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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม จำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ และ 3) เสนอแนะแนวทางการจัดการความรู 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

นักศึกษา 5 คณะ คณะละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา สถิติ 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 

2. การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลจำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ พบวาไมแตกตางกัน  

3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีประสิทธิภาพ 

จำเปนตองพฒันาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู และการใชทรพัยากรแหลงเรียนรู
และเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา 

 
คำสำคัญ:  การจัดการความรู  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) find the status of knowledge management of 

Nakhon Pathom Rajabhat University’s students; 2) compare knowledge management 

between groups of students as classified by gender, class and faculty of studies; and  

3) study the approach to develop the students’ effective knowledge management.  

The research samples, derived by quota sampling, were 250 students of Nakhon Pathom 

Rajabhat from 5 faculties which were verified 50 students per each. Data were analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Analysis of Variance (ANOVA) 

and content analysis. 

The results revealed that; 

1. Overall and in specific aspects, the level of knowledge management of the 

students was at a high level. 

2. Students’ knowledge management as classified by students’ status: gender, 

year of study, and faculty were not different.  

3. The development of effective knowledge management of students of Nakhon 

Pathom Rajabhat University should include personal competency, learning process, and 

learning resources and technology utilization. 

 

Keywords: knowledge management, Nakhon Pathom Rajabhat University’s students 

 

บทนำ 
สภาพสังคมปจจุบันท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู มนุษยทุกคนตองแสวงหาความรู 

อยางไมหยุดนิ่ง จากแหลงความรูมีอยูมากมายท้ังในองคการและนอกองคการ ความรูจึงมี 

ความสำคัญมากข้ึน เพราะถือเปนสิ่งท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความเปนผูไดเปรียบในเชิงแขงขัน มนุษย 

ทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะเรียนรู ส่ังสมความรู รวมถึงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการตาง ๆ ใหกาวหนา 

มากย่ิงขึ้น ทำใหหลาย ๆ องคการไดนำการจัดการความรูมาใชเปนกลยุทธหลักเพ่ือพัฒนาองคการ

ของตนเองใหทัดเทียมและสามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ได 
สถานศึกษาในปจจุบัน ตางก็เร่ิมใหความสำคัญกับการจัดการความรูในสถานศึกษาของ

ตนเอง เพราะกระบวนการจัดการความรูนั้นนับไดวาเปนเครื่องมือชวยใหสถานศึกษาสามารถคนหา 

คัดเลือก รวบรวม เผยแพรและถายโอนสารสนเทศท่ีสำคัญ โดยเฉพาะความรู ความชำนาญท่ีจำเปน

สำหรับกิจกรรมภายในสถานศึกษา อาทิ การแกปญหา การวางแผนกลยุทธ การตัดสินใจ และยังเปน
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เคร่ืองมือสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาสามารถนำขอมูลสารสนเทศที่มีอยูมาจัดระบบและ

พัฒนาเปนองคความรูเพ่ือพัฒนาปญญาของผูเรียน จึงกลาวไดวา การจัดการความรูเปนการเรียนรู 

ที่เรียนจากการปฏิบัติ ผสมผสานกับประสบการณ เพ่ือกอใหเกิดวิธีการทำงานท่ีดี นอกจากนี้ยังพบ

วาสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนกระบวนการ

เชนเดียวกับผลผลิต เนนวิธีการหาคำตอบมากกวาไดแคคำตอบ เนนทักษะในการเรียนมากกวาส่ิงที่

เรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรียนที่มีความพรอมในดานองคความรู สงเสริมทักษะผูเรียน พัฒนา

ความสามารถ และคุณลักษณะทางกายและจิตใจ ดังน้ัน ความสามารถในการจัดการความรู 

จะทำใหผูเรียนนำความรูที่ไดมาประยุกตใชเปนความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังเปนสวนชวยใหผู เ รียนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

อยางเปนระบบ เปนข้ันตอน และสามารถแกปญหาใหผานพนไปไดดวยดี โดยเม่ือประสบกับปญหา

หรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตก็จะสามารถเลือกใชความรู หรือแสวงหาความรูเพ่ือนำมาใช 

ในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมีกระบวนการจัดการความรูที่มี

ประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยอัตลักษณของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งอัตลักษณดังกลาวเกิดขึ้น 

จากวัฒนธรรมองคการท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคการน้ัน ๆ นั่นเอง 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง 

การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ 

เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 

รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน เปาหมายหน่ึงท่ีสำคัญ

มากของการปฏิรูปการศึกษา คือการสนับสนุนใหองคการทางการศึกษาทุกระดับ มีความเขมแข็ง

และมีศักยภาพสูงขึ้น ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน และในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยยังประสบปญหา 

หลายประการ เชน คุณภาพผูสำเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน การท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงคและปรัชญาของแตละสถาบันน้ัน 

ตองอาศัยปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปน อาจารย ผูบริหาร หลักสูตร และสิ่งอำนวย

ความสะดวกตาง ๆ และองคประกอบที่สำคัญของสถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคน นั่นคือ  

ผูเรียน ซึ่งถือเปนผลผลิตหลักของพันธกิจของสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงควรใหความสำคัญ

กับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ ความซ่ือสัตย คุณธรรมและจริยธรรม 
ความรวมแรงรวมใจและการทำงานเปนทีม การมุงเนนการบริการ การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

และความคิดริเร่ิมสรางสรรค รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจของอุดมศึกษาซ่ึงจะครอบคลุม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
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แกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหอาจารย
เกิดความผูกพันตอองคการ ทั้งน้ีหากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดการความรูที่ดีจะชวยเสริมประสิทธิภาพใหบุคลากรพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และนำ 
ความรูนั้นมาใชประโยชนในการพัฒนางานและแกไขปญหาใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
จะมีผลใหการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศไดดีมากย่ิงข้ึน (ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, 
2551)  

ผูวิจัยในฐานะท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จากประสบการณที่ปฏิบัติงานพบวาปญหา
ที่เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียนมีหลายประการ อาทิ ความพรอม
ของนักศึกษาที่มีฐานความรูไมเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว เน่ืองจากนักศึกษามีความแตกตาง
ของพ้ืนฐานทางการศึกษาพอสมควร ประกอบกับนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นบอยครั้ง มีผลใหเวลาเรียนไมเพียงพอกับเน้ือหาท่ีระบุไวในคำอธิบายรายวิชา ระบบการวัดผล 
เชน เกรด E ไมนำมาคิดคาเฉล่ีย และไมมีผลกระทบตอคะแนนเฉล่ีย นักศึกษาจึงใหความสำคัญกับ
ผลการเรียนนอย นอกจากนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีภาระงานสอนมาก ขั้นต่ำ  
18 คาบ/สัปดาห ตามจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนแตละป และจากบันทึกหลังการสอนของผูวิจัยและ
การสัมภาษณนักศึกษาท่ีเก่ียวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอนน้ัน สรุปใจความไดวา นักศึกษา
ตองการใหจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติจริง ซ่ึงบางรายวิชาก็จัดใหไดอยางเต็มท่ี และตองการ 
ใหมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณการเรียนการสอนท่ีจำเปน รวมถึงเปดโอกาส 
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีวิสัยทัศนที่วาดวยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม 
พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล ทั้งยังกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตคือ มีสติปญญา ขยัน 
อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกความเปนไทย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนา
ตนเอง และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยเหตุผลดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีกำหนดไว จึงไดศึกษาทักษะ
การจัดการความรู ซึ่งถือวาเปนทักษะสำคัญท่ีจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งไดกำหนดข้ึนจากปญหาดังกลาวขางตน  

 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือวัดระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนก

ตามเพศ ชั้นป และคณะ 
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อยางมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดำเนินการ 
ประชากร 

ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ 

จำนวน 15,901 คน 

 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใชวิธีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยไมอาศัย

ความนาจะเปน (non probability sampling) ดวยวิธีการกำหนดสัดสวน (quota sampling) 

จากนักศึกษาท้ัง 5 คณะ ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางคณะละ 50 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวแทน

แตละคณะโดยระบุคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

1. เปนหัวหนาหมูเรียน 

2. เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษาของแตละคณะ 

3. เปนผูที่มีประพฤติดี (ไมเคยถูกหักคะแนนความประพฤติ) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรสภาพ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ชั้นป และคณะ 

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก องคประกอบของการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประกอบดวย 1) แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 2) แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย  

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การแสวงหาความรู 5) การสรางความรู 6) การแลกเปล่ียนเรียนรู และ  

7) การนำความรูไปใช  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจยัไดดำเนินการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามท่ีไดรบักลับคนืมาตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม  
2.  วิเคราะหระดับการจัดการความรูของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดวยคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  ( x̄ ) และ สวนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 

3.  เปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนกตาม

เพศ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และจำแนกตามช้ันป และคณะ ใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูโดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe') 
4.  การวิเคราะหแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มี

ประสิทธิภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับ 5    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับมาก 

  ระดับ 3    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับนอย 

  ระดับ 1    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับนอยท่ีสุด 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ตามขั้นตอนการตำเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบที่

เก่ียวของกับการจัดการความรู นำผลการวิเคราะหองคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการความรูของ

นักศึกษา โดยการจัดทำสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูในสถานศึกษา และ

กำหนดขอกระทงคำถามตามตัวบงชี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ขั้นตอนท่ี 2 นำแบบสอบถาม ระดับการจัดการความรูของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหา 

(content validity) เพ่ือหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา IOC (index of item objective congruence) 

โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคาคะแนนต้ังแต 0.67 ขึ้นไป 

ข้ันตอนท่ี 3 นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาความเท่ียง (reliability) ดวยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา (    - Cronbach) ของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน สวิุมล ตริกานันท, 2551: 156) 

ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.95 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 
 2.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดย

การแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 2.2 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม โดยนำขอมูลมาแจกแจงความถ่ีเพ่ือหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สำหรับการแปลความหมาย กำหนดเกณฑชวงของคาเฉล่ีย ตามคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 
121) ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51–5.00  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.51–4.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51–3.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51–2.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00–1.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 2.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการความรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนกเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) สวนจำแนกตามช้ันป และ
คณะ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูโดย
วิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe') 

3.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
และนำเสนอแบบพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถสรุปขอ
คนพบไดดังน้ี 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
    จากผลการวิจัยพบวา ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมทุกดานอยูในระดับมาก ขอมูลมีการกระจายตัวนอย สามารถจำแนกตามรายละเอียดได
ดังน้ี 1) แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ( x̄  = 4.06, S.D. = 0.66) 2) แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย 
( x̄  = 3.81, S.D. = 0.77)  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x̄  = 3.90, S.D. = 0.73) 4) การแสวงหาความรู 
( x̄  = 4.01, S.D. = 0.78) 5) การสรางความรู ( x̄  = 4.05, S.D. = 0.69)  6) การแลกเปล่ียนเรียนรู  
( x̄  = 4.03, S.D. = 0.71)  และ 7) การนำความรูไปใช ( x̄  = 3.94 , S.D. = 0.69)  

2. การเปรยีบเทยีบระดบัการจดัการความรูของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จำแนกสถานภาพสวนบุคคล 

 การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมพบวา 
ไมแตกตางกัน และเม่ือจำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ พบวามีระดับปฏิบัติไมแตกตางกัน  

3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการ

จัดการความรู และการใชทรัพยากรแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถอภิปราย 

ขอคนพบไดดังน้ี 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1.1  แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรู 

ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีสวนรวม 

ในการจัดสถานท่ีจัดเก็บความรูที่เหมาะสม งายตอการคนควาความรูและการเขาถึงความรูตรงตาม 

ความตองการ มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สวนนักศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุงแหลงเรียนรูใหทันสมัย

อยูเสมอ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือใน แลกเปล่ียนความรู มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมไดสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนแหลงเรียนรูและกิจกรรมใหนักศึกษาไดมี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน มีการจัดแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 

ที่เอ้ือตอเรียนรูของนักศึกษา เชน สำนักวิทยบริการท่ีมีหนังสือ สื่อการสอนท่ีทันสมัยบริการ 

แกนักศึกษาอยางเพียงพอ สอดคลองกับ Leitch and others (2001: 20-21) ไดทำการศึกษาถึง 

ผลความสำเร็จของการจัดการความรูพบวาตองมีองคประกอบท่ีสำคัญ ซึ่งองคประกอบท่ีสำคัญ 

สิ่งหน่ึงคือ องคประกอบดานกระบวนการ (business processes) ประกอบดวยแนวทางและข้ันตอน

ของการจัดการความรู ซึ่งจำเปนตองระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตองการ ทั้งจากแหลงขอมูล

ภายในและภายนอก เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดท่ีควรนำมาใชในองคการแลวนำความรูนั้น 

มากำหนดโครงสราง รูปแบบและตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะนำมาผลิตและเผยแพร และจะ

ตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวา ตองการใหบรรลุเปาประสงคอะไร โดยมีขั้นตอน 

ในการจัดการความรู (managing knowledge) 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดหาความรูจากแหลงความรู

ตาง ๆ (knowledge acquisition) การจัดหาความรูเปนข้ันตอนของการพัฒนา และการสรางความรู

