบนัทกึไว้ 
6) กำรจดบนัทึก “ขมุควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ท่ีครบถ้วน ลุม่ลกึและเช่ือมโยงมำกขึน้ เหมำะตอ่กำรใช้งำนมำกย่ิงขึน้ 

โดยท่ีกำรด ำเนินกำร 6 ประกำรนีบู้รณำกำรเป็นเนือ้เดียวกัน ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นทัง้
ควำมรู้ท่ีชดัแจ้ง อยู่ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอย่ำงอ่ืนท่ีเข้ำใจได้ทัว่ไป (Explicit Knowledge) 
และควำมรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ทัง้ท่ีอยู่ในใจ (ควำมเช่ือ คำ่นิยม) อยู่
ในสมอง (เหตผุล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่ำงกำย (ทกัษะในกำรปฏิบตัิ) กำรจดักำรควำมรู้
เป็นกิจกรรมท่ีคนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมท่ีท ำโดยคนคนเดียว เน่ืองจำกเช่ือว่ำ “จดักำร
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ควำมรู้” จงึมีคนเข้ำใจผิด เร่ิมด ำเนินกำรโดยร่ีเข้ำไปท่ีควำมรู้ คือ เร่ิมท่ีควำมรู้ น่ีคือควำมผิดพลำดท่ี
พบบอ่ยมำก กำรจดักำรควำมรู้ท่ีถกูต้องจะต้องเร่ิมท่ีงำนหรือเป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยของงำนท่ี
ส ำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธ์ิในกำรด ำเ นินกำรตำมท่ีก ำหนดไว้  ท่ี เ รียกว่ำ  Operation 
Effectiveness และนิยำมผลสมัฤทธ์ิ ออกเป็น 4 สว่น คือ 

1) กำรสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้กำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของพนกังำน และ
สนองตอบควำมต้องกำรของสงัคมส่วนรวม 

2) กำรมีนวัตกรรม (Innovation) ทัง้ท่ีเป็นนวัตกรรมในกำรท ำงำน และนวัตกรรมด้ำน
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

3) ขีดควำมสำมำรถ (Competency) ขององค์กร และของบคุลำกรท่ีพฒันำขึน้ ซึ่งสะท้อน
สภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร และ 

4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) ซึ่งหมำยถึงสดัส่วนระหว่ำงผลลพัธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป กำร
ท ำงำนท่ีประสิทธิภำพสูง หมำยถึง กำรท ำงำนท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง 
เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรท่ีกลุ่มคนท่ีด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ร่วมกัน มีชุด
ควำมรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกันสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนีจ้ะสร้ำงควำมรู้ขึน้ใช้เ องอยู่
ตลอดเวลำ โดยท่ีกำรสร้ำงนัน้เป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้
จำกภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะตอ่สภำพของตน และทดลองใช้งำน จดักำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรเฉพำะหรือเก่ียวกบัเร่ืองควำมรู้ แตเ่ป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ 
บูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน และท่ีส ำคญัตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำร
จดักำรด้วย 
 
 2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลของกำรสรุปและสงัเครำะห์กระบวนกำรของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส ำคญั พบวำ่มีรำยละเอียดดงันี ้

1. มีกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยเหมำะสมกับผู้ เรียน  เช่น มีกำรจดักำร
เรียนกำรสอนผำ่นกิจกรรมหรือประสบกำรณ์ตรงโดยให้ผู้ เรียนสงัเกตและเรียนรู้จำกกิจกรรม แล้วท ำ
กำรจบัคูเ่ล่ำเร่ืองจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่วนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยเหมำะสมกับ
ผู้ เรียนนัน้อำจมีกำรสอบถำมประวตันิกัศกึษำเพ่ือแบง่กลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์และกลุ่ม
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ท่ีไม่มีประสบกำรณ์ในเนือ้หำท่ีเรียนโดยเน้นท ำควำมเข้ำใจกบักลุ่มท่ีไม่มีประสบกำรณ์เพิ่มขึน้ เม่ือ
สิน้สดุกำรเรียนจะมีกำรทดสอบ เพ่ือดคูวำมเข้ำใจของผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ เป็นต้น 

2. กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดวิเครำะห์ คิดสงัเครำะห์ และคิดสร้ำงสรรค์ เช่น มีกระบวนกำรให้
ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำกำรทดลองก่อน ซึ่งผู้ เรียนจะเห็นภำพว่ำเกิดอะไรขึน้ระหว่ำงท ำกำรทดลอง 
ท ำกำรวิเครำะห์สรุปผลท่ีเกิดขึน้ จำกนัน้จึงให้มีกำรเรียนภำคบรรยำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรทดลองท่ี
นกัศกึษำได้ท ำมำแล้ว ท ำให้นกัศกึษำเห็นภำพได้ชดัเจน และเข้ำใจมำกขึน้ เป็นต้น 

3. กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัศึกษำหำควำมรู้แสวงหำค ำตอบ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง  
เช่น กำร จดักำรเรียนแบบมีส่วนร่วม (Two Ways Communication) ป้อนค ำถำมให้ผู้ เรียนรู้จัก
ค้นคว้ำหำค ำตอบ เพ่ือหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ  ด้วยตนเอง 

4. น ำภมูิปัญญำท้องถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมำะสมมำประยกุต์ใช้ในกำรจดักำรเรียนกำร
สอน เช่น กำรใช้ Social Network Facebook ช่วยในกำรเรียนกำรสอนและเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ติดตอ่ผู้ เรียน ใช้ส่ือกำรสอน e-Learning มำประยกุต์ใช้ในกำรประกำศข่ำวตำ่งๆให้ผู้ เรียนทกุคนได้
ทรำบ เช่น ตำรำงเวลำกำรเรียนชดเชย กำรขอพบของผู้ เรียนท่ีมีปัญหำ กำรตรวจสอบเร่ืองกำรเข้ำ
เรียนและคะแนนสอบของผู้ เรียน รวมทัง้กำรถำมตอบพดูคยุผำ่น e-Learning กบัผู้ เรียน 

5. ฝึกและส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมของผู้ เรียน เช่น กำร ใช้เทคนิคกำรเปิดใจ โดยให้
ผู้ เรียนได้เปิดใจและให้กำรยอมรับผู้สอนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั มีควำมไว้วำงใจใน
กำรปรึกษำตลอดจนกำรเก็บควำมลบัของผู้ เรียน กำรไมใ่ช้วำจำท่ีรุนแรงตอ่ผู้ เรียน สร้ำงบรรยำกำศท่ี
เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนัในระหวำ่งเรียน รวมทัง้อำจใช้เทคนิคแนวคดิเร่ืองเก่ง-ดี-มีสขุ มำ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้คูค่ณุธรรม โดยเก่ง หมำยถึงรู้จริง เข้ำใจจริง และท ำได้จริง ดีหมำยถึง มีวินยั ตรง
ตอ่เวลำ มีควำมพยำยำม มีควำมรับผิดชอบ มีจิตใจใฝ่รู้ และมีน ำ้ใจ สุขหมำยถึง ควำมสนกุสนำนร่ำ
เริง ควำมเป็นกนัเอง กำรมีอำรมณ์ขนั ควำมยิม้แย้มแจ่มใส เป็นต้น ตลอดจนกำรใช้เทคนิคกำรสอน
แบบสอดแทรกหลกัอริยมรรคมีองค์ 8 และเทคนิคกำรสอนแบบโยนิโสมนสัสิกำร เป็นต้น 

