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The purposes of this study were :1) to analyze problems and find out the training needs for
developing a new training model of non-formal education to enhance functional competencies of
personnel in the Royal Thai Air Force, 2) to develop a training model of Non-formal education based
on the concepts of Constructionism and Self-directed learning to enhance competencies of
personnel officers in the Royal Thai Air Force, 3) to implement a training model of Non-formal
education based on the concepts of Constructionism and Self-directed learning to enhance
functional competencies of personnel officers in the Royal Thai Air Force, and 4) to study factors and
conditions of using a training model of Non-formal Education based on the concepts of
Constructionism and Self-directed learning to enhance functional competencies of personnel in the
Royal Thai Air Force. This study based on the design of Research and Development and a quasiexperiment via purposive sampling techniques in personnel officers in the Royal Thai Air Force.
The major findings were as follows : 1) Training need for functional competencies
development were self-directed learning, communication skill and decision making. 2) The training
model of non-formal education was UN-GRaDE with ITAUC Model" consisted of 5 steps 1. Need
analysiS 2. Goal setting 3. Resources 4. Decision method and 5. Evaluation. 3) The attendees in the
experimental group that were using the training model now have higher functional competencies of
personnel officers than before training at level .01 and have higher functional competencies than
personnel officers in the control group at level .01, also. 4) The main supported factors were
organizational culture and learning style, the main condition were training model and the learners
the main problem were how to use training model such as questionnaires, duration in training and
extended knowledge.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาของรองศาสตราจารย์ ดร.
อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.วิศนี ศิลตระกูล อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมที่
กรุ ณาให้คาํ แนะนําแก้ไขข้อบกพร่ อง และให้กาํ ลังใจแก่ผวู ้ จิ ยั ด้วยดีตลอดระยะเวลาการวิจยั รวมทั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์วรี ะเทพ เจริ ญปทุมวัฒนา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากภายนอกที่ให้คาํ แนะนําและชี้แนะแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่ องของงานวิจยั ทําให้งานวิจยั สมบูรณ์มากขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา
ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผูน้ าํ ทาง
การศึกษาทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาให้ผวู ้ จิ ยั มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานด้าน
วิจยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์ ที่กรุ ณามาให้คาํ แนะนํากับบุคลากร
ในการฝึ กอบรมด้วยตนเอง และ ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิไกร
ตุลวรรณธนะ ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาจนสามารถจัดดําเนินการฝึ กอบรมได้
สําเร็ จ และ ดร.ปาน กิมปี ที่กรุ ณาแนะนําเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิจยั จนสามารถวิเคราะห์
ผลการวิจยั ได้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ภาวนา วงศ์โสม อาจารย์ทวีศกั ดิ์
ไชยองค์การ ที่กรุ ณาเป็ นวิทยากรในการฝึ กอบรม โครงการทักษะวิศวกรรมกลุ่มปูนซิ เมนต์ บริ ษทั
ปูนซิ เมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ที่ให้ขอ้ มูลเป็ นประโยชน์แก่ผวู ้ จิ ยั และคณาจารย์โรงเรี ยนบ้านสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้โอกาสเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ขอกราบขอบพระคุณโครงการปริ ญญาเอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั ที่
ให้การสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจยั ครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณกองทัพอากาศ ผูบ้ ริ หารที่อนุมตั ิโครงการ และผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยงานที่ให้ความร่ วมมือส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม ประชากรกลุ่มตัวอย่าง วิทยากรร่ วมใน
การฝึ กอบรมทุกท่าน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีและช่วยให้การฝึ กอบรม
ประสบผลสําเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บิดา-มารดา สามี-บุตร และพี่ชายของผูว้ จิ ยั ตลอดจนครอบครัว
จินดารัตนวงศ์ ที่เป็ นกําลังใจและให้การสนับสนุนในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขัน ในยุคสังคมที่ใช้ความรู ้เป็ นฐาน ( Knowledge
Based Society) เช่นในปั จจุบนั ความรู ้มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการนําไปสู่ ความสําเร็ จของ
การพัฒนาผลผลิต การเติบโตด้านเศรษฐกิจการเมืองของทุกประเทศในโลก ( ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์,
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช, ศิริชยั กาญจนวาสี , ลัดดา ภู่เกียรติ, อาชัญญา รัตนอุบล, วชิราพร อัจฉริ ยโกศล,
ชูชยั รัตนภิญโญพงษ์, สร้อยสน สกลรักษ์ และ วิชุดา กิจธรธรรม
, 2552) การศึกษาเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ การสร้างความรู ้จาํ เป็ นต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสู ง ที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนผ่านการศึกษาโดยใช้ความรู ้เป็ นฐานใน
การนําเศรษฐกิจ การศึกษาจึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับประชาชนทุกคนในสังคมที่ตอ้ งเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ (อุ่นตา นพคุณ, 2546) เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
โดยเฉพาะประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับและอยูน่ อกระบบโรงเรี ยนจําเป็ นต้องได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อเพิม่ พูนความรู ้และทักษะให้สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพในการ
ดําเนินชีวติ (สุ มาลี สังข์ศรี , 2551) การเรี ยนรู ้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทําให้การสร้างความรู ้จาํ เป็ นต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของคนในสังคม ( Jang,
2005) จากแนวคิดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ Dewey (1916);
Friere (1970); Illich (1971); Coombs and Ahmed (1974); Roger (1992) ที่ตระหนักถึงความสําคัญ
การพัฒนาศักยภาพบุคคลในสังคมด้วยการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาเรี ยนรู ้ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนา
ตนเองให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อการดํารงชีวติ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาจึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะมนุษย์เป็ นตัวกลางใน
การสร้างและกระจายความรู ้เพื่อพัฒนาองค์กรหรื อประชาชนให้มีคุณลักษณะสําคัญในการสร้าง
และใช้ความรู ้จากการคิดเป็ น การเลือกค้นคว้า การมีทกั ษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการบริ หาร
จัดการ ทักษะในการสื่ อสารและพัฒนาตนเองไปสู่ การแข่งขันกับโลกภายนอกได้ รวมถึง การบูรณา
การความรู ้กบั ชีวติ จริ ง (ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช, 2547) ซึ่ งการศึกษานอกระบบยุคใหม่เน้นให้คนเกิด
การเรี ยนรู้และมีสมรรถนะ (Learning and Competency) (จรวยพร ธรณิ นทร์ , 2550) กล่าวได้วา่ คน
ทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อใช้ประกอบอาชีพในการดํารงชีวติ
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ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
มาตรา 22 ได้เน้นการจัดการศึกษาที่ยดึ หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนต้องมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญมากที่สุด จากกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติได้อย่างเต็มตามศักยภาพของบุคคล การศึกษาจึงต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาได้ จากพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ผูจ้ ดั การศึกษา และ
ผูใ้ ห้การสนับสนุน ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้โดยการศึกษาเน้นผูเ้ รี ยนและ
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่ ง การเรี ยนรู ้มีหลายวิธี ทั้งการเรี ยนรู ้ดว้ ยความคิด จินตนาการ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจและเอกชนต่างตื่นตัวในการสร้างการเรี ยนรู ้
ให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์กร โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ระดับบุคคล กลุ่มและสังคมในรู ปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทาํ งานและการเรี ยนรู ้จากปั ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหา รวมถึง รู ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เป็ นการ เรี ยนรู ้ ในการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง,2545) การเรี ยนรู ้น้ ีจึงมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ของ
คนและชุมชน เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู ้ที่บุคคลได้รับตามธรรมชาติ ส่ วนการเรี ยนรู ้จากสังคมหรื อ
โปรแกรมการฝึ กอบรมที่จดั ให้นอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรี ยนตามปกติ เพื่อให้บุคคลได้มี
โอกาสแสวงหา ความรู ้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความรู ้เฉพาะเรื่ อง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2549) โดย
ผสมผสาน การศึกษา การฝึ กอบรม และการเรี ยนรู ้ต่างๆ (อุ่นตา นพคุณ,
2523) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถการเรี ยนรู ้ของบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิที่อาศัยการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ การเรี ยนรู ้จึงเป็ นตัวพยากรณ์ความสามารถการปฏิบตั ิงาน
(Burman and Motowidlo, 1997) โดยกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถบุคคลต้องมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู ้ให้สามารถนําไปปฏิบตั ิจริ ง ( Merrill,1969 และ อาชัญญา รัตนอุบล ,
2542) การเรี ยนรู ้ร่วมกันจึงมีส่วนสนับสนุนผลด้านทัศนคติการยอมรับความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบตั ิงานในสังคม ( Cavalier, Klein and Cavalier, 1995) อาจกล่าวได้วา่ การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่ช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและในการดําเนินชีวติ
อย่างไรก็ตามระบบการเรี ยนการสอนของประเทศไทยในอดีตที่ผา่ นมายังพบปั ญหาส่ วน
ใหญ่เกิดจากผูเ้ รี ยนขาดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเนื่องจากระบบการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้การถ่ายทอดความรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนขาดการพัฒนาความรู ้ดว้ ย
ตนเองและขาดการต่อยอดในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิในชีวติ จริ ง โดยเฉพาะหลังสําเร็ จการศึกษาหรื อ
เสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม ทําให้การสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและ
หน่วยงานไม่ชดั เจนเท่าที่ควร อีกทั้ง ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้มากเกินไป (ปิ ตากานต์ ประจิมพันธ์,
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2550) เป็ นการสะท้อนปั ญหาที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้ นไป โดยเฉพาะระบบการเรี ยนการ
สอนที่ดาํ เนินการในรู ปแบบเดิม ผูส้ อนส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบวิธีการสอนที่เน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง
การถ่ายทอดความรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้แต่ไม่มีความคิด เป็ นการสร้างความทุกข์ในการเรี ยน ผล
คือการผลิตคนที่ขาดคุณภาพ (ประเวศ วะสี , 2541) ขณะเดียวกันนักวิชาการบางกลุ่มได้โต้แย้ง
ความคิดดังกล่าวว่า เหมาะสมในบางสถานการณ์เท่านั้น ด้วยเชื่อว่า การเรี ยนรู ้อยูเ่ หนือข้อจํากัดทาง
วัฒนธรรมแต่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้ แม้วา่ จะอยูใ่ นวัฒนธรรมที่ผนู้ อ้ ย
ไม่อาจโต้แย้งต่อผูใ้ หญ่ ( Littlewood, 2000) หรื อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมการปฏิบตั ิที่ผนู ้ อ้ ย
ต้องให้ความเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่เช่นในสังคมตะวันออกที่เชื่อในเรื่ องระบบอาวุโสและการเคารพ
ผูใ้ หญ่ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2539) ทําให้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระเกิดขึ้นได้ยากในสังคม
ตะวันออก อาทิ ประเทศไทยที่เด็กหรื อผูใ้ หญ่ซ่ ึ งอยูใ่ นสถานะตํ่ากว่ามักไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ขดั แย้งกับผูใ้ หญ่ที่มีสถานะสู งกว่า พบได้บ่อยในวัฒนธรรมทหารที่รักษา
ระเบียบวินยั เคารพตามระดับชั้นยศและระบบอาวุโส ซึ่ งอาจเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการเรี ยนรู ้และ
สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ จึงเป็ นความท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการทหารในการ
เรี ยนรู ้อย่างอิสระให้กล้าคิดกล้าทํา กล้าตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและสร้างสรรค์งานที่
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ภายใต้บริ บทวัฒนธรรมทหาร กล่าวได้วา่ การฝึ กอบรมในอดีตที่ผา่ น
มามีปัญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขบางประการเพื่อผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมที่แท้จริ ง
การฝึ กอบรมเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่สามารถส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางานได้
การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบในการสร้างความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
และ เจตคติของบุคคลในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ( Goldstein, 1993)
โดยรู ปแบบการฝึ กอบรมมีหลายแนวคิด อาทิ โปรแกรมการฝึ กอบรมของ Tyler (1949) ; Houle
(1972, 1996); Knowles (1980); Boyle (1981); Nadler (1982); Boone (1985); Sork and Caffarella
(1989); Cervero and Wilson (1994, 1996); Rylatt and Lohan (1995); Rothwell and Cookson
(1997); Milano and Ullius (1998); Caffarella (2002) จากการวิเคราะห์ พบว่า เป้ าหมายหลักของ
โปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปั จเจกบุคคล
ในทางที่ดีข้ ึนแสดงผลทางพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ความแตกต่างในการนํา
โปรแกรมการฝึ กอบรมไปใช้มี 4 ประการ คือ 1) ความแตกต่างในการออกแบบ 2) กระบวนการ
วางแผน 3) ความต่างในวัฒนธรรมหรื อบริ บทองค์กรและ 4) การเลือกรู ปแบบการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม การนําโปรแกรมการฝึ กอบรมไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จใน
องค์กรธุ รกิจ (Stark, 2010) มี 7 ประการ คือ 1) โปรแกรมการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผูเ้ กี่ยวข้อง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง ผูจ้ ดั การอาวุโสที่มีประสบการณ์และเป็ น
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แกนหลักในหน่วยงาน 2) โปรแกรมการฝึ กอบรมต้องกําหนดวิธีการดําเนินการและระยะเวลาที่
ชัดเจน 3) โปรแกรมการฝึ กอบรมต้องมีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 4) โปรแกรมการฝึ กอบรม
ต้องมีเครื่ องมือที่เหมาะสมในการดําเนินการ 5) โปรแกรมการฝึ กอบรมต้องพิจารณาปั จจัยภายนอก
หรื อใช้บุคคลภายนอกในการฝึ กอบรมตามความจําเป็ นที่เหมาะสม 6) โปรแกรมการฝึ กอบรมต้อง
มีการประเมินเปรี ยบเทียบผลสําเร็ จของการฝึ กอบรม 7) โปรแกรมการฝึ กอบรมต้องติดตามผลการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้วา่ การฝึ กอบรมมีหลายรู ปแบบในการจัดดําเนินการ ที่สาํ คัญคือการ
ปรับและเลือกนําไปใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเองหรื อองค์กรเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
การจัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางาน ( Rylatt and Lohan, 1995)
ทําให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงจากอัตราการลาออกที่สูงขึ้นแต่
ยังเทียบไม่ได้กบั ประสิ ทธิ ผลที่องค์กรจะได้รับจากบุคลากรเหล่านั้น (Csaba, 2005) ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
จึงพยายามสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะในการทํางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาความรู ้ทกั ษะเจตคติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่ องของการ
ทํางานในปั จจุบนั และอนาคตโดยใช้กระบวนการฝึ กอบรม (อาชัญญา รัตนอุบล,2542) ความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมเป็ นความสามารถภายในปั จเจกบุคคล ที่เป็ นคุณลักษณะ
สําคัญซ่อนเร้น (Intangible Asset) ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเรี ยกความสามารถเหล่านี้
ว่า สมรรถนะ ( Competency) หมายถึง ความรู ้ ทักษะ อุปนิสัย บทบาททางสังคม การรับรู ้ตนเอง
และแรงจูงใจที่เป็ นบุคลิกลักษณะซ่อนเร้นอยูภ่ ายใต้ปัจเจกบุคคลและผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผล
การปฏิบตั ิงาน (McClelland, 1973) การพัฒนาสมรรถนะจึงสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานและช่วยขับเคลื่อนหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน (
William, 2002) กล่าวได้วา่
สมรรถนะของบุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากการฝึ กอบรม
ทหารมีบทบาทสําคัญในการพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เอกราชอธิ ปไตย
บูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและพัฒนาประเทศ เป็ นภารกิจสําคัญยิง่ ของ
ทหารทุกเหล่าทัพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และใน
มาตรา 21 ตาม
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 กําหนดให้กองทัพอากาศมีหน้าที่
เตรี ยมกําลังความพร้อมในการป้ องกันราชอาณาจักรและดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กาํ ลัง
กองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยมีผบู ้ ญั ชาการทหารอากาศเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ ซึ่ งการดําเนินการดังกล่าวได้ สิ่ ง สําคัญ ประการหนึ่ง คือ การมีกาํ ลังพล
คุณภาพ ที่มีศกั ยภาพความสามารถในการพัฒนาตนและมีสมรรถนะสู งในการปฏิบตั ิงาน (High
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Performance) ซึ่ง มีกรมกําลังพลทหารอากาศเป็ นส่ วนราชการหลักที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะความ
พร้อมของสมรรถนะกําลังพลที่มีจาํ นวนมาก จึงกําหนดแผนแม่บทด้านกําลังพลรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้ องกันประเทศ (แผนยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ, 2551-2562 และแผนแม่บทด้านกําลังพล, 2554) นอกจากนี้กองทัพยังให้การ
สนับสนุนการ พัฒนาบุคลากร ด้วยการศึกษาฝึ กอบรม ซึ่ งมีการจัดการศึกษาฝึ กอบรมทั้งภายใน
หน่วยงาน (In-house training) การจัดการฝึ กอบรมภายนอกหน่วยงาน ( Outdoor training) และการ
ส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่หน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศจัดทําขึ้น โดยใช้
งบประมาณมากกว่า 120 ล้านบาทในแต่ละปี โดยสามารถพัฒนาบุคลากรจากการศึกษาฝึ กอบรมได้
กว่าครึ่ งหนึ่งของกําลังพลทั้งหมด เฉลี่ยประมาณปี ละ 25,000 คน จากกําลังพล 47,000 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.19 (เอกสารโครงการศึกษากรมกําลังพลทหารอากาศ, 2552) และจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร 2 ท่านในกองทัพอากาศที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและงานกําลังพล (จอม รุ่ งสว่าง
และ ยรรยง คันธสร, สั มภาษณ์ , 2551) แสดงถึง การให้ความสําคัญ ในการพัฒนากําลังพล ด้วย
การศึกษาฝึ กอบรม แต่อย่างไรก็ตามยังพบปั ญหา ความชัดเจนของ การแสดงผลสัมฤทธิ์ ของ
การศึกษาฝึ กอบรม โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ของสมรรถนะกําลังพลที่ส่งผล ต่อ ประสิ ทธิ ภาพ การ
ทํางานและหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนถึง รู ปแบบการฝึ กอบรม ที่เน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
มากกว่าเน้นผูเ้ รี ยน แม้วา่ จะมีความพยายามพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง จึงเป็ นจุดอ่อนสําคัญที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งแก้ไข โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การฝึ กอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้ าหมาย ความต้องการ ขององค์กรและของ ผูเ้ รี ยน เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง ทําให้กองทัพอากาศเป็ นองค์กรที่น่าสนใจในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้
การพัฒนาสมรรถนะกําลังพล เป็ นกลยุทธ์หลักในแผนแม่บทด้านกําลังพล พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2554 จึงต้องมีความชัดเจนในการดําเนินการ โดยเฉพาะการกําหนดสมรรถนะที่จาํ เป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานกําลังพลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ จากผลการสัมมนาข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานสาย
งานกําลังพล 64 คนในปี พ.ศ. 2551 สรุ ปสมรรถนะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานกําลังพลได้ 3 ประการ
คือ 1) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 2) ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด 3) การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
(รายงานผลการสัมมนา, 2551) โดยสมรรถนะ 3 ประการนี้เป็ นสมรรถนะสําคัญที่ช่วยในการแข่งขัน
กับโลกภายนอกได้ (ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช, 2547) โดยสมรรถนะด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
สะท้อนถึง การแสวงหาความรู ้ใหม่ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาการทํางานอยู่
ตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์, 2547 ; Jarvis, 2001) จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของปั จเจกบุคคล ส่ วนสมรรถนะด้านความสามารถในทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
สะท้อนถึงการสร้างความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงานผ่านการถ่ายทอดความรู ้ การสื่ อสาร
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ระหว่างกัน รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน หากการสื่ อสารถ่ายทอดไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงานจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดประเด็นจะทําให้เกิด
ความขัดแย้งได้ ( Adler and Elmhorst, 2002) จึงมีความจําเป็ นต่อความสําเร็ จในการทํางาน และ
สมรรถนะด้านความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์และ
การระบุปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุรวมถึงการหาทางเลือกพิจารณาทางเลือกแก้ปัญหาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ หากการตัดสิ นใจผิดพลาดปั ญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขจนเกิดผลกระทบหรื อความ
เสี ยหายตั้งแต่ระดับรุ นแรงน้อยจนถึงรุ นแรงมาก โดยเฉพาะภารกิจกองทัพอากาศที่ตอ้ งปกป้ อง
ประเทศชาติประชาชน จึงมีความสําคัญต่อภาวะผูน้ าํ เป็ นอย่างยิง่ ( Rylatt and Lohan, 1995;
Bratton, Grint and Nelson, 2005) สรุ ปได้วา่ สมรรถนะทั้ง 3 ประการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิง่
ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งในสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
การพัฒนาสมรรถนะโดยทัว่ ไปสามารถพัฒนาในปั จเจกบุคคล ได้ 3 ประการ (ณรงค์วทิ ย์
แสนทอง , 2547) คือ สมรรถนะที่เกิดจากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด สมรรถนะที่เกิดจาก
ประสบการณ์การทํางาน และสมรรถนะที่เกิดจากการศึกษาฝึ กอบรมพัฒนา จากการวิเคราะห์ความ
ต้องการการฝึ กอบรม ( Training need analysis) เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล
205 คน จากจํานวน 432 คน ปี พ.ศ. 2552 พบว่าร้อยละ 86 มีความต้องการการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ และจากการวิเคราะห์แนวคิดการจัดโปรแกรมการฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมตามแนวคิดของ Rylatt and Lohan (1995) มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็ นกรอบในการ
จัดการฝึ กอบรมในกองทัพอากาศ เนื่องจากมี ความครอบคลุม ในการพัฒนาบุคลากรและมี
เอกลักษณ์ที่ชดั เจนแตกต่างจากโปรแกรมอื่น ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะและเพิม่ ความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งาน
ได้ 2) การออกแบบโปรแกรมมีลกั ษณะผสมผสานการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่ช่วยพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมได้มากขึ้น 3) การให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและเป้ าหมายของ
องค์กร โดยองค์กรที่มีวฒั นธรรมองค์กรแบบทหารสามารถนําไปปรับใช้ได้ หากใช้ร่วมกับรู ปแบบ
การฝึ กอบรมมหัศจรรย์ (Creative Training Miracle) 5 ขั้นตอน คือ 1) การเรี ยนรู้ของตนเองและ
การวินิจฉัยความต้องการ 2) การกําหนดเป้ าหมาย 3) การหาแหล่งทรัพยากร 4) การตัดสิ นใจเลือก
วิธีการเรี ยนรู้ 5) การประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ โดยการสร้างรู ปแบบการจัดการฝึ กอบรม
ที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนให้เกิดผลสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน จะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม แบบเดิมที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ตามแนวทางที่กาํ หนดให้ในหลักสู ตรเท่านั้นมาเป็ นการ
ฝึ กอบรมรู ปแบบใหม่ที่ให้อิสระผูเ้ รี ยนเลือกวิธีการเรี ยนรู้ของตนเอง อาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบการ
ฝึ กอบรมมหัศจรรย์ มีความเหมาะสมในการนํามาปรับใช้ในกองทัพอากาศ
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การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างยัง่ ยืนเกิดจากการตระหนักรู ้ของผูใ้ หญ่และการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างความรู ้และทักษะ ที่เกิดจากความ
สนใจและความต้องการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อคุณค่าที่สะท้อนถึง
ปั จเจกบุคคลได้ ( Hiemstra, 2002) สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ( Functional Competency หรื อ
Managerial Competency) สามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ( Hashim, 2008)
รวมทั้งสามารถพัฒนาได้ผา่ นการเรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งาน ( Buang, Salamuddin, Harun, Ruhizan,
Yasin and Mustapha, 2007) อุปสรรคสําคัญที่ขดั ขวางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างยัง่ ยืน 4 ประการ
คือ 1) เกิดผลสําเร็ จช้าใช้เวลานาน 2) บุคลิกลักษณะที่ขดั ต่อการเรี ยนรู ้และทัศนคติเชิงลบในการ
เรี ยนรู ้ของบุคคล 3) ขาดความพยายามในการเรี ยนรู ้ 4) ขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้การนําไปใช้
ประโยชน์ในการทํางาน ทําให้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจําเป็ นต้องการใช้สัญญาการเรี ยนรู ้กาํ กับ
การเรี ยนรู ้ของตนเองซึ่ งเป็ นแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ของ Knowles (1980); Brockett
and Hiemstra (1991); Rylatt and Lohan (1995); บุญศิริ อนันตเศรษฐ ( 2544) และ อาชัญญา รัตน
อุบล (2549) เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของปั จเจกบุคคลที่ตอ้ งมีความสนใจใฝ่ รู ้ในเรื่ องที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้และมีความรับผิดชอบในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ แนวคิดของ
Brockett and Hiemstra (1991) มีหลักสําคัญ 10 ประการที่น่าสนใจ คือ 1) ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้
2) ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง 3) เชื่อในศักยภาพความสามารถบุคคล 4) เกิดผลด้าน
บวกที่พฒั นาทักษะและพฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้ 5) กิจกรรมการเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ 6) บทบาทผูส้ อน
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ 7) ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา 8) เกิดได้กบั ทุก
คนทุกเชื้อชาติ 9) เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 10) ไม่สามารถแก้ได้ทุกปั ญหาเนื่องจากมี
ข้อจํากัดด้านสังคมวัฒนธรรม แนวคิดนี้จึงมีจุดเด่นที่การพัฒนาคุณลักษณะของปั จเจกบุคคลผ่าน
กิจกรรมหลายรู ปแบบและการเข้าใจความแตกต่างในบริ บทวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการคํานึงถึง
ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน กิจกรรมและสภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง บทบาทผูส้ อนที่ตอ้ งเชื่อในศักยภาพของผูเ้ รี ยน ด้วยการให้อิสระผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง กล่าวได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามแนวคิดของ Brockett and Hiemstra (1991) มี
ความเหมาะสมในการนํามาปรับใช้ในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ
การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ( Constructionism)
(สุ ชิน เพ็ชรักษ์, สั มภาษณ์ , 11 ธันวาคม 2551) แสดง ถึง แนวคิดนี้สามารถส่ งผลกับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ได้ ถ้าการจัดการฝึ กอบรมมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําไปประยุกต์ใช้กบั ข้าราชการกองทัพอากาศมีความเป็ นไปได้แต่มีความท้าทาย
สู งจากวัฒนธรรมขององค์กร จากการทําสนทนากลุ่ม ( Focus Group) ผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมตาม
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แนวคิดนี้ของบริ ษทั The Siam Cement Group (SCG) ในเครื อปูนซิ เมนต์ไทย จํากัดมหาชน สรุ ปว่า
โครงสร้างบริ ษทั มีลกั ษณะคล้ายกับกองทัพอากาศ คือ เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี
มีวฒั นธรรมองค์กรเฉพาะของตนเอง และมีกฎระเบียบวินยั สู ง แต่ความแตกต่าง คือ เป็ นองค์กร
เอกชนกับราชการโดยบริ ษทั มีความอิสระสู งในทางความคิดและมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินการมากกว่า ทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้มากกว่า (คณะผูแ้ ทนจัดการฝึ กอบรมบริ ษทั
ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน, 2551) และจากการศึกษาดูงานการฝึ กอบรมนี้โดยการใช้โปรแกรม
ไมโครเวิลด์ (Micro worlds) กลุ่มข้าราชการครู โรงเรี ยนบ้านสันกําแพงและโรงเรี ยนในภาคเหนือ
จํานวน 20 คน แสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู ้และการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการ
นําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นการตอกยํ้าความสําคัญการ
จัดฝึ กอบรมโดยใช้แนวคิดนี้ในการเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ (การฝึ กอบรมโปรแกรม Micro Worlds มูลนิธิไทยคม, 2551) อาจกล่าวได้
ว่า แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert สามารถพัฒนาสมรรถนะของบุคคลได้
การส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองของผูเ้ ข้ารับการอบรม
เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร จากแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert (1999) เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเรี ยนรู ้โดยการลงมือทํา
(Learning by Doing) เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2) การเรี ยนรู ้ผา่ นการทําโครงการ ( Project-Based Learning) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ริเริ่ มสร้าง
โครงงานตามที่สนใจ ทําให้การเกิดเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้นอย่างลึกซึ้ ง 3) การเรี ยนรู้ที่มีผเู้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(Child-Centered Learning) เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็ นหัวใจสําคัญและทําให้ผเู้ รี ยนได้
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และ 4) การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ( Life-Long Learning) เป็ นการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด จากหลัก 4 ประการข้างต้นมีความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และจากผลการศึกษาวิจยั การดําเนินงานการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนร่ วมกับ
มูลนิธิศึกษาพัฒน์, 2544) แสดงผลสําเร็ จของการนําแนวคิดทฤษฎีน้ ีไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง และจาก
งานวิจยั ของ Stager (2010) ได้ศึกษาการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาตามแนวคิดของ Papert ใน
การเป็ นนักสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ( Constructionist) ผ่านการเรี ยนรู้การใช้โปรแกรม ไมโครเวิลด์
(Micro Worlds) และ ตัวต่อหุ่นยนตร์เลโก้ (Lego) ในการเรี ยนการสอนของเด็กอายุ 5 ปี ถึงผูใ้ หญ่ที่
เข้าสู่ วยั ทํางาน พบว่า มีส่วนช่วยสร้างนักสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาให้กบั ผูเ้ รี ยนจนสามารถพัฒนา
โครงงานที่ซบั ซ้อนได้มากกว่าผลจากการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรเดิมของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะ
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การให้อิสระในการสร้างสรรค์การเรี ยนรู ้ และจากงานวิจยั ของ Alimisis, Arlegui, Fava, Frangou,
Lonita, Menegatti, Monfalcon, Moro, Papanikolaou and Pina (2010) ได้ศึกษาวิจยั การใช้หุ่นยนต์
ในการเรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนผ่านโครงการ “ TERECoP Project” ในปี 2006-2009 โดย
ความร่ วมมือจาก 8 สถาบันการศึกษาในทวีปยุโรปจาก 6 ประเทศ พบว่า ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและการตัดสิ นใจแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนในการสร้างสรรค์งานได้เป็ นอย่างดี รวมถึงงานวิจยั
ของ Asavasanti (2005) ได้ศึกษาการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในการเรี ยนของนักเรี ยน
นักศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันจะช่วยเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้ในบุคคลและเกิดผลการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้นในองค์กรได้ ดังนั้น การเรี ยนรู้ตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert สามารถสะท้อนผลสําเร็ จให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้ กล่าว
ได้วา่ แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert มีความเหมาะสมในการนํามาปรับใช้
ในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังพลในองค์กรได้
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ ของ Rylatt and Lohan (1995) และแนวคิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของ Brockett and Hiemstra (1991) ร่ วมกับแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert (1999) ในบริ บทข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสามารถนํามาปรับใช้เป็ น
รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศได้ โดยเฉพาะ
สมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา โดย
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ จากการที่ผเู ้ รี ยนต้องรู ้เป้ าหมายความต้องการของตนเอง ( Learn to
Know) ผูเ้ รี ยนทําตามเป้ าหมายความต้องการนั้น ( Learn to Do) ผูเ้ รี ยนมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จาก
การเรี ยนรู ้ของตนเอง ( Learn to Create) และผูเ้ รี ยนต้องรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง
(Learning How to Learn) เพื่อให้เกิดผลสําเร็ จตามที่กาํ หนดไว้ได้ดว้ ยการใช้กิจกรรมการฝึ กอบรม
ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ ( Knowledge) ทักษะ ( Skill) ทัศนคติ ( Attitude) จนเกิดเป็ นสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล 3 ประการดังกล่าว เป็ นเหตุให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษากรอบในการสร้าง
รู ปแบบการฝึ กอบรมและจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมให้เหมาะสมในการนํามาปรับใช้ใน
กองทัพอากาศ นอกจากนี้ การดําเนินการดังกล่าวจําต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายที่จะทําให้
เกิดขึ้นจริ งในกองทัพได้ จึงเป็ นความท้าทายอย่างยิง่ ในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการฝึ กอบรม
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในกองทัพอากาศหรื อกองทัพไทย จากความแตกต่างในรู ปแบบการฝึ กอบรม
แบบเดิมเป็ นแบบใหม่ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ตอ้ งเริ่ มดําเนินการให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม แต่หากไม่
กล้าริ เริ่ มดําเนินการพัฒนาสมรรถนะกําลังพลให้สัมฤทธิ์ ผลที่ชดั เจนแล้ว อาจเกิดความเสี ยหายและ
ความเสี่ ยงต่อความสู ญเปล่าของการพัฒนากําลังพลในระยะยาวขององค์กรได้ รวมถึงความคุม้ ค่า
ของการใช้งบประมาณเพื่อการดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เชื่อว่า ความสําเร็ จที่เกิดจากการเริ่ มต้นทําในสิ่ งเล็กๆ
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สามารถขยายวงกว้างของผลความสําเร็ จให้ใหญ่ข้ ึนได้ในเวลาต่อมา หากมีการเรี ยนรู ้จาก
ข้อผิดพลาด ( Lesson Learn) ร่ วมกันโดยใช้ขอ้ ผิดพลาดเป็ นบทเรี ยนสําคัญในการปรับปรุ งพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ( Dare to Change) ด้วยการเริ่ มต้นศึกษาวิจ ั ยสายงาน
กําลังพลก่อนที่จะขยายผลไปสู่ สายงานอื่นในกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพไทยที่มีลกั ษณะ
วัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกันเพื่อสร้างโอกาสความสําเร็ จของการฝึ กอบรมดังกล่าวต่อไป ดังนั้น
การพัฒนารู ปแบบ การฝึ กอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ จึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งดําเนินการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ
เสริ มสร้างสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
4. เพื่อศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด
การ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ในการ เสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ

สมมติฐานการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายงานผลการวิจยั การดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา 4 ปี ในโครงการไลท์เฮ้าส์ ( Lighthouse Project) ของกรมการศึกษานอก
โรงเรี ยนร่ วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ( 2544) แสดงผลสําเร็ จของการนําแนวคิดนี้ไปสู่ การปฏิบตั ิใน
โครงการนําร่ องของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
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เรี ยนรู ้ (Micro Worlds) ควบคู่กบั วิธีการเรี ยนการสอนตามแนว คิดนี้ เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน ให้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ ช่วยพัฒนาคนไทย ซึ่ ง ส่ งผลให้ครู ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใน
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ และผูเ้ รี ยน สามารถวาง
แผนการทํางานเป็ นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ตรงผ่านการ
จัดทําโครงการซึ่ งส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง แม้วา่ มีขอ้ จํากัดบางประการใน
การดําเนินโครงการ ความพร้อมของผูส้ อนเครื่ องมืออุปกรณ์ และระยะเวลาในการดําเนินการ
บุญศิริ อนันตเศรษฐ ( 2544) ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนในการเสริ มสร้างความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และเน้นการสร้างจิตสํานึกของการมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง พบว่า เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะมีพฒั นาการในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองสู งและพฤติกรรมชัดเจนในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองที่มีสาเหตุเชื่อมโยงกับแรงจูงใจภายใน
ศุภมิตร เพลงศิลป์ วัฒนา ( 2546) ได้ศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในอุตสาหกรรม กรณี ศึกษา บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด โดยการ
ประยุกต์แนวทางการสร้างองค์ความรู ้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาให้กบั พนักงานในบริ ษทั
พบการศึกษาพบว่า ได้ผลดี แต่พบปั ญหาในการดําเนินกระบวนการเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ออกมาตลอดจนการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะในการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และได้มีการดําเนินการในครั้งที่ 2 พบว่า การดําเนินการที่เน้นพฤติกรรมและ
กิจกรรมกลุ่มที่ทาํ ผ่านโครงงานสามารถประสบกับปั ญหาอุปสรรคได้
อร่ ามศรี อาภาอดุลย์ (
2549) ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาและการ
ฝึ กอบรมของศูนย์การเรี ยนในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่ คุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิวชิ าชีพ
พบว่า รู ปแบบการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมของศูนย์การเรี ยนในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
คุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิวชิ าชีพที่พฒั นาขึ้น พบว่าผลการประเมินสมรรถนะกลุ่มตัวอย่างมี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยใช้การประเมินผลความรู ้ ประสบการณ์ และเจตคติ
Asavasanti (2005) ได้ศึกษาวิจยั การเรี ยนรู้โดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยพระมงกุฎเทคโนโลยีธนบุรี ( King
Mongkut’s University of Technology Thonburi : KMUTT) และได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
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วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Practice School : FEPS) โดยมีโปรแกรมในการฝึ กปฏิบตั ิของ
โรงเรี ยนดังกล่าว (FEPS) เป็ นหลักสู ตรนานาชาติใช้ระยะเวลาเรี ยน 2 ปี พบว่า การเรี ยนรู ้ของบุคคล
ไม่ได้อะไรแต่การเรี ยนรู ้ร่วมกันจะทําให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อองค์กรได้อย่างมาก และ
จากผลการประเมินของหลายองค์กรในโปรแกรมการฝึ กอบรมนี้ส่งผลสะท้อนกับความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรและช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งาน เป้ าหมายสุ ดท้ายของโปรแกรม
นี้คือ การใช้จุดเริ่ มต้นของความสําเร็ จเป็ นก้าวแรกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และชุมชน
ที่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในสังคมอุตสาหกรรมของไทย
Alimisis et al. (2010) ได้ศึกษาวิจยั โมเดลการฝึ กอบรมของครู ผสู ้ อนในฐานะนัก
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา โดยการใช้หุ่นยนต์ในการเรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนผ่านโครงการ
“TERECoP Project” ที่ดาํ เนินการในช่วงเวลา 3 ปี คือ ปี 2006-2009 พบว่าการใช้โปรแกรมดังกล่าว
สามารถเพิ่มความสามารถให้กบั ผูเ้ รี ยนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาได้ร้อย
ละ80 และช่วยเพิ่มทักษะในการเรี ยนรู ้ได้ ร้อยละ 66 และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยน ร้อยละ 86 และผลการเรี ยนรู้ในภาพรวมระดับดี ร้อยละ 73
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ข้างต้น แสดงถึงความสําเร็ จที่เกิดจากการใช้แนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา และ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผ่านการศึกษาวิจยั หรื อการ
ฝึ กอบรมในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยและในองค์กรเอกชน สะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น
รู ปธรรม แต่ไม่แสดงผลสัมฤทธิ์ อย่างต่อเนื่องที่เกิดกับผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะผลในลักษณะของ
สมรรถนะผูเ้ รี ยนแต่จะเกิดผลในลักษณะของการเรี ยนรู ้ การสร้างสรรค์งานหรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองของผูเ้ รี ยน จึงไม่ปรากฏการศึกษาวิจยั ลักษณะนี้ในองค์กรทหารมาก่อนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ อาจเนื่องมาจากลักษณะองค์กรและวัฒนธรรมแบบทหารที่เน้นความมีระเบียบ
วินยั การปฏิบตั ิตามคําสั่งผูบ้ งั คับบัญชาและการให้ความเคารพผูม้ ีช้ นั ยศสู งกว่า รวมทั้งระบบ
อาวุโส ดังนั้น หากการฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสามารถเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศได้จริ ง ข้าราชการทหารเหล่านั้นจะสามารถเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการแสดงสมรรถนะของตนออกมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานได้หรื อไม่ และผลที่เกิดจากการกระทําดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กองทัพอากาศได้หรื อไม่อย่างไร ทําให้เกิดคําถามในงานวิจยั ที่วา่
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1. การฝึ กอบรมโดยใช้แนวคิด การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองจะสามารถเสริ มสร้างสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่เป็ นข้าราชการทหารได้หรื อไม่ หากเป็ นไปได้
ผลที่เกิดขึ้นในบุคคลจะมีความยัง่ ยืนมากน้อยเพียงใดในวัฒนธรรมองค์กรแบบทหาร
2. การฝึ กอบรมตามข้อ 1 หากสามารถเสริ มสร้างสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่เป็ นข้าราชการทหาร
ได้ ข้าราชการทหารเหล่านั้นจะสามารถดึงสมรรถนะของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้
หรื อไม่ หากกระทําได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในกองทัพ
จากการวิเคราะห์บริ บทข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั ศึกษาวิจยั ข้าราชการกองทัพอากาศ โดยใช้การ
ฝึ กอบรมในการเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล โดยตั้งสมมติฐานว่า
1. ข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ
ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ได้
สู งกว่าก่อนการเข้าฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .05
2. ข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน
คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ได้สูงกว่าข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ .05