ใหม เชน การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระบบ (classifying knowledge)  

2) การแบงปนหรือการแลกเปล่ียนความรู (knowledge sharing)โดยการใหโอกาสและให 

การสนับสนุน สงเสริมการแบงปนความรูรวมกันในองคการจะเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคการ 
และ 3) การใช หรือเผยแพรความรู (knowledge utilization) การเผยแพรสารสนเทศใหคนในองคการ

สามารถเขาถึงความรูในองคการได เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ และการดำเนินงานท่ีไมผิดพลาด

ซ้ำซอน  

 1.2  แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา มีระดับการจัดการความรู 

ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีโอกาสใช

เครือขายระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เพ่ือ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สำหรับนักศึกษามีโอกาสรวมจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

เพ่ือใหไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัยมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปรัชญาวา “การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการสรางเครือขายกับชุมชนเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดไปศึกษาคนควา

เพ่ิมเติมตามความสนใจ เชน ศูนยเรียนรูชุมชน โครงการชุมชนผาสุก กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน 

แหเทียนจำนำพรรษา ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนภายนอกมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับอภิชาติ ใจอารีย (2557: 241-258) ทำการศึกษา รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินการแปรรูปหนอไม ของชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ

จัดการความรู ประกอบดวย การกำหนดความรู โดยผานการพิจารณาวาเปนความรูดั้งเดิมหรือ 

ความรูใหมที่ประยุกตจากภูมิปญญาเดิม การแสวงหาความรู ที่มาจากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายใน

ชุมชนและการสงเสริมจากหนวยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ  

ผานการพูดคุยและปรึกษาหารือ เพ่ือการแกปญหาในกระบวนการแปรรูป การจัดเก็บความรู  

สวนใหญเปนการจัดเก็บความรูในตัวบุคคล ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร และการถายทอด

ความรู สวนใหญมีลักษณะอยางไมเปนทางการ สรุปไดวา การเรียนรูจากแหลงเรียนภายนอก

มหาวิทยาลัยจะชวยใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนประสบการณที่นอกเหนือจากเน้ือหาวิชาการในหองเรียน 

ทั้งยังสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนทองถ่ินดวย 

 1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา มีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวม

และรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีโอกาสใชเทคโนโลยี 

การสื่อสารเพื่อชวยใหสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด นักศึกษา 

มีโอกาสใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใหบริการการสืบคนความรูของนักศึกษา มีลำดับ

ปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตระหนักถึงความสำคัญในการใชเทคโนโลยี 

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงไดสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร

สำหรับใหบริการกับนักศึกษาไดสืบคนขอมูลท่ีสนใจ การจัดฝกอบรมการใช Tablet การอบรมการใช
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ทำใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังสนับสนุน
ระบบอินเทอรเน็ตไรสายบริการตามจุดตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดใชอุปกรณส่ือสารหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

ของตนเองเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตไดทุกจุดในมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับไพบูลย  เกตุแกว (2554: 

71-73) ไดทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือขายกัลยาณมิตร 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการศึกษาคร้ังนี้นอกจาก 

จะทำใหทราบถึงรูปแบบที่จะใชเปนแนวทางในการจัดการองคความรูของหนวยงานดังกลาวแลว  
ผลการประเมินยังแสดงใหเห็นวาระบบจัดการองคความรูที่พัฒนาข้ึนน้ันตอบสนองความพึงพอใจ

ของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สามารถนำมาใชในหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศได และเพ่ือ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชกับบุคลากรซึ่งถือวา 

เปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาท่ีสำคัญ ดังน้ัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการตองใหความสำคัญกับ 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน และการเรียนการสอนอยางจริงจัง  
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 1.4  การแสวงหาความรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีการเปดรับขาวสารจากส่ือ 

ที่หลากหลาย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ e-mail บทความ โทรทัศน วีดิทัศน มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด สำหรับ 

นักศึกษามีโอกาสศึกษา คนควา ประดิษฐ คิดคน ทดลอง กลาคิด กลาทำในส่ิงใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน 

ตอตนเองและองคการมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำนวนมากสนใจที่จะใชเวลาวางในการแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรร 

ให อาทิ หองสมุด โทรทัศนที่ติดตั้งอยูตามโรงอาหาร การใชงานอินเทอรเน็ตผานเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรไวให เพ่ือศึกษาหาความรูที่ตรงตามความสนใจของตนเอง ซึ่งมีทั้งเน้ือหา 

