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การพัฒนาวิชาชีพครูให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตครู  ดังนั้นสถาบันฝึกหัดครูจึงควรมี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าแนวคิดใหม่ที่สามารถท าให้ผู้เรียนครูเกิดความสามารถเฉพาะของวิชาชีพ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติงานจริงในอนาคตมาประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นค ากว้างๆ ที่มีความหมายครอบคลุม
เทคนิคกลไกต่างๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การท างานของบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (วิจารณ์ พานิช, 2547: 3) เนื่องจากคุณค่า
และประโยชน์ของการจัดการความรู้สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งยังสร้างความ         
พึงพอใจให้กับบุคคล จากเหตุผลดังกล่าวจึงควรน าศาสตร์แห่งการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษาเพ่ือให้
ได้ผลผลิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการส าคัญ
ที่จะท าให้นิสิตครูรู้จักหาความรู้ และน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Leaning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะท าให้บุคคลเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล ซึ่งความสามารถต่างๆ เหล่านี้เองที่จะสะท้อนถึงคุณค่า (Value) ของตัวเอง ซึ่งจะท าให้บุคคลมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคนอ่ืน 
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และท าให้บุคคลนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีศักยภาพในการท างาน และสามารถพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูให้
สูงขึ้นต่อไป 

         ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ ในการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการจัดการความรู้ส าหรับนิสิตครู ซึ่งสามารถเสนอแนะแนวทางการผลิตและพัฒนานิสิตครูให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างประสบความส าเร็จ มีความสุข สามารถ
พัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของสังคม เป็นเฟืองชิ้นส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถแข่ง ขันกับนานา
อารยประเทศได้ต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิด
การจัดการความรู้ส าหรับนิสิตครู  

 

 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

 วธิีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินไปตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินงาน
ตามกรอบวิธีการวิจัย (Research Framework) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการจัดการความรู้ส าหรับนิสิตครู  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 2 เรื่อง คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  (2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้ในเรื่องกระบวนการ  
เทคนิคและวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการจัดการความรู้ส าหรับนิสิตครู 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาข้อมูล 
ขั้นที่ 2 การยกร่างรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 3 การจัดท าเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 5 ทดลองน าร่องรูปแบบเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ ขั้น
ที่ 6 ผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ และจัดท ารูปแบบการเรียนการสอนและเอกสาร
ประกอบรูปแบบฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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 ผลการวจิัย 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิง
แนวคิดการจัดการความรู้ส าหรับนิสิตครู เป็นผลมาจากการน าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนิสิตที่เรียนรายวิชาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 จ านวน 37 คน ซึ่งปรากฏผลโดยสรุปดังนี้  

1.  นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.  นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีทักษะในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีเจตคติต่อการเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.  ในด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนในการด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจและร่วมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว
ในการเรียนอยู่ตลอดเวลา 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน   

   ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านปัจจัยน าเข้ามากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ 

 

 อภิปรายผล 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการจัดการ
ความรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนา ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและการทดลองน าร่องเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ด้านการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้พบว่า นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบมีความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทักษะในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และเจตคติต่อการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นเพราะนิสิตได้รับการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอน
ที่มกีารจัดองค์ประกอบต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1.  บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกหัดครู สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู ให้บัณฑิตครู
มีความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  สถาบันฝึกหัดครูสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนสอน เพื่อพัฒนาบัณฑิตครูให้มีความสามารถในการเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1.  เนื่องจากความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้นั้น เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วต้องสามารถน าไปใช้จริง
โดยไม่ลืมจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นควรได้มีการศึกษาถึงความคงทนของความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้หลังจากได้เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นว่าจะยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

2.  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความสามารถด้านการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 