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร คือ ข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองใช้ T( ry Out) เป็ นข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานด้านกําลังพล
ในกรมกําลังพลทหารอากาศ จํานวน 30 คน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการสร้างแบบสอบถาม
ความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลทหารอากาศ
(เครื่ องมือที่ 1) และอีกจํานวน 10 คน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรม
ในขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือทดสอบการจัดการความรู ้ (เครื่ องมือที่ 4)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ จํานวน 205 คน โดย
สุ่ มตัวอย่างมาจากประชากรที่เป็ นข้าราชการสายงานกําลังพลทั้งหมดในกองทัพอากาศ จํานวน 432
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คน ซึ่ งใช้การสุ่ มตัวอย่างชนิดที่ไม่ทราบโอกาสหรื อความน่าจะเป็ น ในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
ใช้ศึกษาความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรื ออากาศตรี ถึงนาวาอากาศโทที่
ปฏิบตั ิงานด้านกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับงานด้านกําลังพลในหน่วยงานของกองทัพอากาศ โดยมี
ประสบการณ์ในงานด้านกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับงานด้านกําลังพลตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เป็ นกลุ่มที่ใช้
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับรู ปแบบการฝึ กอบรมใน
แบบเดิมที่องค์กรกรณี ศึกษาใช้อยูใ่ นปัจจุบนั จํานวน 60 คน
2. ขอบเขตตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 3 ประการ คือ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา มี 2 แบบ
2.1.1 การฝึ กอบรมรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นจากงานวิจยั โดยพัฒนาจาก 3 แนวคิด คือ
การฝึ กอบรมมหัศจรรย์ การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
2.1.2 การฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่องค์กรกรณี ศึกษาใช้งานอยู่
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 การพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านทักษะการ
สื่ อสารถ่ายทอด และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลองก่อน
การฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และ หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
2.2.2 การพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านทักษะการ
สื่ อสารถ่ายทอด และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุมก่อน
การฝึ กอบรม และ หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
3. ขอบเขตด้ านเนือ้ หาสาระ
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ 2 รู ปแบบการฝึ กอบรมในการวิจยั
เป็ นรู ปแบบที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นจากงานวิจยั และรู ปแบบการฝึ กอบรมที่องค์กรกรณี ศึกษาใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั โดยมีการประยุกต์ให้มีลกั ษณะใกล้เคียงกับรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3.1 เนื้ อหาในรู ปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model
3.1.1 การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
3.1.1.1 วงจรการจัดการความรู ้
3.1.1.2 กระบวนการจัดการความรู ้
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3.1.1.3 สัญญาการเรี ยนรู้
3.1.2 การจัดทําโครงการ (Project Management) ประกอบด้วย
3.1.2.1 ขั้นตอนการจัดทําโครงการ
3.1.2.2 การเขียนโครงการ
3.1.3 การใช้โปรแกรม Micro Worlds ประกอบด้วย
3.1.3.1 พื้นฐานการสร้างโครงการ
3.1.3.2 แถบเครื่ องมือในโปรแกรม
3.1.3.3 วิธีการใช้งานเครื่ องมือ
3.1.4 การใช้โปรแกรม Lego ประกอบด้วย
3.1.4.1 อุปกรณ์ประกอบหุ่นยนตร์
3.1.4.2 คําสัง่ การเคลื่อนไหวของหุ่นยนตร์
3.2 เนื้อหาในรู ปแบบการฝึ กอบรมเดิมที่ใช้ในองค์กร
3.2.1 การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
3.2.1.1 วงจรการจัดการความรู ้
3.2.1.2 กระบวนการจัดการความรู ้
3.2.1.3 การเขียนแผนการจัดการความรู ้
3.2.1.4 ตัวอย่างการจัดการความรู ้
3.2.2 การจัดทําโครงการ (Project Management) ประกอบด้วย
3.2.1.1 การวิเคราะห์หลักการและเหตุผล
3.2.1.2 ขั้นตอนการจัดทําโครงการ
3.2.1.3 ตัวอย่างโครงการ
3.2.1.4 การเขียนโครงการ

คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู ้จากการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในงานหนึ่งด้วยตนเอง ให้ได้ตามเป้ าหมายหรื อความต้องการ
ของตนเอง โดยสามารถสื บค้นจากแหล่งและวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเรี ยนรู ้เพื่อการนําไปใช้ได้ผา่ น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสาร ตําราหรื อด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความถนัดและความชํานาญ
ของบุคคล โดยมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดความต้องการ 2) วางแผนในการ
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เรี ยนรู ้ของตนเอง 3) กําหนดวัตถุประสงค์ 4) วิธีดาํ เนินการในการเรี ยนรู้ 5) ผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
ภายใต้ขอ้ จํากัดของระยะเวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม 6) กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการ
การเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู ้ในการสร้าง
ความรู ้ใหม่จากความต้องการการเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้น โดยใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และเรี ยนรู ้ผา่ น
การลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรมหรื อโครงการที่กาํ หนด้วยตนเอง ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
หน่วยงานภายใต้ขอ้ จํากัดของทรัพยากร โดยมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้ 1) การเตรี ยม
ความพร้อมด้วยการสร้างความร่ วมมือในการดําเนินการ 2) กําหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ 3)
ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและตามข้อตกลงของกลุ่ม 4) ดําเนินการตามโครงการหรื อตามการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิดอย่างอิสระ 5) นําเสนอผลการดําเนินการ 6) แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันเพื่อการปรับปรุ งพัฒนา แล 7) การสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู้
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ง
ให้ประสบความสําเร็ จ สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลได้ไม่เท่ากัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ของบุคคล และแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก
รวมถึง ความคิดเห็นเชิงบวกของบุคคลจากการทดสอบความรู ้ และทักษะ
สายงานกําลังพล หมายถึง ข้าราชการปฏิบตั ิงานบุคคลหรื องานทรัพยากรมนุษย์ ( Human
Resource) หรื อที่เรี ยกว่าสายวิทยาการกําลังพล หรื อวิชาชีพงานบุคคลหรื องานด้านทรัพยากรมนุษย์
สมรรถนะข้ าราชการสายงานกําลังพล หมายถึง ความรู ้ ทักษะความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานกําลังพล ทักษะที่สงั่ สมจากประสบการณ์การทํางานในสายงานกําลังพลหรื อสายงานอื่น
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานกําลังพล และ คุณลักษณะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานกําลังพลให้
ประสบความสําเร็ จหมายรวมถึงทัศนคติ ความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมความสามารถให้
ปรากฏ โดยมีสมรรถนะที่จาํ เป็ น 3 ประการ คือ สมรรถนะในด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง สมรรถนะ
ในด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด สมรรถนะในด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมายและ
วางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ด้วยการกําหนดวิธีการเรี ยนรู้ ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ แหล่งหรื อสื่ อ
ในการเรี ยนรู ้ และ ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
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และสามารถวิเคราะห์การเรี ยนรู ้และนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อแผนที่กาํ หนดไว้ โดยมีความรับผิดชอบในเรี ยนรู ้ของตนเอง
สมรรถนะด้ านทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอด
ข้อมูลสองทางระหว่างผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสาร โดยสามารถสื่ อสารข้อมูลได้หลายแบบ ได้แก่ การใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากายการแสดงสี หน้าท่าทางและใช้เทคนิควิธีการในการสื่ อข้อมูลไปยัง
ผูร้ ับให้เข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น เป็ นผูใ้ ห้และรับฟังข้อมูลที่ดีดว้ ย
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและตอบสนอง ( feedback)
ข้อมูลระหว่างกัน วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลนําไปปรับปรุ งพัฒนาการสื่ อสารของ
ตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทํางานได้ รวมทั้ง มีการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่ อสารได้
สมรรถนะด้ านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหา สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันเวลาและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ประเมินผลกระทบจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้ รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจของตนเอง และเรี ยนรู้การตัดสิ นใจแก้ปัญหา
โดยนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน รวมทั้ง หาแนวทางป้ องกันการเกิดปั ญหาซํ้า
การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบเพื่อสร้างหรื อเพิ่มพูน
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถและเจตคติหรื อสมรรถนะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานของบุคคลและ
นําไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยอาศัยรู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด
การสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา แนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ภายใต้แนวคิดโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมมหัศจรรย์ (Creative Training Miracle) ที่มีองค์ประกอบในการฝึ กอบรมครอบคลุมผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน กิจกรรม และความพร้อมดําเนินการในบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาและงบประมาณ
ปัจจัยในการฝึ กอบรม หมายถึง องค์ประกอบหรื อส่ วนประกอบที่เป็ นเหตุให้หรื อหนทาง
ให้เกิดผลสําเร็ จในการฝึ กอบรม เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดผลหรื อการแสดงพฤติกรรม
สามารถพิจารณาได้จากสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร ผูน้ าํ และนโยบายเป้ าหมายขององค์กร ที่
ส่ งผลต่อการฝึ กอบรม
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เงื่อนไขในการฝึ กอบรม หมายถึง ข้อจํากัดหรื อข้อตกลงที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ได้กาํ หนดไว้ใน
การฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการจัดการฝึ กอบรม โดยข้อจํากัดหรื อข้อตกลงสามารถส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในการฝึ กอบรมได้ สามารถพิจารณาได้จากการกําหนดรู ปแบบในการฝึ กอบรม
ปัญหาในการฝึ กอบรม หมายถึง อุปสรรคหรื อข้อขัดข้องที่ขดั ขวางในการฝึ กอบรม โดย
อุปสรรคหรื อข้อขัดข้องสามารถส่ งผลต่อความสําเร็ จในการฝึ กอบรม สามารถพิจารณาได้จากสิ่ ง
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการในขั้นการเตรี ยมการฝึ กอบรม ระหว่างการฝึ กอบรมและ
หลังการฝึ กอบรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหา ความต้องการของกองทัพอากาศในการเสริ มสร้าง
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข้าราชการที่สามารถนําไปกําหนดทิศทางและประเด็นในการ
พัฒนาการจัดการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองให้เกิดสมรรถนะที่ตอ้ งการในข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศได้
2. ได้รูปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาข้าราชการทหารอากาศ ที่เป็ น
นวัตกรรมรู ปแบบการฝึ กอบรมในกองทัพอากาศ แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพล สามารถนําไปปรับใช้ในข้าราชการสายงานอื่นในกองทัพอากาศที่ตอ้ งการเสริ มสร้าง
สมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้
3. ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการฝึ กอบรมใหม่น้ ี สามารถนําไปปรับใช้กบั
ข้าราชการทหารอากาศในสายงานอื่นและข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ตอ้ งการ
พัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา
4. ได้ขอ้ มูลด้านปั จจัย เงื่อนไข ปั ญหาจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมใหม่ที่พฒั นาขึ้นเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลทหารอากาศที่สามารถนําไปปรับปรุ งพัฒนาให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นข้าราชการทหารอากาศสายงานอื่นและข้าราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหมได้ต่อไป
5. ได้โครงการฝึ กอบรมบรรจุในแผนแม่บทด้านกําลังพลในองค์กรโดยเป็ นการดําเนินการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศและเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ โดยสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั การพัฒนากําลังพลได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตอนที่

1 : การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non-Formal Education)
1.1 แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.2 การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ตอนที่ 2 : รู ปแบบการฝึ กอบรม (Training)
2.1 แนวคิดรู ปแบบการฝึ กอบรม
2.2 การจัดการฝึ กอบรม
2.3 การประเมินผลการฝึ กอบรม
ตอนที่ 3 : การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism)
3.1 แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
3.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
3.3 ความแตกต่างของการสร้างองค์ความรู ้และการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
3.4 การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
3.5 การประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ
ตอนที่ 4 : การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง (Self-Directed Learning)
4.1 แนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
4.2 กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
4.3 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
4.4 คุณลักษณะสําคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ตอนที่
5 : สมรรถนะ (Competency)
5.1 ความหมายและความสําคัญของสมรรถนะ
5.2 การพัฒนาสมรรถนะ
5.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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5.4 ตัวอย่างสมรรถนะ
ตอนที่ 6 : ข้อมูลพื้นฐานองค์กรกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force)
6.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร
6.2 การพัฒนากําลังพลกองทัพอากาศ
6.3 วัฒนธรรมกองทัพอากาศ
ตอนที่
7 : งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
7.2 งานวิจยั การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
7.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการฝึ กอบรม
ตอนที่ 8 : กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 1 การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
1.1 แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นนโยบายด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 1960 เป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาปั จจุบนั และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ Tight (1996) เสนอว่ากรอบแนวคิดการศึกษา
ได้ขยายกว้างไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นการสร้างความรู ้ที่สาํ คัญ
ของการศึกษา การเรี ยนรู้ และฝึ กอบรมที่เกิดขึ้นนอกสถานศึกษา Fordham (1993) เสนอไว้ในปี
1970 ว่าคุณลักษณะ 4 ประการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน คือ 1) เป็ นความต้องการ
ของกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาตามระบบโรงเรี ยน 2) เกี่ยวข้องกับคนที่มีความต้องการเฉพาะด้าน
3) มุ่งเน้นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และ 4) มีความยืดหยุน่ ในองค์กรและวิธีการ
จากการวิเคราะห์การเติบโตทางการศึกษาที่เป็ นวิกฤติการศึกษาโลกของ Coombs
(1973) เกี่ยวข้องกับความไม่มนั่ คงของหลักสู ตรการศึกษา และตระหนักว่าการเติบโตด้านการศึกษา
และด้านเศรษฐกิจไม่เป็ นไปตามขั้นตอน รวมถึงการทํางานไม่ได้เป็ นผลมาจากการศึกษาที่เป็ น
ปั จจัยนําเข้าของกระบวนการศึกษา นอกจากนี้หลายประเทศพบว่ามีความยากในการดําเนินการด้าน
นโยบายและเศรษฐกิจที่ตอ้ งให้การสนับสนุนขยายวงกว้างไปในการศึกษาในระบบได้ สรุ ปได้วา่
การศึกษาในระบบมีการพัฒนาช้าและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ดา้ น
เศรษฐกิจ ทําให้การศึกษาในระบบโรงเรี ยนไม่สามารถรองรับได้ตามสภาพการณ์ปัจจุบนั ดังนั้น
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้นที่จะช่วยให้การพัฒนาคนก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบนั ได้ UNESCO (1972) จึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน

21
การศึกษาตลอดชีวติ และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การทําให้คนเรี ยนรู ้ที่จะเป็ น ( Learning to Be)
ด้วยการใช้กรอบแนวคิดสําคัญในระบบการศึกษาคือ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
Simkins (1976) วิเคราะห์โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนในเป้ าประสงค์
ระยะเวลา เนื้อหา ระบบการศึกษาและการควบคุม พบว่า เป้ าประสงค์เป็ นการดําเนินการในระยะ
สั้น เป็ นเรื่ องเฉพาะด้านและไม่กาํ หนดพื้นฐานของบุคคล ในเรื่ องของระยะเวลา จะใช้เวลาสั้นหรื อ
การใช้ล่วงเวลา ในเรื่ องเนื้อหาจะเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลหรื อการฝึ กปฏิบตั ิที่เน้นผลลัพธ์ ในเรื่ องของ
ระบบจะเกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร มีความยืดหยุน่ สู ง ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ในเรื่ องการควบคุมจะเป็ นการควบคุมจากภายในหรื อใช้แบบประชาธิ ปไตย
การบ่งชี้ความสําเร็ จของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ Graham-Brown
(1991) พบว่ามี 2 ประการที่สาํ คัญ คือ 1) การฝึ กอบรมและแรงจูงใจผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เป็ นความ
ชัดเจนของการฝึ กอบรมที่ตอ้ งตกลงยอมรับร่ วมกันเป็ นสิ่ งสําคัญ การใช้การกระตุน้ อย่างเดียวยังไม่
เพียงพอที่จะสร้างความสนใจและความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรม ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ
โดยเป็ นทักษะที่เป็ นความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 2) คุณภาพและวัสดุอุปกรณ์ เป็ นการใช้
วัสดุอุปกรณ์เป็ นสื่ อในการฝึ กอบรมทํากิจกรรมที่สร้างความน่าสนใจและมีผลต่อการใช้ประโยชน์
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยเฉพาะสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สรุ ปได้วา่ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมีความสําคัญ การใช้โปรแกรมการฝึ กอบรม
มีส่วนสําคัญที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนรู้ให้มีโอกาสเรี ยนรู ้มากขึ้นนอกเหนือจากระบบการศึกษาใน
โรงเรี ยน และช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ทุกระดับชั้นให้สามารถพัฒนาตนเองโดยเน้นการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวติ ที่จะทําให้บุคคลก้าวได้ทนั ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมใน
สถานการณ์ปัจจุบนั
1.1.1 การศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย
การศึกษานอกระบบตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 กําหนดความหมาย “ การศึกษานอก
ระบบ ” เป็ นกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน มีรูปแบบ
หลักสู ตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรี ยนหรื อฝึ กอบรมที่ยดื หยุน่ หลากหลายตามสภาพความต้องการ
และศักยภาพการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายนั้นและวิธีการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีมาตรฐานเพื่อ
รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อจัดระดับผลการเรี ยนรู ้ ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาให้ยดึ
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หลักผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาในหมวด 3 เน้นความรู้
คุณธรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สาระความรู ้ให้บูรณาการความรู ้และทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อย่างมีความสุ ข ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้จดั เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทั้งฝึ กทักษะกระบวนการคิด จัดให้เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ในการป้ องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ
อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ตอ้ งการในทุกวิชา นอกจากนั้น การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผสู ้ อน จัดบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ ใช้การ
วิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ไปพร้อมกันจากสื่ อแหล่ง
วิทยาการเพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่และจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ
การประเมินผลผูเ้ รี ยนจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การ
ร่ วมกิจกรรม การทดสอบ และนําผลการประเมินผูเ้ รี ยนมากําหนดแนวทางพัฒนาต่อไป ในมาตรา 7
ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ดาํ เนินการ โดยเป้ าหมายสําคัญคือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมที่ใช้ความรู ้และภูมิปัญญาเป็ นฐานใน
การพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
พัฒนาประเทศ มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิ การส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ความสําคัญแก่ผเู ้ กี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
สามารถเลือกรับบริ การ ได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง
2. ผูจ้ ดั การเรี ยนรู้สาํ หรับการศึกษานอกระบบ และผูจ้ ดั แหล่งการเรี ยนรู้สาํ หรับ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องของ
ผูเ้ รี ยนโดยบูรณาการความรู ้ ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3. ผูส้ ่ งเสริ มและสนับสนุน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผเู้ รี ยนและผูจ้ ดั การ
เรี ยนรู ้มีการดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
จากบริ บทข้างต้นสรุ ปได้ถึงความสําคัญการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาประชาชน
โดยมีกฎหมายรองรับการปฏิบตั ิ จากพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบที่ให้ความสําคัญ
กับ
การศึกษานอกระบบเพื่อ พัฒนาประชาชน ให้ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพ
โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาฝึ กอบรม ภายใต้บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยการมีความรู ้คู่คุณธรรม จากการ มีพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาประชาชนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั และอยูร่ อดได้ในสังคมที่ใช้ความรู ้เป็ นฐานในการดํารงชีวติ โดยคํานึงถึงบทบท
ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู้ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความรู ้ควบคู่คุณธรรม
1.1.2 ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมีการนําไปใช้อย่างแพร่ หลายทั้งในและ
ต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยการให้ความหมายส่ วนใหญ่จะคล้ายกันแต่ในรายละเอียด
ของการให้ความหมายนั้นอาจมีความแตกต่างกันได้ ดังเช่น
อุ่นตา นพคุณ (2523) ได้ให้ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าเป็ น
กิจกรรมหรื อโครงการใดที่สถาบันต่างๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ให้การ
เรี ยนรู ้แก่ประชาชนที่สามารถกําหดเป้ าหมายได้ ผูร้ ับการศึกษามีเจตนาหรื อวัตถุประสงค์ในการรับ
การเรี ยนรู ้ กิจกรรมดังกล่าว จัดให้ประชากรทุกเพศ วัย ชุมชน และระดับการศึกษาเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีความรู ้ ทักษะและเจตคติค่านิยมที่ดี โดยจัดขึ้นในระยะเวลาสั้น หลักสู ตรมีความยืดหยุน่
ประหยัด และตอบสนองความต้องการตามความสนใจของผูเ้ รี ยนและปั ญหาชุมชน
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2542) กล่าวถึงการศึกษานอกระบบว่าเป็ นกิจกรรมทาง
การศึกษาและรวบรวมประสบการณ์ความรู ้ที่ได้จดั ขึ้นโดยบุคคล หน่วยงานและสถาบันในสังคมที่
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนตามปกติ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
ที่พึงประสงค์ ด้วยการตอบสนองความต้องการ ความสนใจและแก้ปัญหาในกลุ่มเป้ าหมาย
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2549) ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่า
มีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทุกชนิดที่บุคคลได้รับการเรี ยนรู ้ไม่วา่ จะเป็ น
การเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ การเรี ยนรู ้จากสังคมและการเรี ยนรู ้ที่ได้จากโปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึ้น
นอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรี ยนตามปกติ ทําให้ มีโอกาสแสวงหาความรู ้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจําวันฝึ กอาชีพ หรื อเพื่อพัฒนาความรู ้เฉพาะเรื่ อง
Dewey (1916) เสนอแนวคิดการศึกษาแบบพิพฒั นาการที่แตกต่างจาก
การศึกษาในระบบโรงเรี ยนรู ปแบบเดิม คือ 1) เน้นการแสดงออกของเอกัคตาบุคคล 2) กิจกรรมที่
ดําเนินไปอย่างอิสระ 3) การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ 4) การใช้ทกั ษะเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
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5) ความพยายามในการดําเนินชีวติ ให้ดีที่สุดในปั จจุบนั 6) การรับรู ้การเปลี่ยนแปลงและเตรี ยม
ความพร้อมของตนเอง โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการทางการศึกษาและประสบการณ์
Friere (1970) เสนอแนวคิดการศึกษาควรเน้นให้ผเู้ รี ยนได้รับการปลดปล่อย
จากการเรี ยนการสอนของผูส้ อนในรู ปแบบเดิมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนรับฟังและยอมรับหรื อเชื่อตามที่
สอนซึ่ง เป็ นการควบคุมความคิด จึงได้ เปลี่ยนเป็ นการเรี ยนที่ช่วยปลดปล่อยและสํานึกในผูเ้ รี ยน
ด้วยการสร้างความรู ้ ความเข้าใจจากสภาพแวดล้อมรอบตัวผูเ้ รี ยน สิ่ งสําคัญคือกระบวนการนึกคิดที่
กระตุน้ ให้บุคคลเข้าใจตนเองโดยสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น และคํานึงว่าไม่มีใครสอน
ใครได้ ไม่มีใครเรี ยนรู ้ตามลําพังได้ แต่เน้นให้เรี ยนรู ้ร่วมกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
Knowles (1975) กล่าวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าเป็ นกระบวนการใน
การเรี ยนรู ้ของทุกคนทั้งหญิงและชายที่สาํ เร็ จการศึกษาภาคปกติ หรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นสําหรับ
ชายและหญิงโดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างมีเป้ าหมายทางการศึกษา
Harbison (1971) เสนอว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นการดําเนินการที่
เน้นกิจกรรมและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้และ
ทักษะให้กบั ผูใ้ ช้แรงงานหรื อผูร้ ับจ้าง เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อเตรี ยมบุคคลเข้าทํางานหรื อรับจ้าง
หรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจและทักษะที่อยูน่ อกเหนือจากการทํางาน
Illich (1971) ได้เสนอแนวทางใหม่ในการศึกษาคือการเรี ยนการสอนด้วยการ
ลดบทบาทวิธีการเรี ยนการสอนของผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางมาให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนหรื อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางคือ สามารถเลือกวิง่ ที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ต้องการ
เรี ยนรู ้กบั ใครและให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อม
Russell and other (1973) กล่าวว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นกิจกรรม
ทางการศึกษาที่จดั ขึ้นด้วยความจงใจ อย่างมีวตั ถุประสงค์และเป็ นระบบ มีกิจกรรมเป็ นเนื้อหา มีสื่อ
การเรี ยนการสอน และองค์ประกอบอื่น ได้แก่ เกณฑ์การรับผูเ้ รี ยน ระยะเวลา เจ้าหน้าที่และสถานที่
Roger (1992) เสนอแนวคิดการศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ 2 ชนิด คือ การเรี ยนรู้ดว้ ย
การสร้างความรู ้ความเข้าใจ โดยใช้การเรี ยนตามหลักวิชาการ และเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ แสดงให้
เห็นความต้องการและความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน หลักสําคัญของการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี้ ผูเ้ รี ยน
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เกิดความรู ้ความเข้าใจจากการให้ความสนใจสิ่ งนั้นหรื อความต้องการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ โดยวงจรการเรี ยนรู ้เริ่ มจากประสบการณ์ การคิดไตร่ ตรอง การสรุ ป และการทดสอบ
จากบริ บทข้างต้น สรุ ปว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เป็ นการศึกษาที่จดั ขึ้น
ในลักษณะกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของประชาชนทุกเพศวัย จัดโดยบุคคล หน่วยงาน
สถาบัน มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ชดั เจน รวมถึงมีระบบขั้นตอนดําเนินการ แต่หลักสู ต รยืดหยุน่
ได้ในทางปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการ ตามความเหมาะสมกับผู ้ เรี ยนและ ให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ในบุคคล และ แสดง ถึงความสําคัญของการศึกษาผูใ้ หญ่
ทุกกลุ่มอายุ ไม่จาํ กัดเพศและวัย โดยเฉพาะผูใ้ หญ่วยั ทํางานต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการ
ดํารงชีวติ หรื อในการทํางาน การศึกษานอกระบบเปิ ดโอกาสให้ศึกษาเรี ยนรู ้ตามความสนใจ จัดเวลา
เรี ยนรู ้ เนื้อหาที่จะเรี ยนรู ้และเลือกรู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้ได้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับตนเอง
1.2 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่แตกต่างจากการเรี ยนรู ้ของเด็กใน เรื่ องวุฒิภาวะผูใ้ หญ่ จะสู งกว่า
เด็กจากการที่ผใู้ หญ่ได้ เรี ยนรู ้ ได้ รับการศึกษาฝึ กอบรม และ ได้ส่งั สมประสบการณ์การทํางานการ
ดําเนินชีวติ มากกว่าเด็ก ทําให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีความหมายและวิธีการเรี ยนรู ้ที่ต่างจากเด็ก
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2542) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วา่ เป็ นศิลป์ และศาสตร์ ใน
การเรี ยนรู้ คือ 1) มโนทัศน์ของผูเ้ รี ยน ผูใ้ หญ่ที่เติบโตทั้งทางกายและจิตใจมีวฒ
ุ ิภาวะสู งและมีมโน
ทัศน์ต่อตนเองสามารถนําตนเองได้ 2) ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เมื่อวุฒิภาวะสู งขึ้นประสบการณ์
ย่อมมากขึ้นและเป็ นไปอย่างกว้างขวาง 3) ความพร้อมที่จะเรี ยน ต้องรู ้สึกว่าจําเป็ นต่อตนเองและ
สถานภาพทางสังคม 4) แนวทางการเรี ยนรู้ ผูใ้ หญ่ยดึ ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง มุ่งการนําความรู ้ไปใช้
อาชัญญา รัตนอุบล (2549) เสนอว่า การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อ
1. ความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการส่ วนบุคคลให้มีศกั ยภาพในตนเอง
2. พัฒนาส่ วนบุคคลและความก้าวหน้าของสังคม
3. ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร มีการออกแบบ สร้างโครงการเพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุความสําเร็ จผ่านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
4. การปลูกสร้างสติปัญญา มีวตั ถุประสงค์วา่ การเรี ยนรู ้มีคุณค่าในตัวของตัวเอง เมื่อมี
การถ่ายทอดความรู ้ก็ยง่ิ มีคุณค่า
5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อนําไปสู่ การปลดปล่อยจากการถูกกดขี่
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อาชัญญา รัตนอุบล ( 2551) เสนอแนวคิด การเรี ยนรู้เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เป็ นผลจากประสบการณ์ฝึกปฏิบตั ิ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ คือ พฤติกรรมความรู้
เปลี่ยนจากไม่รู้เป็ นรู้ พฤติกรรมทักษะเปลี่ยนจากทําไม่เป็ นเป็ นทําเป็ น และพฤติกรรมเจตคติเปลี่ยน
จากไม่ชอบเป็ นชอบหรื อชอบเป็ นไม่ชอบ การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เกิดจากสภาพการณ์ 3 ประการ
1. การเรี ยนรู ้จากสภาพการณ์ธรรมชาติ จากธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
2. การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากสภาพการณ์ทางสังคมที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป โดยเฉพาะการเรี ยนรู้
ในชีวติ ประจําวัน อาทิ ข่าวสาร สื่ อต่าง ๆ หรื อสิ่ งที่พบเห็นในการใช้ชีวติ ประจําวัน
3. การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
เป้ าหมาย แบบแผน ลําดับขั้นตอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างจงใจ
Bergevin and Morris (1965) เสนอการวางแผนงานการจัดกิจกรรมผูใ้ หญ่ 6 ขั้นตอน
1. พิจารณาความต้องการความสนใจของผูเ้ ข้าโครงการ คํานึงถึงความอยากเรี ยนรู ้
หรื อความต้องการของผูเ้ ข้าโครงการ
2. พัฒนาหัวข้อเรื่ อง จากปั ญหาความต้องการ วิเคราะห์แยกเป็ นเนื้อหาของโครงการ
3. กําหนดเป้ าหมายกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นค่านิยมหรื อความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการและจะใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการประเมินต่อไป
4. เลือกทรัพยากรที่เหมาะสม คนและสื่ อที่ใช้ช่วยการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
5.
เลือกเทคนิคในการเรี ยนรู ้ การใช้เทคนิควิธีการต่างๆ อาทิ สาธิ ต อภิปราย ดูงาน ที่
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนผูส้ อนและใช้แหล่งทรัพยากรเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6. กําหนดวาระการจัดดําเนินการและมอบหมายหน้าที่ เป็ นการแบ่งมอบงานตามที่
กําหนดและตกลงกันไว้
Knowles (1975) เสนอแนวคิดการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ 5 ประการ
1.
ผูใ้ หญ่มีความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูง
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าการเรี ยนรู ้น้ นั ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง
2.
ผูใ้ หญ่จะสนใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของตนLife
( Situation) การเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่จะได้ผลดีหากให้ความใส่ ใจในตัวผูใ้ หญ่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนและเป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรื อเกี่ยวข้องการดําเนินชีวติ ของผูใ้ หญ่
3. ผูใ้ หญ่จะวิเคราะห์ประสบการณ์ A( nalysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ามากสําหรับผูใ้ หญ่ วิธีการหลักสําคัญของการศึกษาผูใ้ หญ่ คือ การวิเคราะห์
ประสบการณ์ผใู ้ หญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีประสบการณ์ใดเป็ นประโยชน์สามารถนํามาเรี ยนรู้ได้
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4.
ผูใ้ หญ่ตอ้ งการผูน้ าํ ตนเอง (Self-Directing) มีความรู ้สึกต้องการที่จะนําตนเอง โดย
เปิ ดโอกาสให้เรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อนมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํามากกว่าการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ
5. ผูใ้ หญ่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) โดยจะเพิ่มขึ้นใน