6. ผู้ เรียนได้รับพฒันำสนุทรียภำพอย่ำงครบถ้วนทัง้ด้ำนดนตรี ศิลปะ และกีฬำ  เช่น กำร ใช้
เทคนิคสอดแทรกแบบฝึกหดัท่ีหลำกหลำยเพ่ือพฒันำผู้ เรียนเป็นรำยบุคคล เช่น แบบฝึกสมำธิ แบบ
ฝึกจิตนำกำร แบบฝึกร่ำงกำย หรือกิจกรรม มำตำมนดั เป็นต้น 

7. ส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย กำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน และควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน เช่น กระบวนกำรเรียนท่ีสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนโดยกำรละลำย
พฤตกิรรม ละลำยควำมถือตวัระหวำ่งเพศ เป็นต้น 
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8. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนรักสถำนศกึษำของตนเองและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน  เช่น 
กระบวนกำรเรียนในลักษณะให้เกิดส ำนึกรักบ้ำนเกิดหรือชุมชน ผ่ำนกระบวนกำร IRSPCA (I= 
Identify ,R= Research ,S= Skill ,P= Present ,C= Communication ,A= Assessment) โดยท ำ
โครงกำรท่ีตอบโจทย์ของพืน้ท่ีชมุชนผ่ำนกำรรวมรวมข้อมลู วิเครำะห์สงัเครำะห์  ตลอดจนเทคนิคใน
กำรพดูคยุหรือขอข้อมลูกบัคนในชมุชน เพ่ือให้มีแนวคิดในกำรพฒันำชมุชน มีควำมสำมำรถในกำร
น ำเสนอและถ่ำยทอดโครงกำรอยำ่งเป็นเหตเุป็นผล สำมำรถส่ือสำรผลงำนของทีมตนเองสู่สำธำรณะ
และชมุชน และสำมำรถประเมินวิเครำะห์เพ่ือหำจดุเดน่จดุด้อยและข้อท่ีควรปรับปรุงตอ่ไป 

9. ประเมินพฒันำกำรผู้ เรียนด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยและตอ่เน่ือง เช่นกระบวนกำรประเมิน
พัฒนำกำรของผู้ เรียนผ่ำนกำรจัด post-conference กระตุ้นให้นักศึกษำสรุปควำมรู้ท่ีได้จำกำร
ปฏิบตัิหรือกำรน ำทฤษฎีไปใช้ในกำรปฏิบตัิจริง เปิดโอกำสให้นกัศึกษำคนอ่ืนร่วมเรียนรู้และแสดง
ควำมคดิเห็น บำงประเดน็นกัศกึษำต้องไปหำควำมรู้เพิ่มเตมิเพ่ือน ำมำแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนเป็นต้น 

ตวัอยำ่งรูปแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั (ชำตรี เกิดธรรม: 2545 หน้ำ 2) 
1. กำรเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 
2. กำรสอนแบบโครงสร้ำงควำมรู้ (Graphic Organizer) 
3. กำรสอนแบบศนูย์กำรเรียน (Learning Center) 
4. กำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้(Inquiry Based) 
5. กำรสอนแบบบรูณำกำร (Integrate Teaching) 
6. กำรสอนแบบถำมตอบ (Ask and Question Model) 
7. กำรสอนด้วยรูปแบบซิปปำ (CIPPA Model) 
8. กำรสอนแบบโครงงำนกำรสอนด้วยรูปแบบกำรเรียนเป็นคู ่(Learning Cell) 
9. กำรสอนโดยใช้กิจกรรมในแหลง่ชมุชน (The use of Community activities)  
10. กำรสอนแบบทดลอง (Laboratory Method) 
11. กำรสอนแบบโครงกำร (Project Method) 
12. กำรสอนแบบแบง่กลุม่ท ำงำน (Committee Work Method) 
13. กำรสอนแบบอภิปรำย (Discussion Group) 
14. กำรสอนแบบพฒันำควำมสำมำรถเฉพำะ (Talents Unlimited) 
15. วิธีสอนแบบหนว่ย (Unit Teaching Method) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 