ในรายวิชาท่ีเรียน รวมถึงเน้ือหาท่ีสนใจทั่วไป อาทิ ขาวสาร แฟช่ัน เน้ือหาท่ีใหความบันเทิง เปนตน 

สอดคลองกับพรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2554: 72-74) ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ 

การจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก  

ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูภาพรวมของสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ภาพรวมของ 

สภาพองคประกอบการจัดการความรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สำหรับปญหาของ 

การจัดการความรูสามารถสรุปไดวาเกิดจากปจจัย 5 ดาน ไดแก 1) คน 2) การจัดการความรู  

3) องคการ 4) การเรียนรู และ 5) เทคโนโลยี และแนวทางการแกไขปญหาการจัดการความรูคือ  

1) องคการควรมีการสนับสนุนตาง ๆ เชน งบประมาณ การมีพ้ืนท่ีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2) การจัดการความรูควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูและ 

จัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน 3) การเรียนรูควรมีการสงเสริมใหเกิดรูปแบบการเรียนรู ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และ 4) บุคลากรควรใหผูบริหารสงเสริมสนับสนุนดานการจัดการ ความรู 

ในโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการความรูของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  
สถานศึกษาจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอ้ือตอการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

บริการ จัดบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากร 

ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีควรตระหนักวา บุคลากร
เปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด ใหความเทาเทียมเสมอภาคกันและยอมรับในความแตกตางของบุคคล 

ที่สำคัญคือ ตองใหความเคารพตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวม 

ในกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ ขององคการ และควรกำหนดใหบุคลากรทุกคนมีบทบาท 
ในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากบุคลากรคนอ่ืน สวนอ่ืน ฝายอ่ืนดวย  รวมท้ังใหมีการกระจาย

เครือขายความสัมพันธในองคการ ผานชองทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ สงเสริมใหมี 

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน 

 1.5  การสรางความรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมให
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นักศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการศึกษาท้ังทางตรงและทางออม มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด 

สำหรับนักศึกษามีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งกิจกรรมทาง

วิชาการ กีฬา และสันทนาการอ่ืน ๆ เชน กีฬา พ.จ.น.ก. (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) ไดมี 

การประกวดแขงขันทางวิชาการตาง ๆ และโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษท่ีประเทศมาเลเซีย 

และเวียดนาม กิจกรรมเหลาน้ีลวนสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสสรางองคความรูดวยตนเอง และยัง

สงเสริมใหนำขอมูลความรูใหม ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาปรับปรุงความคิดตัดสินใจ 

ไดเหมาะสม ทนัตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมทีเ่กิดขึน้ สอดคลองกับคมศกัด์ิ เจยีมวัฒนาเลิศ 

(2553: ค) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการความรูของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

พบวา ผูนำขององคการใหความสำคัญกับการจัดการความรูอยูในระดับมาก ดวยการสรางวัฒนธรรม 

ขององคการและมีการกำหนดทิศทาง รูปแบบในการพัฒนาอยางชัดเจน รวมท้ังมีการประเมินผล 

อยางเปนระบบ เพ่ือสรางการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพซ่ึงจะนำไปสูการเปนองคการแหง 

การเรียนรูที่สมบูรณตอไป ทั้งนี้ องคการจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอการจัดการ

ความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและบริการขององคการโดยรวมท่ีเนนการปรับปรุงการทำงานอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหไดผลงานที่ดีขึ้นอยูเสมอ องคการควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทำงานโดยเนน 

การทำงานเปนทีม การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการทำงาน (teamwork and networking) 

ที่มีการสรางการแบงปน และ การนำความรูไปใชรวมท้ังตองมีการประสานงานกันเพ่ือแกปญหาและ

สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหม ๆ 

 1.6  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวม
และรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีการเรียนรูจากการมี 

ปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม และการทำงานรวมกันเปนทีม มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด และนักศึกษา 
มีการเปดโอกาสแลกเปล่ียนความรู หรือเผยแพรความรูที่ตนเองเสนอตอคณาจารย สำหรับนักศึกษา

มีการเปดโอกาสแลกเปล่ียนความรู หรือเผยแพรความรูที่ตนเองเปนผูคิดคนข้ึนมาในระบบเทคโนโลยี
ตอเพ่ือนนักศึกษาดวยกันมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุดเน่ืองจากในแตละป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปนจำนวนมาก สงเสริม

ทำงานรวมกับผูอื่น โดยการใหความชวยเหลือ สงเสริมใหเสนอแนวคิด วิธีการมีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค หรือข้ันตอนการทำงานใหม ๆ ไมยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ สอดคลองกับบุญดี  