แต่ละบุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น และความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขั้นตอนในกระบวนการเรี ยนรู ้บุคคลเกิดขึ้น 4 ขั้นตอน Knowles (1975) เสนอว่า เป็ น
ความต้องการเรี ยนรู ้ รวบรวมข้อมูล ทดสอบผลสะท้อน ประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง
1. ขั้นตอนที่ 1 ความต้องการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งรู ้วา่ บุคคลนั้นต้องการ
เรี ยนอะไร ต้องการประสบความสําเร็ จในสิ่ งใด ต้องการสื บค้นคําตอบหรื อแก้ปัญหาในเรื่ องใด
2. ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล บุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต้ งั แต่
วัยเด็กในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
3. ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบและผลสะท้อน เป็ นการทดลองเรี ยนรู้ในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งเพื่อจะได้ทราบผลสะท้อนของการเรี ยนนั้น รวมถึงเป็ นความสามารถในการเรี ยนรู ้ของบุคคล
4. ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง ประยุกต์ขอ้ มูลสารสนเทศจาก
สถานการณ์ ประเมินผลลัพธ์จากการทดสอบ และ ประยุกต์ใช้ความรู ้จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
Knowles (1980) กล่าวถึงวิธีการสอนผูใ้ หญ่ตามหลักการศึกษาผูใ้ หญ่ มี4 ขั้นตอน คือ
1. มโนทัศน์ผเู ้ รี ยน (Self-Concept) ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้
วิเคราะห์ความต้องการเรี ยนรู ้ วางแผนนําประสบการณ์มาใช้ในการเรี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู้
2. ประสบการณ์ผเู ้ รี ยน (Experience) ประกอบด้วย ความสําคัญของการนํา
ประสบการณ์มาเป็ นเทคนิคในการเรี ยนนําประสบการณ์ไปปฏิบตั ิ และ เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
3. ความพร้อมจะเรี ยน (Readiness) ประกอบด้วย เวลาและการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
4. แนวทางการเรี ยนรู้ (Orientation to Learning) ประกอบด้วย แนวทางการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่ แนวทางการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร และการออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาตามลําดับขั้นของผูใ้ หญ่ 6 ขั้นตอน (Knowles, 1980)
1. ขั้นเกิดความสนใจอยากเรี ยนรู้ ผูส้ อนใช้หลายวิธีกระตุน้ ความต้องการเรี ยนรู้
2. ขั้นเกิดความต้องการเรี ยนรู้ มีจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้ เมื่อผูเ้ รี ยนเกิดความ
สนใจ ผูส้ อนใช้วธิ ี สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการเรี ยนรู้อย่างจริ งจัง เน้นการมีส่วนร่ วมใน
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แต่ละขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่กาํ หนดวัตถุประสงค์ วางแผน จัดกิจกรรม การมีอุปกรณ์สื่อการ
เรี ยนรู ้ และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี
1. ขั้นการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ผูส้ อนต้องสนับสนุนให้โอกาสศึกษาหา
ความรู ้หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองและลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2. ขั้นการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระ
3. ขั้นการทดลองนําไปใช้ ผูส้ อนต้องจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาลงมือ
ปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้จากการลองผิดลองถูก
4. ขั้นสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ ผูใ้ หญ่นาํ ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่มาหา
ข้อเท็จจริ งและจัดลําดับขั้นตอน รวมถึง สรุ ปรวบรวมความคิดที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อไป
Brookfield (1985) เสนอว่า การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่มีเอกลักษณ์ 4 กระบวนการเรี ยนรู้
1. การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เน้น
กระบวนการที่ผใู ้ หญ่สามารถควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถกําหนดวิธีการเรี ยนรู ้ให้บรรลุ
เป้ าหมายด้วยตนเอง กําหนดทรัพยากรที่เหมาะสม ตัดสิ นใจใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมด้วยตนเอง
และประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง
2. การไตร่ ตรองอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reflection) มี 3 ประการ
2.1 กระบวนการที่ผใู ้ หญ่สร้างคําถามขึ้นและกําหนดกรอบสมมติฐานขึ้นใหม่
สิ่ งที่ไม่เป็ นที่ยอมรับจะถูกแทนที่ดว้ ยปั ญญา
2.2 กระบวนการที่ผใู ้ หญ่สร้างมุมมองทางเลือกโดยอาศัยแนวคิด การปฏิบตั ิ
รู ปแบบของเหตุผลและมโนคติ
2.3 กระบวนการที่ผใู ้ หญ่ยอมรับถึงขอบเขตอํานาจของคุณค่าทางวัฒนธรรม
และเข้าใจถึงความหมายที่เด่นชัดของสภาพที่เป็ น “ ธรรมชาติ ” ที่มีอยูจ่ ริ ง
3. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกี่ยวกับภูมิหลังของ
ประสบการณ์ที่สามารถนํามาใช้เป็ นทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ ใช้อา้ งอิง โดยสิ่ งที่สร้างประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีหลายประการ อาทิ เกม กรณี ศึกษา บทบาทสมมติ ในขณะเดียวกันการสะสม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีมุมมองที่เป็ นอันตราย 2 ประการด้วยกัน คือ ประสบการณ์ที่
ได้รับไม่เป็ นกลางแต่เป็ นประสบการณ์ที่มีกรอบมีขอบเขต และปริ มาณหรื อระยะเวลาของ
ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่จาํ เป็ น อาทิ ได้ทาํ งนด้านการศึกษาผูใ้ หญ่มากว่า 20 ปี แต่มีประสบการณ์
เท่ากับคนที่ทาํ งานด้านเดียวกันเพียงแค่ปีเดียว เนื่องจากที่ผา่ นมาเป็ นประสบการณ์ซ้ าํ แบบเดิม
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4. การเรี ยนรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถของผูใ้ หญ่ในการเรี ยนรู ้วธิ ี การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ สถานการณ์ที่ยากจะมุ่งไปที่ผใู ้ หญ่วยั ทํางาน การเรี ยนรู้
จะเป็ นทักษะที่แสดงออกนอกเหนือจากการเรี ยนรู ้วชิ าการ เป็ นสิ่ งที่เด่นชัดจากผลผลิต งานวิจยั และ
การเรี ยนรู ้ทุกๆ วันจะหาได้จากการจัดกิจกรรม หรื อจากงานที่มีความหลากหลาย
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ เป็ นความต้องการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ มีข้นั ตอนอย่างเป็ นระบบ
เริ่ มจากการคิดกําหนดเป้ าหมายความต้องการในสิ่ งที่สนใจเรี ยนรู ้ การวางแผนการเรี ยนรู ้ การหา
แหล่งทรัพยากร การจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ เนื้อหาที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน การติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลช่วยในการเรี ยนรู้
และมองเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้ โดยมีวธิ ี การในการเรี ยนรู ้สรุ ปได้ 3 แบบ คือ เรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ งในชีวติ จริ ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา และเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจากการใช้ความคิด
และหาวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง และจากบริ บทข้างต้นแสดง ถึง การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีวธิ ี การ
เฉพาะที่เหมาะสมกับ ตนเอง ตามความสนใจ ประสบการณ์ และสถานการณ์ใกล้เคียงกับชีวติ จริ ง
ผูใ้ หญ่จะเลือกการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความคิดที่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มต้องเป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ตรงความสนใจของผูใ้ หญ่ จึงจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสําเร็ จ
ตอนที่ 2 รู ปแบบการฝึ กอบรม (Training)
2.1 แนวคิดรู ปแบบการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยพัฒนาหรื อฝึ กฝนบุคลากรในองค์กรให้
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งทําให้มีความรู ้ความสามารถเพิม่ ขึ้น จนเหมาะสมกับงานที่ทาํ
ชูชยั สมิทธิไกร (2544) กล่าวว่า การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อองค์กร
เพราะความสําเร็ จในการดําเนินงานและการสร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ขึ้นอยูก่ บั “คน” หรื อ
บุคลากรผูผ้ ลักดันแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ หากองค์กรมีบุคลากรที่พร้อมด้วยความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานแล้ว การดําเนินงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ ดังนั้น การ
ฝึ กอบรมจึงมีบทบาทสําคัญในการเพิม่ พูน ปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลงความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรได้
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2.1.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมเป็ นการดําเนินการที่มีวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นไปตามเป้ าหมายของ
การจัดการฝึ กอบรม เช่น เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ความเข้าใจ เพื่อเพิม่ ทักษะ เพื่อปรับทัศนคติหรื อเพื่อ
การพัฒนาและอื่นๆ ทั้งนี้ข้ ึนกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งการจัดฝึ กอบรมมีการ
ดําเนินการอย่างแพร่ หลายและหลายรู ปแบบ แต่การให้ความหมายการฝึ กอบรมมีหลายประการ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544) การฝึ กอบรม คือ การให้การศึกษาแก่ผเู ้ ข้ารับ
การอบรม การถ่ายทอดด้วยวิธีการต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
หรื อเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล โดยนํามาใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของบุคคล พัฒนา
ทักษะการทํางาน ปรับปรุ งทัศนคติ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึง พัฒนาทักษะการบริ หารงาน
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2544) กล่าวว่า การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการที่ผบู ้ ริ หารควรให้
ความ สําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความจําเป็ นของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศกั ยภาพใน
การปฏิบตั ิงานและรู ้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั การฝึ กอบรมมีส่วนสําคัญในการ
เสริ มสร้างความรู ้ พัฒนาทักษะ และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในองค์กร
นอกจากนี้ยงั ช่วยบํารุ งขวัญและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรกับองค์กรได้
ดนัย เทียนพุฒ (2545) ได้ให้ความหมายของการฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
1. การเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับงาน การเพิ่มพูนฝี มือ ความชํานาญและการ
เพิ่มพูนทัศนคติที่ดีในการทํางาน
2. กระบวนการที่จดั ตั้งโดยมีวตั ถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาบุคคลให้มีความรู้
ใหม่ ๆ มีความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน มีเจตคติที่ดีในการทํางาน และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูป้ ฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
3. กิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง อย่างมีระบบแบบแผน
เพื่อความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน
อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ได้กล่าวว่า การฝึ กอบรมเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนา
พนักงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการทํางาน โดยมุ่งทักษะ ความรู ้และความสามารถ การฝึ กอบรมจึง
เป็ นกรรมวิธีอย่างหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารใช้พฒั นาพนักงาน สรุ ปได้วา่ การฝึ กอบรม คือ
1. เป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
2. เป็ นการเพิ่มพูนความถนัด ความรู ้ ทัศนคติ ความเข้าใจ
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3. พัฒนานิสัยการทํางานให้ถูกต้อง
4. เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
5. เป็ นกระบวนการที่มีระบบเพื่อเพิ่มพูนและก่อให้เกิดผลสําเร็ จขององค์กร
ชูชยั สมิทธิไกร (2547) กล่าวว่า การฝึ กอบรม คือ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างหรื อเพิม่ พูนความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability)
และเจตคติ (attitude) ของบุคลากร จะช่วยปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
ยงยุทธ เกษสาคร (2548) ให้ความหมายการฝึ กอบรมว่า เป็ นกระบวนการอย่าง
หนึ่งในการพัฒนาองค์กร มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบขั้นตอน การวางแผนและกระทําที่
ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยั้ง เพื่อความมุ่งหมายในการเพิม่ พูนความรู ้ ให้ทนั เหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ
เพื่อลดการสู ญเสี ยจากการทํางานที่ขาดความชํานาญและประสบการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เพราะเจตคติเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ การฝึ กอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อ
ปรับปรุ งและเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความชํานาญ และทัศนคติ ให้เกิดขึ้น กับบุคคลเพื่อให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อม
โดยทัว่ ไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานให้สูงขึ้น ทําให้บุคลากรมีกา้ วหน้าในหน้าที่การงาน จึง
เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ที่มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน
และกระทําการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้แก่บุคลากรในองค์กร
2.2 การจัดการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางาน เนื่องจากเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบเพื่อสร้างหรื อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของบุคลากร
(Goldstein, 1993) นักวิชาการที่เชี่ยวชาญโปรแกรมการฝึ กอบรมมีหลายท่าน อาทิ Tyler (1949);
Houle (1972, 1996); Knowles (1980); Boyle (1981); Nadler (1982); Boone (1985); Sork and
Caffarella (1989); Cervero and Wilson (1994, 1996); Rylatt and Lohan (1995); Rothwell and
Cookson (1997); Caffarella (2002) พบว่าเป้ าหมายหลักของโปรแกรมการฝึ กอบรมเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ พยายามพัฒนาผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยตอบสนองตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับ
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การอบรม หรื อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปั จเจกบุคคลที่เข้ารับการอบรมให้เป็ นไปในทางที่
ดีข้ ึนและสามารถแสดง ผลทาง พฤติกรรมการปฏิบตั ิ แต่ความแตกต่างในการนําโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมไปใช้มี 4 ประการ คือ ความแตกต่างในการออกแบบ กระบวนการวางแผน ความต่างใน
วัฒนธรรมหรื อบริ บทองค์กร และการเลือกรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ดังนั้น การจัดการฝึ กอบรมจึงมีหลายรู ปแบบตามแนวคิดของนักวิชาการด้านการฝึ กอบรม ดังนี้
Tyler (1949) ให้ความเห็นการฝึ กอบรมโดยเน้นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยมีกระบวนการหลัก 4 ประการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษา พิจารณาความสนใจและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนรวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยสอดคล้องกับปรัชญาของแนวคิดหลักการ
2. การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการนําไปฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งมีการลองผิดลองถูก ตามความสนใจและความต้องการอย่างเหมาะสม
3. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบขั้นตอน
และมีการเชื่อมโยงความคิด ความรู ้ และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รวมถึงเจตคติ
4. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยใช้
การประเมินตามวัตถุประสงค์และตามสถานการณ์ที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
Boyle (1981) เสนอว่า การฝึ กอบรมควรเน้นการมีส่วนร่ วม ความต้องการและ
ความสนใจ ความสมดุลของโปรแกรมการประเมิน การตัดสิ นใจ การสนับสนุน จุดเน้น
กลุ่มเป้ าหมาย และ คุณภาพการศึกษาแบ่งรู ปแบบการฝึ กอบรมเป็ น 3 โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา จะเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้คนในชุมชนนั้น
แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองโดยใช้ความรู้เป็ นเครื่ องมือสําคัญ มี 8 ขั้นตอน
1.1 กําหนดพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรม กําหนดพื้นฐานทาง
ปรัชญาที่นาํ มาใช้วางแผนโปรแกรมหรื อดําเนินกิจกรรมการฝึ กอบรมพิจารณาความเชื่อของ
นักพัฒนาโปรแกรมหรื อผูอ้ อกแบบการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการดําเนิน
กิจกรรม และพิจารณานโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิ โดยทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มผูร้ ับบริ การรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์สภาพในอดีตและปั จจุบนั เกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การและอื่นๆ
การสนทนาศึกษาข้อมูลจากบุคคล กลุ่ม บริ บทในองค์การที่จะช่วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์การ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ สนทนาแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ วิธีศึกษาจากเอกสาร และการศึกษา
แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ได้อย่างไร อาทิ เงิน แรงงาน อุปกรณ์ มีการดําเนินการ
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1.3 การพิจารณาผลที่พึงประสงค์จากการพัฒนาโปรแกรม ให้บุคคลหรื อ
กลุ่มเข้ามามีส่วนร่ วมคิดพิจารณาความต้องการและปั ญหาเพื่อกําหนดเป็ นผลที่ตอ้ งการจากพัฒนา
โปรแกรมหรื อกิจกรรมฝึ กอบรม ระบุผลที่ตอ้ งการและพัฒนาเป็ นวัตถุประสงค์เฉพาะจัดลําดับผลที่
พึงประสงค์จากการพัฒนาโปรแกรม และการตัดสิ นลําดับความสําคัญของโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์
ว่าเรื่ องใดสําคัญและจําเป็ นเร่ งด่วน โดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1.4 การกําหนดแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุน พิจารณาทรัพยากรที่
นํามาใช้ อาทิ คน เงิน เวลา และวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอเหมาะสม กําหนดบุคคลที่มีความชํานาญ
สามารถช่วยให้โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพและพิจารณาผูน้ าํ โปรแกรมที่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้
1.5
การสร้างแผนการสอน พิจารณาเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยน
ควรได้รับ จากประสบการณ์เดิม สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจ การจัดลําดับเนื้อหาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม พิจารณาบทบาทการมีส่วนร่ วมของผูพ้ ฒั นาโปรแกรมกับผูเ้ ข้าร่ วม