สุชีรำ มะหิเมือง และ ผำณิต เย็นแข (2555) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญัด้วยกำรวิจัยในชัน้ เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญด้วยกำรวิจัยในชัน้เรียน และเพ่ือประเมินผล
กระบวนกำรท่ีออกแบบใหม่ในบริบทจริงของโรงเรียนท่ีเป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำวิธีด ำเนินกำรวิจยั
ตำมแบบแผนกำรวิจยัเชิงปฏิบตักิำรท่ีบรูณำกำรกบัแนวคดิกำรออกแบบกระบวนกำรใหม่ของ ลแูคน
สกำย (Lucansky) เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ กำรระดมสมอง ตำรำงมอบหมำยงำนท่ีมีคณุภำพ ผงั
กระบวนกำรปฏิบตัิงำนทีมีคณุภำพ เทคนิคบตัรควำมคิด ดชันีวดัคณุภำพกระบวนกำร ตำรำง 
5W1H แบบประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำร และแบบประเมินคณุภำพงำนวิจยั ผลกำรวิจยั
พบว่ำ กระบวนกำรท่ีออกแบบใหม่ประกอบด้วยงำนกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ด้วยกำรวิจยัในชัน้
เรียนท่ีได้รับกำรออกแบบใหม่ ประกอบด้วยขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนหลกั 4 ขัน้ตอน มีส่วนในกำร
ส่งเสริมให้กลุ่มตวัอย่ำงทุกหน่วยสำมำรถท ำกำรวิจยัจนส ำเร็จ อย่ำงมีคณุภำพตำมเกณฑ์ประเมิน
ระดบัดี จ ำนวนกวำ่ ร้อยละ 80 และจำกกำรประเมินด้วยแบบประเมินชนิดมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 
ระดบั มีค่ำเฉล่ียของคณุภำพระหว่ำง 4.00-4.86 โดยงำนวิจยัทกุเร่ืองสำมำรถพฒันำผู้ เรียนท่ีเป็น
กลุม่เป้ำหมำยกำรวิจยัให้บรรลวุตัถปุระสงค์กำรวิจยัเกินกวำ่ร้อยละ 80 

ณัฐชลยัย์ ตรรกวิทูรศกัดิ์ (2556) ได้ท ำกำรวิจยั เร่ือง กำรพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วิชำกำรบญัชีขัน้กลำง 1 (ACC2201) เร่ือง เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุของนกัศึกษำ
สำขำวิชำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
1) พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ในวิชำกำรบญัชีขัน้กลำง 1 (ACC2201) เร่ือง เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
และตรำสำรทนุของนกัศกึษำสำขำวิชำกำรบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง โดยใช้
เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ของ
นกัศึกษำจำกกำรเรียนโดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 3)ศึกษำควำมพึงพอใจของแผนกำร
เรียนรู้ในวิชำกำรบญัชีขัน้กลำง 1 (ACC2201) เร่ือง เงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนของ
นกัศกึษำสำขำวิชำกำรบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ ผลกำรวิจยัพบวำ่  1) ประสิทธิภำพของกำรเรียนโดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ใน
กำรพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำกำรบญัชีขัน้กลำง 1 (ACC2201) เร่ือง เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้
และตรำสำรทนุของนกัศึกษำสำขำวิชำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง มีประสิทธิภำพคิดเป็น
ร้อยละ 79.3  2) ดชันีประสิทธิประสิทธิผลของกำรพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำกำรบญัชีขัน้
กลำง 1 เร่ือง เงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ ของนกัศกึษำสำขำวิชำกำรบญัชี มหำวิทยำลยั
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รำมค ำแหง โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ มีค่ำเท่ำกับ 0.63529 แสดงว่ำผู้ เรียนมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนคิดเป็นร้อยละ 63.53  3) กำรพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำกำรบญัชี
ขัน้กลำง 1 เร่ืองเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุน  ของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ระหว่ำงก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หลงัเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน และ 4) นกัศกึษำท่ีลงทะเบียนเรียนและเข้ำเรียน
วิชำกำรบญัชีขัน้กลำง 1 เร่ือง เงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ ในภำคฤดรู้อน ปีกำรศกึษำ 
2556 มีระดบัควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตำมสมมตฐิำนท่ีก ำหนดไว้ 
 