บุญญากิจ และคณะ (2549: 59 ) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีชวยใหการจัดการความรูประสบความสำเร็จนั้น

ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารซึ่งผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจและตระหนัก

ถึงความสำคัญรวมท้ังตองรูทิศทาง กลยุทธที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอการแลกเปล่ียน



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 73

และแบงปนความรู มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและมีการวัดผลและประเมินผลเพ่ือให

องคการสามารถทบทวน และทำการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาประสงคของ

การจัดการความรูตอไป องคการจึงจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอ้ือตอการจัดการความรู

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและบริการขององคการ พบวาวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (corporate 

learning culture) ซึ่งองคการควรมีบรรยากาศท่ีกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดการใฝรู  

เกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาและถายทอดความรูตอกันอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิด 

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเกิดนิสัย 

การเรียนรูในการทำงาน โดยองคการตองสนับสนุนอยางจริงจังท้ังดานการเงิน ขวัญ และกำลังใจ 

 1.7  การนำความรูไปใช ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีทักษะและความรูในการใชเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ในการส่ือสารความรู มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สำหรับนักศึกษาสามารถนำผล

ที่ไดจากการประเมินผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดการความรูของตนเองอยางตอเนื่อง มีลำดับ

ปฏิบัติต่ำท่ีสุด ทั้งนี้ พบวา นักศึกษาในปจจุบันนิยมนำความรูที่ไดไปใชผานการส่ือสารดวยการใช

เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ในการส่ือสาร สวนมากมีอุปกรณสื่อสารท่ีทันสมัย รองรับ 

การส่ือสารผานระบบสารสนเทศอยางท่ัวถึง เชน การใชโทรศัพทแบบสมารทโฟน (smart phone)  

รุนตาง ๆ นอกจากน้ี นักศึกษายังใชการแลกเปล่ียนเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ตดวยการใชโปรแกรม

เฟสบุค (Facebook) เปนชองทางแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและเน้ือหา 

อื่น ๆ ตามความสนใจ สอดคลอง Lui (2005: 118-125) ไดศึกษาปจจัยท่ีสนับสนุนการใชระบบ 

การจัดการความรูและผลกระทบของการใชที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูแตละบุคคล ผลการวิจัยพบวา 

ระบบความรูที่แข็งแรงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการเรียนรูแตละบุคคลและอธิบายวาระบบความรู

มีประโยชนตอการเรียนรูในหลายดาน การวิจัยเสนอแนะวาความสามารถในการรับรูของแตละคน
และการใชประโยชนของระบบความรู และการสนับสนุนการจัดการเปนปจจัยหลักท่ีนำไปสูการใช

ระบบความรู คุณภาพของระบบสารสนเทศไมมีผลกระทบโดยตรงกับการใชระบบความรู ผลกระทบ

การใชระบบความรูขึ้นอยูกับแตละคน และยังสอดคลองกับ Wheelen & Hunger (2004: 89)  
ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความรูในองคกร พบวา องคประกอบหลักท่ีสำคัญ 

ในการจัดการความรูขององคกร คือ วัฒนธรรมของการใฝรู ความเชื่อ ทัศนคติ การทำงานเปนทีม  

(team working) พลังรวม (synergy) การไววางใจ (trust) และกระบวนการจัดการความรูโดยมี
กระบวนการดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (knowledge sharing) เปนองคประกอบยอย 

ที่สำคัญท่ีสุด  
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2.  การเปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมจำแนกสถานภาพสวนบุคคล 

 2.1 จำแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีมี 

เพศตางกันมีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศตางกันมีระดับการจัดการความรูดานการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จากขอมูลพบวา เพศชายจะมีระดับการจัดการ 

ความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรูนอยกวาเพศหญิง ทั้งน้ี เน่ืองจากนักศึกษาชายมักสนใจการคนควา

หาความรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเฉพาะบุคคลมากกวาท่ีจะนำความรูมาพูดคุยแลกเปล่ียน

เรียนรู ซึ่งตางนักศึกษาหญิงท่ีชอบพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมเพ่ือนมากกวา 

 2.2 จำแนกตามช้ันป  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี 

ชั้นปตางกันมีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีมีชั้นปตางกัน มีการจัดการความรูดานการแลกเปล่ียน 

เรียนรู การจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอก และดานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 ทั้งนี้พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 5 จะมีการจัดการความรู 

ดานการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอกและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตางกัน เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 สนใจที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูมาก เพราะเปนไป

ตามวัย ความสนใจ ประกอบกับเน้ือหาท่ีเรียนยังเปนเน้ือหาพ้ืนฐานทางการศึกษาในสาขาวิชาเอก 

เน้ือหาทางวิชาการอ่ืน ๆ ยังไมเขมขนมากนัก แตสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 ซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งอยูในชวงออกฝกประสบการณวิชาชีพ จึงไมมีโอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูเทาไรนัก  

 2.3 จำแนกตามคณะ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่สังกัดคณะตางกัน มีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สัง กัดคณะตางกัน มีการจัดการความรู 
ดานแหลงเรียนรูภายนอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรู

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 โดยพบวานักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะพยาบาล

ศาสตรมีการจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

ความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรูแตกตางกัน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากนักศึกษาคณะครุศาสตรตองใช

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมาก รวมทั้งมีกิจกรรมที่ตองรวมกับทางมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม 
เพราะเปนรูปแบบการผูที่จะเปนครูในอนาคตที่จะตองมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดเวลา  

ตางจากนักศึกษาคณะพยาบาลท่ีรูปแบบการเรียน การสอนเปนรูปแบบท่ีเฉพาะ เน่ืองจากเปน

วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและชีวิตของคน การเรียนการสอนจึงเนนวิชาการท่ีเขมขน เปนเหตุให

โอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษามีโอกาสนอยกวานักศึกษาคณะอ่ืน ๆ 
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3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จาก 

การจัดทำสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูในสถานศึกษา พบวาองคประกอบ 

การจัดการความรูประกอบดวย การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู และ

การใชทรัพยากรแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา สอดคลองกับบุญสง หาญพานิช (2546: 

92) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ผลการศึกษา พบวา ธรรมชาติของความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 2 ประเภท คือ tacit knowledge 

และ explicit knowledge ซึ่งในการนำความรูไปใชนั้น ผูบริหารจะใชความรู tacit knowledge 

มากกวา explicit knowledge อาจารยจะใชทั้ง tacit knowledge และ explicit knowledge  

สวนนักศึกษาจะใช explicit knowledge มากกวา tacit knowledge และในการบริหารจัดการความรู

ในสถาบันอุดมศึกษา จำเปนอยางย่ิงที่ตองทำให tacit knowledge และ explicit knowledge 

เกิดการปฏิสมัพนัธกันอยางสมบรูณและสมดุล โดยการจัดการความรูทีส่ำคัญในสถาบันอดุมศกึษาไทย 

ประกอบดวยองคประกอบหลักดานกระบวนการจัดการความรู ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหา 

ความรู การสรางความรู การแลกเปล่ียนความรู การเก็บความรู การถายโอนความรูและการนำ 

ความรูไปใช และสอดคลองกับโอฬาร คำจีน (2555: 10-12) ไดทำการศึกษาเพ่ือกำหนดองคประกอบ 

ที่สำคัญในการจัดการความรูในองคการ พบวา ตองประกอบดวยองคประกอบ 10 ประการ คือ

เปาหมายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น วิธีกำหนดเปาหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู การคนควาความรูจาก

ภายนอก คลังความรู ทักษะและความสามารถของคน กระบวนการจัดการความรู วัฒนธรรมองคการ 

เทคโนโลยีและระบบการวัด และสอดคลองกับมานิดา นันทไมตรี (2547: 67) ไดทำการศึกษา 

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรูในองคการของไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช 

บริษัท แฟเซิล (ไทยแลนด) จำกัด และบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด พบวา กระบวนการ

จัดการความรูที่ประกอบดวยการกำหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปล่ียน

ความรู การเก็บความรูและการนำความรูไปใช 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรใหความสำคัญกับการจัดการความรู

ภายในสถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาสามารถบูรณาการการบริหารจัดการกับ 
การจัดการความรูใหเปนสวนเดียวกัน สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจในการท่ีจะนำการจัดการ

ความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคความรูที่จำเปน และองคความรูที่ตนเองสนใจ ผูบริหารควร

พิจารณานำขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปกำหนดเปนนโยบายในการจัดการความรูของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยพิจารณาในรายละเอียดของแตละองคประกอบ  

7 องคประกอบ คือ 1) แหลงเรียนรูภายใน 2) แหลงเรียนรูภายนอก 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4) การแสวงหาความรู 5) การสรางความรู 6) การแลกเปล่ียนความรู และ 7) การนำความรูไปใชและ