โปรแกรมหรื อฝึ กอบรม กําหนดวิธีการเรี ยนการสอน ดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม และรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม กําหนดหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่วทิ ยากรและพัฒนาเอกสารให้พร้อมในการใช้งาน
1.6 โปรแกรมการปฏิบตั ิงาน โดยการเลือกเนื้ อหากิจกรรม และสภาพการณ์
เพื่อสร้างความสนใจ และทําให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การดําเนินการตามกระบวนการ
กิจกรรมที่กาํ หนดให้มีความต่อเนื่องและให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีส่วนร่ วมในกิจกรรม รวมถึงการทํา
ปฏิทินหรื อตารางกิจกรรมที่แสดงให้เห็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เวลา การเตรี ยมเอกสาร การไป
พบกลุ่มวิทยากร การจัดลําดับกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิและประเมินผล ตลอดจนการนําโปรแกรมไป
ปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับบริ บทของการฝึ กอบรมและองค์การ
1.7 ความน่าเชื่อของการใช้ทรัพยากร เป็ นการวางแผนการประเมินผลในทุก
ขั้นตอน ประเมินก่อนนําไปปฏิบตั ิ ประเมินความก้าวหน้าและคุณภาพของโปรแกรมหรื อรู ปแบบ
การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิ งาน และประเมินผลหลังการปฏิบตั ิ การประเมินผลทุกครั้ง ระบุเหตุผลใน
การประเมินและจะนําผลไปใช้อย่างไร การกําหนดว่าประเมินโปรแกรมหรื อการฝึ กอบรมในเรื่ อง
อะไร การระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโปรแกรมหรื อการฝึ กอบรม กําหนดการใช้ขอ้ มูลหลักฐาน
วิธีการเก็บรวบรวม และใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูล การอภิปรายผลข้อมูล รวมถึงการประเมินผลและ
กําหนดการนําเสนอผล หลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแล้ว นําเสนอผล
1.8 การรายงานคุณค่าของโปรแกรม จัดทํารายงานในหลายรู ปแบบให้กบั
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ความจําเป็ นของโปรแกรม บทบาทของผูใ้ ห้ความรู ้ ผลที่คาดหวัง การ
ปฏิบตั ิงาน และปฏิกิริยาของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรมและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึง การ
ติดตามด้วยการตอบคําถามหรื อตอบข้อสงสัย โดยผูเ้ กี่ยวข้องให้ความชัดเจนในการฝึ กอบรม
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2. โปรแกรมเชิงสถาบันเน้นปรับปรุ งพัฒนาความสามารถพื้นฐานบุคคล5 ขั้นตอน
2.1 กําหนดกลุ่มผูร้ ับบริ การ พื้นฐานความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน
2.2 ระบุเนื้อหา วิธีการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.3 กําหนดการเรี ยนการสอน วิธีดาํ เนินการ และผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
2.4 นําแผนการสอนไปปฏิบตั ิ เป็ นการดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ต้องมีความยืดหยุน่ มีการปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์และบริ บทที่ตอ้ งการ
2.5 ประเมินผลโปรแกรม วัดผลสัมฤทธิ์ ผเู้ รี ยน ทบทวนแผนการเรี ยน
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ เน้นแลกเปลี่ยนความผูเ้ รี ยนกับผูจ้ ดั 3 ขั้นตอน
3.1 กําหนดเนื้อหา พิจารณาเนื้อหาความรู ้ตามความต้องการของประชาชน
และวางแผนประชาสัมพันธ์
3.2 เผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูล วิธีการเหมาะสม ถูกต้องรวดเร็ ว ทันเวลา ทันสมัย
3.3 ประเมินผลการเผยแพร่ ความรู ้ ติดตามและประเมินการดําเนินการ
Boone (1985) เสนอโมเดลโปรแกรมการฝึ กอบรมจากแนวคิดที่วา่ นักการศึกษา
ผูใ้ หญ่เป็ นเสมือนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โมเดลนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั
กิจกรรมทางการศึกษาผูใ้ หญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 3 ด้าน
1. การวางแผน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับเป้ าหมาย เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนตัดสนใจและใช้สื่อความหมายให้ตรงกัน
2. การออกแบบและการนําเอาไปปฏิบตั ิ จัดทํารู ปแบบตามแผนที่กาํ หนดออกมา
เป็ นลําดับขั้นตอนของการดําเนินการและทดลองนําไปปฏิบตั ิ
3. การตรวจสอบและประเมินผล ติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบตั ิ
Rylatt and Lohan (1995) เสนอโปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ (Creating
Training Miracles ) กําหนดประเด็นสําคัญของการดําเนินการ
1. ผูฝ้ ึ กอบรมกับผูเ้ รี ยนต้องมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
2. การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. การฝึ กอบรมรู ปแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขแต่ข้ ึนกับสภาพการณ์จริ งที่ตกลงร่ วมกัน
4. ถ้าดําเนินการแล้วไม่เกิดผลต้องได้รับการปรับแก้ไข
5. มีจุดแข็งในการแก้ปัญหาและความสามารถของผูเ้ รี ยนและผูฝ้ ึ กอบรม
6. กําหนดขึ้นจากความคิด ความเชื่อซึ่ งมากกว่าความเข้าใจและรับรู ้
7. ผูฝ้ ึ กอบรมและผูเ้ รี ยนต้องพร้อมเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ
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8. ผูฝ้ ึ กจะเชื่อในความสามารถของผูเ้ รี ยน
9. ความมหัศจรรย์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากความรู ้เดิมความรู ้ปัจจุบนั และความรู ้ใหม่
10. บทบาทผูฝ้ ึ กอบรมต้องพร้อมสนับสนุนและเผชิญการเปลี่ยนแปลง ผูฝ้ ึ กต้อง
เรี ยนรู ้ก่อนคาดหวังให้ผอู ้ ื่นเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการเรี ยนรู้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
กระบวนการของโปรแกรมการฝึ กอบรมตามแนวคิด Rylatt and Lohan (1995)
เน้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็ นผูฝ้ ึ กอบรม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และ
การพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง โดยมีหลักคิดของการฝึ กอบรมนี้ 10 ประการ คือ
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องค้นหาและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมระหว่างกัน
2. ผูส้ อนต้องเป็ นมากกว่าเจ้าของหลักสู ตรและกิจกรรม ซึ่ งจะไม่สิ้นสุ ดแต่เป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง
3. การฝึ กอบรมมหัศจรรย์ถูกนําไปใช้สนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขบนพื้นฐาน
ความเชื่อ ความซื่ อตรง ความอดทน ความเอื้ออาทรและให้ความเคารพในความเป็ นผูใ้ หญ่
4. เมื่อความมหัศจรรย์ไม่เกิดขึ้น บางครั้งจําเป็ นต้องใช้การกําหนดที่ชดั เจนหรื อ
การแก้ปัญหา
5. ความมหัศจรรย์ที่แท้จริ ง มีจุดแข็ง 2 ประการ คือ การแก้ปัญหาและความ
สามารถของผูเ้ รี ยนผูส้ อน
6. ความมหัศจรรย์มีท้ งั การโต้แย้งและการปฏิรูปที่มาจากความคิด ความกลัว
ความเชื่อเพื่อนําไปสู่ ความเข้าใจและการรับรู ้อย่างมีสติที่มากขึ้น
7. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นด้วยเชื่อว่า
ใครก็สามารถเรี ยนรู ้ได้
8. ความประหลาดใจของผูส้ อนจากความสามารถและความตั้งใจของผูเ้ รี ยน
การยอมรับในบุคคลอื่นเทียบเท่ากับการเป็ นผูส้ อน ถ้าผูส้ อนดูแลผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้ก็จะดูแลตัวเอง
9. ความมหัศจรรย์จะทําให้คนสามารถเรี ยนรู ้จากอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
10. ผูส้ อนต้องมีความซื่ อสัตย์ สนับสนุนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้
ของตนเองก่อนจะยอมรับให้ผอู ้ ื่นทําตามตน
การฝึ กอบรมมหัศจรรย์น้ ีจะถูกออกแบบให้เหมือนกับการได้คน้ พบของลํ้าค่าจาก
การใช้เทคนิคและกลยุทธ์ในกิจกรรมการฝึ กอบรมและทักษะในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการฝึ กอบรมนี้จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนก้าวกระโดดได้ในทางความคิด คือ มีความคิดสร้างสรรค์ที่นาํ ไปสู่ การสร้างสรรค์งาน
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โดยส่ วนใหญ่การใช้โปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์จะนําไปใช้ในที่ทาํ งานเพื่อการเรี ยนรู ้ใน
สถานที่ทาํ งาน (Workplace Learning) ซึ่ งช่วยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และจะเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรหน่วยงาน
ได้มากกว่าการนําไปใช้ในสถานศึกษา นอกจากนี้ การฝึ กอบรมมหัศจรรย์สามารถนําไปใช้ในการ
ฝึ กอบรมสมรรถนะ ( Competencies in Training) ซึ่ งการฝึ กอบรมลักษณะนี้ให้ความสําคัญกับการ
ตั้งใจ สาธิ ตในการปฏิบตั ิ โดยเน้นทักษะ ความรู ้ผา่ นการใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น สัญญาการเรี ยนรู ้
(Learning Contract) บทบาทสมมติ (Role Play) หรื อ เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา ( Classic Case Studies)
โดยพิจารณาความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ของบุคคล จึงเน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและการฝึ กอบรมที่ช่วย
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ จะเน้นศักยภาพที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึง
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง การพัฒนาตนเองและการเชื่อมโยงความสามารถของตน
ไปสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญของเติบโตของการเรี ยนรู ้ของบุคคล
หลักการโปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ ต้องผสมผสานหลักการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการฝึ กอบรม โดยเน้นให้มีการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความ
พร้อมในการเรี ยนรู้จากการละลายพฤติกรรม (Icebreaking) ก่อนการเรี ยนรู ้และการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
(Energisers) เพื่อช่วยให้เกิดพลังขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลในการเรี ยนรู ้ดว้ ยใช้พลังของบุคคลเป็ น
ตัวเร่ งการเรี ยนรู ้ (Accelerative Learning) ดังนี้ (Rylatt and Lohan, 1995)
1. ทักษะผูฝ้ ึ กอบรมและความมัน่ ใจ (Trainer skill and confidence) นําการ
เรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิจากทักษะผูฝ้ ึ กอบรมและมัน่ ใจการเปลี่ยนแปลงบทบาทผูส้ อนเป็ นผูฝ้ ึ กอบรม
2. โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร (Resource opportunities) ผูเ้ รี ยนสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
3. บูรณาการวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง (Integrated self-planned
learning) เป็ นการกระตุน้ ผูฝ้ ึ กอบรมให้วางแผนการเรี ยนรู้ ดําเนินการตามแผนเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
4. วัฒนธรรมและความผูกพัน (Culture and commitment) นําโปรแกรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองไปปฏิบตั ิตามแผนการฝึ กอบรมโดยสอดคล้องวัฒนธรรมองค์กรและใช้
พฤติกรรมไม่เป็ นทางการสร้างคุณค่าการเรี ยนรู ้ อาทิ สนทนาพูดคุยระหว่างทํากิจกรรมหรื อเวลาพัก
5. ดําเนินการขั้นพื้นฐานขององค์กร (Bottom line) สํารวจองค์กรว่า
ดําเนินการอะไรเป็ นพื้นฐาน อาทิ เน้นการตลาด การสื่ อสาร และมุ่งเป้ าหมายขององค์กรเป็ นหลัก
ซึ่ งการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีความสอดรับกับเป้ าหมายความต้องการขององค์กร
6. เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย (Cost comparison) เป็ นการวิเคราะห์งบประมาณ
ก่อนการดําเนินการเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินการก่อนการตัดสิ นใจดําเนินการฝึ กอบรม
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7. ประเมิน (Evaluation and assessment) เรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองต้อง
ประเมินผลสะท้อนสมรรถนะจากการเรี ยนรู ้
8. ช่วยผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ (Help learners learn) ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้
พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้
สรุ ปขั้นตอนของโปรแกรมมหัศจรรย์ 5 ประการ คือ (Rylatt and Lohan, 1995)
1. การกําหนดการเรี ยนรู ้และวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ของตนเอง เน้นการให้
โอกาสผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามที่ผเู ้ รี ยนต้องการซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ท้งั กับผูเ้ รี ยนในการนํามาใช้
ปฏิบตั ิงาน ผูเ้ รี ยนต้องวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง
2. การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ของ
ตนเองว่าควรพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ในระดับใด
3. การสรรหาแหล่งทรัพยากร เตรี ยมความพร้อมของแหล่งการเรี ยนรู ้และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอกับความต้องการและเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ เป็ นการเลือกใช้วธิ ีการในการเรี ยนรู้ของ
ตนเองและของกลุ่มให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้และสอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
5. การประเมินผลความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ การ
สร้างความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนด้วยการประเมินตนเอง การประเมินจากผูจ้ ดั ฝึ กอบรมและการประเมิน
จากผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของผูเ้ รี ยน
Caffarella (2002) เสนอว่า การฝึ กอบรมจะเน้นการวางแผนการปฏิบตั ิ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน โดยมีกระบวนการหลัก 14 กระบวนการ
1. ทําความเข้าใจบริ บท เป็ นการเข้าใจเนื้อหา ปรัชญาพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ปรัชญา นโยบาย กฎระเบียบ ลักษณะประชากร และวัฒนธรรม
2. สร้างฐานข้อมูลให้น่าเชื่อถือ เป็ นความร่ วมมือจากคนในองค์กร และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง
3. จําแนกความคิด กําหนดแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรม การตัดสิ นใจและ
กําหนดวิธีการที่ดีที่สุดที่เลือกใช้
4. จัดเรี ยงลําดับความสําคัญ การแยกแยะลําดับความสําคัญและจัดเรี ยง พร้อม
ตั้งเกณฑ์เพื่อประเด็นความสําคัญก่อนหลัง
5. พัฒนาวัตถุประสงค์ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องเป้ าหมายเพื่อ
ความสําเร็ จ
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6. ออกแบบแผนการสอน กําหนดวิธีการแบบแผนการสอนการเรี ยนรู้
7. ออกแบบการถ่ายโอนความรู ้ เป็ นการเลือกใช้เทคนิคในการเรี ยนการสอน
การกําหนดผูร้ ับผิดชอบดําเนินการและดําเนินการด้วยวิธีใด
8. กําหนดแผนประเมินผล กําหนดรู ปแบบติดตามประเมินผลดําเนินการ
9. จัดทําผล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและนําเสนอผลดําเนินการ
10. เลือกรู ปแบบ เป็ นการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายที่จะเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมใน
การเรี ยนการสอนที่จะประสบผลสําเร็ จ
11. ความต้องการของทีม วิเคราะห์ประเมินความต้องการของผูส้ อนผูเ้ รี ยน
12. เตรี ยมแผนการตลาด นําเสนอสู่ สาธารณะเพื่อเผยแพร่ ต้องมีการเตรี ยมที่ดี
ทั้งข้อมูล รู ปแบบการนําเสนอ วิธีการและคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
13. งบประมาณ การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ดาํ เนินการต้องสอดคล้องกับ
รู ปแบบที่จะนําไปใช้ และทรัพยากรในการดําเนินการ
14. ประสานงานสิ่ งอํานวยความสะดวก ผูร้ ับผิดชอบติดต่อประสานให้
ดําเนินการไปด้วยดี ต้องเข้าใจเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการและความต้องการของทีมงาน
จากบริ บทข้างต้น แสดงถึง รู ปแบบการฝึ กอบรมมีหลาย แบบ การเลือกนําไปใช้
ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยคํานึงถึง
เป้ าหมายองค์กร และการจัดการ ฝึ กอบรม ความสําเร็ จที่ตอ้ งการ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร เนื้ อหา
กิจกรรมและสถานที่ส่ิ งแวดล้อม บรรยากาศการฝึ กอบรม รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
สรุ ปได้วา่ โปรแกรมการฝึ กอบรมมีจุดมุ่งหมายคล้ายกันคือการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะประสบการณ์มากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงานได้ โดยแต่ละโปรแกรมมีความโดดเด่นในกระบวนการขั้นตอนที่ต่างกันและผลลัพธ์
ที่เกิด กับ ผูเ้ รี ยน จากการศึกษาวิเคราะห์การ ฝึ กอบรมตามโปรแกรมแต่ละประเภท โดยการ
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการฝึ กอบรมจาก 9 แนวคิดที่สาํ คัญ ได้แก่ Tyler (1949); Knowles (1980);
Boyle (1981); Nadler (1982); Boone (1985); Cervero and Wilson (1994, 1996); Rylatt and Lohan
(1995); Rothwell and Cookson (1997); Caffarella (2002) พบว่า โปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
(Creative Training Miracle) ของ Rylatt and Lohan (1995) มีความโดดเด่นที่สอดคล้องกับงานวิจยั
นี้มากที่สุด เนื่องจากมีข้ นั ตอนที่ชดั เจนและเหมาะสมในการนําไปปฏิบตั ิ โดยสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาสมรรถนะและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของผูเ้ รี ยนได้ เห็นได้จากการ
คํานึงถึงความต้องการการเรี ยนรู ้ การมีเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ การสรรหาแหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู้
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การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อประเมินความสําเร็ จของการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งโปรแกรมการฝึ กอบรมนี้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยนในด้านสมรรถนะและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ รวมถึงความเหมาะสมในการนําไปใช้กบั ผูใ้ หญ่วยั ทํางานและในสถานที่ทาํ งาน จากการ
ใช้กิจกรรมที่น่าสนใจไปสร้างความสนใจเรี ยนรู ้กระตุน้ พลังขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้ของบุคคล การมี
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเองผ่านการใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น การใช้สัญญาการเรี ยนรู้เพื่อ
กํากับทิศทางการเรี ยน ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ น การนําหลักการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ไปช่วยพัฒนาทักษะ ความรู ้ของผูเ้ รี ยนและช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แบบก้าวกระโดดของผูเ้ รี ยนได้จากการสร้างสรรค์งานที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปภาพรวม
โปรแกรมการฝึ กอบรมทั้ง 9 แนวคิดไว้ดงั ตารางข้างล่าง
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1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการฝึ กอบรมในแต่ ละรู ปแบบของการฝึ กอบรม
Tyler
(1949)
1. กําหนด
วัตถุประสงค์
2. เลือก
ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
3. จัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
4. ประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้