 2.งานวิจัยต่างประเทศ 
 สก็อต จอห์นเซ็น และ เคอร์ทิส เอ็นอี (Scott Johnsen, Curtis NE: 2009) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง 
กำรปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิและทัศนคติของผู้ เรียนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ในนกัเรียนเกรด 8 จ ำนวน 13 คน โดยได้แบง่ออกเป็น 2 กลุ่มทดลองโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ท่ีครูเป็นผู้แบ่งกลุ่มให้ และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีผู้ เรียนเลือกกลุ่มเอง ผลกำรวิจยัพบว่ำ ชนิดของกลุ่มมี
ผลโดยตรงตอ่ทศันคติกำรท ำงำนร่วมกันของผู้ เรียน และยงัพบว่ำ ถึงแม้ว่ำชนิดของกลุ่มจะไม่มีผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้ เรียนโดยตรง แตก่ำรท ำงำนร่วมกนัช่วยส่งผลให้ผลงำน
ออกมำดีมำกขึน้ และควรจัดให้ผู้ เรียนมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มำกยิ่งขึน้ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกนัอยำ่งแท้จริง และยงัชว่ยสง่เสริมกำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้ เรียนอีกด้วย 
 คริสตี ้เอช อมำโต (Christie H. Amato: 2012) ได้ท ำกำรวิจยัเร่ือง ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เป็นทีมของผู้ เรียน: กำรประยุกต์ใช้ แบบวัดบุคลิกภำพของ ไมเออร์-บริกจ์ ในวิชำธุรกิจ กำรวิจยันีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบควำมสมัพนัธ์ของกำรเรียนรู้ ระหว่ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้ เรียน และ
รูปแบบวิธีกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำได้แก่ แบบวดับคุลิกภำพของ ไมเออร์-บริกจ์ 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ ใช้นกัศึกษำท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกัน แบบคละควำมสำมำรถ โดย
กลุ่มแรกเป็นนักศึกษำกลุ่มท่ีเรียนวิชำ กลยุทธ์กำรตลำด และกลุ่มท่ีเรียนหลกัเศรษฐศำสตร์มหภำค 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำกลุ่มเศรษฐศำสตร์มหภำคท่ีมีประสบกำรณ์ในระดับน้อย หรือไม่มี
ประสบกำรณ์ มีควำมพึงพอใจต่อเร่ืองควำมเข้ำกันได้ของสมำชิกในกลุ่ม  ในขณะท่ีกลุ่มกลยุทธ์
กำรตลำดมีควำมพึงพอใจต่อกำรผสมผสำนขององค์ประกอบควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำยของสมำชิก
ภำยในกลุม่  
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12. ระเบียบวิธีวิจัย 
 12.1 ระเบียบวิธีวิจัย  งำนวิจยันีเ้ป็นงำนวิจยัลกัษณะ R & D 

 12.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำได้แก่ คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิตกลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์จ ำนวน 10 คณะวิชำได้แก่ คณะศิลปศำสตร์ คณะบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ คณะ
เศรษฐศำสตร์ คณะนิเทศศำสตร์ วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและบริกำร วิทยำลยัดนตรี คณะนิติศำสตร์ 
วิทยำลยันวตักรรมสงัคม และวิทยำลยับริหำรรัฐกิจและรัฐศำสตร์ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 524 คน 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิตกลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สงัคมศำสตร์ จ ำนวน 10 คณะวิชำ ท่ีได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง คณะวิชำละ 2 คน รวมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 20 คน 

นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำท่ีมีกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ ท่ีได้มำโดย
วิธีกำรสุม่อยำ่งง่ำย กลุม่ละ 50 คน จ ำนวน 20 กลุม่ รวมทัง้สิน้ 1000 คน 

12.3 เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัได้แก่  
 1. แผนกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั ประกอบด้วยกำรจดักำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบ
ดงัตอ่ไปนี ้1) ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ 2) สำระส ำคญัของหน่วยกำรเรียนรู้ 3) วตัถปุระสงค์กำรเรียนรู้ 4) 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ขัน้น ำ  ขัน้สอน และ ขัน้สรุป 5) ภำระงำนท่ีมอบหมำย 6) ส่ือและ
อปุกรณ์  7) กำรวดัและประเมินผล 8) กำรบนัทกึผลหลงักำรสอน 9) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. แบบประเมินควำมพงึพอใจของผู้สอนท่ีมีตอ่วิธีกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั มี
ลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 ระดบั 
 3.แบบประเมินควำมพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่วิธีกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั มี
ลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 ระดบั 

12.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวบรวมข้อมูลจำกแบบบนัทึกผลหลังกำรสอนของ

อำจำรย์ และน ำเสนอในลกัษณะควำมเรียง 
2. ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ เรียน และผู้สอน วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถ่ี 

ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำร้อยละ แล้วน ำเสนอข้อมูลในลักษณะตำรำงประกอบกำร
บรรยำย 
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12.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ผู้วิจยัด ำเนินกำรเก็บรวบรวบข้อมูลจำกคณำจำรย์มหำวิทยำลยัรังสิตกลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ ำนวน 10 คณะวิชำ รวมทัง้สิน้ 20 คน และข้อมูลจำกนักศึกษำกลุ่มท่ีลงทะเบียนใน
รำยวิชำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 1000 คน ในภำค
กำรศกึษำท่ี 1 ปีกำรศกึษำ 2558  แล้วน ำผลท่ีได้มำวิเครำะห์และแปลผลข้อมลูเพ่ือสรุปผล จำกนัน้ น ำ
ผลท่ีได้มำอภิปรำยเพ่ือหำแนวทำงในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนร่วมกนั  
  
13. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคกำรเรียนกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั มีผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนผำ่นเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 
14. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 

กิจกรรม ระยะเวลา  ปี 2557 - 2558 

มก
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ธ์ มีน

าค
ม 
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ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม มิถ

ุนา
ยน

 

กร
กฎ

าค
ม สิง

หา
คม

 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 
ธัน

วา
คม

 

1. เขียนโครงกำรวิจยั             
2. สร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั             
3. เก็บรวบรวมข้อมลูข้อมลู             
4. วิเครำะห์และแปลผล             
5. เขียนรำยงำนเสนอผลกำรวิจยั             
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กรอบการวิจัย 

กระบวนการ/ 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/ วิธีการ
วิจัย 

วิธีการวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลการวิจัย 

1) เพื่อถอดควำมรู้
ด้ำนเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็น
ส ำคญั 

คณำจำรย์จำก
คณะวิชำของ
มหำวิทยำลยัรังสติ 

แบบฟอร์มกำรถอด
ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส ำคญั 

น ำแบบควำมรู้ที่
ได้รับจำกคณะวชิำ
มำท ำกำรวิเครำะห์
เนือ้หำ และจ ำแนก
ประเภทของเทคนคิ 
วิธีกำรจดักำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส ำคญั 

สรุปเทคนิคและ
รูปแบบกำรจดักำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
ของคณำจำรย์
มหำวิทยำลยัรังสติ 
จ ำนวนทัง้สิน้ 15 
เทคนิค 

2) เพื่อศกึษำผล
กำรน ำเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็น
ส ำคญัไปใช้ 

1) อำจำรย์กลุม่
วิชำมนษุยศำสตร์
และสงัคมศำสตร์ 
จ ำนวน 20 ทำ่น 
(เลอืกแบบ
เจำะจง) 