พิจารณานำองคประกอบท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ไปประยุกตใชในทาง

ปฏิบัติได 

2.  ขอเสนอแนะการนำไปใช 

 ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา สามารถ 

นำองคประกอบตัวชี้ วัดท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึง 

ความแตกตางหลากหลาย ขึ้นอยูกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับ

ใชเปนแนวทางในการนำตัวชี้วัดการจัดการความรูไปประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ดังตอไปนี้ 

 2.1  แหลงเรียนรูภายใน ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรแหลงเรียนรู

และกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี เพ่ิมชอง

ทางเขาถึงแหลงเรียนรูและเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแหลงเรียนรู

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอเรียนรู 

 2.2  แหลงเรียนรูภายนอก ผูบริหารควรสนับสนุนการสรางเครือขายกับชุมชนเพ่ือเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามความสนใจ และขยายเครือขายใหหลากหลาย

มากย่ิงข้ึน และขยายการสรางเครือขายท้ังในสถานศึกษา ชุมชน องคการทางศาสนา ภาครัฐ  

ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรไดกวางขวาง

มากย่ิงขึ้น 

 2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสนับสนุนปจจัยเก้ือหนุนทางดานเทคโนโลยี  

ทั้งเทคโนโลยีการส่ือสาร (communication technology) ที่จะชวยทำใหการเขาถึงความรูทำไดงาย 

สะดวก รวดเร็ว นาสนใจ โดยอาจเปน intranet หรือ internet เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานรวม  

(collaboration technology) ชวยใหนักศึกษาสามารถประสานการทำงานกันได โดยอาจที่จะใช
ขอมูลรวมกัน เชน groupware, web board, weblog ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดเก็บ (storage 

technology) ชวยในการจัดเก็บขอมูลเปนเสมือนคลังความรูใหเขาถึงความรูไดโดยงาย 

 2.4  การแสวงหาความรู ผูบริหารสงเสริมโดยการสรางบรรยากาศและกระตุนใหเกิด 
การริเร่ิมสรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยการใหความชวยเหลือ ตลอดจน 

ใหขอมูลและความคิดเห็นท่ีเปนไปประโยชนและมีการแสดงออก ใหเห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

มีความมุงมั่นในการใฝรูและเรียนรูสิ่งใหม ๆ สม่ำเสมอ เพ่ือใหตนเองและองคการมีความรูที่เทาทัน
กับปญหาหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2.5  การสรางความรู ผูบริหารควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

จนเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาในองคการ ทั้งน้ี เพราะการเรียนรู ที่มีอยางตอเน่ือง 

และสม่ำเสมอจะทำใหการจัดการความรูประสบความสำเร็จ ไดรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนนวัตกรรม 
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ที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสถาบันอุดมศึกษา 

อีกทางหน่ึงดวย 

 2.6  การแลกเปล่ียนความรู ผูบริหารควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีให 

นักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูความรูที่จำเปนในการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมถึง

ความรูอื่น ๆ ที่เปนประโยชนที่นักศึกษาใหความสนใจ ซึ่งอาจนอกเหนือจากหลักสูตร ทั้งน้ี 

ควรสงเสริมใหนักศึกษาท้ัง 5 คณะ ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดอยางเหมาะสม 

 2.7  การนำความรูไปใช ผูบริหารควรจัดตั้งทีมงานที่มีคณะทำงานมาจากทุกสวนของ

องคการ โดยบุคลากรท่ีมารวมเปนคณะทำงาน ควรมีอำนาจในการจูงใจคนในหนวยงาน และเปน
พลังขับเคลื่อนการจัดการความรูของคณะ หนวยงานระดับศูนย/ สถาบัน/ สำนัก และกอง นอกจากน้ี

ควรมีการนำความรูหรือนวัตกรรมจากความรูที่มีอยูหลากหลายไปกำหนดนโยบาย เปาประสงค  

และกลยุทธในการแขงขันขององคการ ตลอดจนการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยภายนอกดวย 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศในการจดัการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 

 3.2  ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการความรูของนักศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 

 3.3  ควรศึกษาการจัดการความรูทีส่งผลตอการบรหิารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในภูมิภาคตะวันตก 

 

สรุป 
จากงานวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 

ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สำหรับการเปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน และจากการจัดทำสนทนากลุม

เพ่ือหาแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ 

พบวา มีองคประกอบท่ีเก่ียวของ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานบุคลากร 2) ดานกระบวนการจัดการ

เรียนรู และ 3) ดานทรัพยากรแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี 
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