2) นกัศกึษำ 
จ ำนวน 1000 คน 
(นกัศกึษำที่เรียน
กบัอำจำรย์ที่เป็น
กลุม่ทดลองทัง้ 20 
ทำ่น โดยกำรสุม่
อยำ่งง่ำย กลุม่ละ 
50 คน) 

1) แผนกำรจดักำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส ำคญั 

2) แบบบนัทกึผล
ภำยหลงัจำกกำรน ำ
เทคนิคกำรเรียนกำร
สอนไปใช้ในกำรจดักำร
เรียนกำรสอน 

3) แบบประเมินควำม
พงึพอใจผู้สอนท่ีมตีอ่
วิธีกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส ำคญั 

4) แบบประเมินควำม
พงึพอใจผู้เรียนที่มีตอ่
วิธีกำรสอนแบบเน้น
ผู้ เรียนเป็นส ำคญั 

1) ข้อมลูจำก
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน รวบรวม
ข้อมลูจำกแบบ
บนัทกึผลหลงักำร
สอน ท ำกำร
วิเครำะห์เนือ้หำ 
และสรุปผล 

2) ข้อมลูจำกแบบ
ประเมินควำมพงึ
พอใจผู้สอนและ
ผู้ เรียน วิเครำะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติ
พืน้ฐำน ได้แก่
คำ่เฉลีย่ ควำมถ่ี 
ร้อยละ และน ำเสนอ
ข้อมลูในลกัษณะ
ตำรำงประกอบกำร
บรรยำย 

1) ได้ข้อมลู
สำรสนเทศเก่ียวกบั
ผลของกำรน ำ
เทคนิคกำรเรียนกำร
สอน 15 เทคนิค (ที่
สรุปได้จำก Phase 
1) ไปใช้ในกำร
จดักำรเรียนกำร
สอน ตลอดจนได้
ทรำบถึง ปัญหำ 
อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

2) น ำผลที่ได้ไปใช้
เป็นข้อมลูพืน้ฐำนใน
กำรจดักำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสม 
และสอดคล้องกบั
นกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัรังสติ
ตอ่ไป 
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15. งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คำ่ตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำร 1 คน (ภำยใน) 

 
1,000 

 
บำท 

2. ค่าวัสดุ - บำท 
3. ค่าใช้สอย 
    3.1 คำ่จดัท ำเอกสำร แผนกำรสอน แบบบนัทกึกำรสอน (30 บำท x 40 ชดุ 
x 3 ครัง้) 
    3.2 แบบประเมินควำมพงึพอใจผู้สอน  (20 บำท x 1 ชดุ x 20 คน) 
    3.3 แบบประเมินควำมพงึพอใจผู้ เรียน (20 บำท x 1 ชดุ x  1000 คน) 
    3.4 คำ่ถอดเทป และพิมพ์เนือ้หำ (3 ชม. X 500 บำท x 2 ครัง้) 
    3.5 คำ่จดัประชมุ Focus group (120 บำท x 20 คน x 2 ครัง้) 
    3.5 คำ่วิเครำะห์ และสงัเครำะห์ข้อมลู (เหมำจำ่ย) 
    3.6 คำ่จ้ำงพิมพ์งำน ส ำเนำเนือ้หำ และเข้ำเลม่ (เหมำจำ่ย) 
    3.7 คำ่เข้ำปกรูปเลม่วิจยั (200 บำท x 3 เลม่) 
    3.9 คำ่ใช้จำ่ยเบด็เตล็ด (เหมำจำ่ย) 

 
3,600 

 
400 

20,000 
3,000 
4,800 
5,000 
3,000 
600 

1,000 

 
บำท 
 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 42,400 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คำ่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทำ่น 
     4.2 คำ่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 
     4.3 คำ่สมนำคณุโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คำ่ใช้จำ่ยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 56,600 บาท 

   ลงนาม_____________________ ผู้เสนอโครงการ 
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