Knowles
(1980)
ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
และการ
เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง

Boyle (1981)

Nadler (1982)

1. กําหนดพื้นฐานสํา
การพัฒนาโปรแกรม
2. วิเคราะห์
สถานการณ์ชุมชน
และกลุ่มผูร้ ับบริ การ
3. พิจารณาผลที่พึง
ประสงค์
4. กําหนดแหล่ง
ทรัพยากรและการ
สนับสนุน
5. สร้างแผนการสอน
6. โปรแกรมการ
ปฏิบตั ิงาน
7. ความน่าเชื่อถือการ
ใช้ทรัพยากร
8. รายงานคุณค่าของ
โปรแกรม

1. กําหนด
ความต้องการ
องค์กร
2. เจาะจงผล
การปฏิบตั ิงาน
3. กําหนดความ
ต้องการผูเ้ รี ยน
4. กําหนด
วัตถุประสงค์
5. สร้างหลักสูตร
6. เลือกกลยุทธ์
7. หาแหล่ง
ทรัพยากร
8. ฝึ กอบรม
9. ติดตาม
ประเมินผล

Boone
(1985)
1. วางแผน
2. ออกแบบ
และนําไป
ปฏิบตั ิ
3. ติดตาม
ประเมินผล

Cervero Wilson
(1994, 1996)
1. กําหนดเป้ าหมาย
ร่ วมกัน
2. ยึดมัน่ ใน
วัตถุประสงค์
3. กระตุน้ การสร้าง
สัมพันธ์
4. ติดต่อสื่ อสารแบบ
เปิ ดใจ
5. สัมพันธภาพของ
คนและกลุ่ม
6. ตัดสิ นใจวางแผน
7. ปฏิบตั ิร่วมกันตาม
ความเชื่อ
8. คุณค่าความ
แตกต่างของบุคคล
9. ประสิ ทธิผลความ
พยายามของกลุ่ม

Rylatt and
Lohan (1995)
1. การ
กําหนดการ
เรี ยนรู ้และ
วินิจฉัยความ
ต้องการเรี ยนรู ้
2. การกําหนด
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้
3. การสรรหา
แหล่งทรัพยากร
4. การตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการ
เรี ยนรู ้
5. การ
ประเมินผล
ความก้าวหน้า
ของการเรี ยนรู ้

Rothwell and
Cookson (1997)
1. ออกแบบ
โปรแกรมและ
บทบาทผูจ้ ดั การ
2. ความสัมพันธ์
ของกาวางแผน
การนําและ
ประเมินผล
3. การสอนใน
บทบาทของผู ้
ประสาน
4. ประเมินผล

Caffarella (2002)
1. คํานึงถึงบริ บท
2. ข้อมูลน่าเชื่อถือ
3. แนวคิดโปรแกรม
4. จัดลําดับความสําคัญ
5. พัฒนาวัตถุประสงค์
6. ออกแบบการสอน
7. ออกแบบถ่ายโอน
ความรู ้
8. วางแผนประเมินผล
9. จัดทําผล
10. เลือกรู ปแบบ
11. ความต้องการของทีม
12. แผนการตลาด
13. งบประมาณ
14. ประสานสิ่ งอํานวย
ความสะดวก
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สรุ ปการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึ กอบรมข้างต้น พบว่า การฝึ กอบรมมหัศจรรย์
ของ Rylatt and Lohan (1995) มีความเหมาะสมในการนํามาจัดการฝึ กอบรมด้วย 3 เหตุผล คือ
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เน้นพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั ที่ตอ้ งการพัฒนาสมรรถนะกําลังพลในทักษะและ
ความสามารถ อีกทั้ง โปรแกรมนี้สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ภายในสถานที่ทาํ งานได้
2. การออกแบบโปรแกรม เป็ นลักษณะผสมผสานแนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนํา
ตนเองที่ช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ ของโปรแกรม และครอบคลุมการดําเนินการเริ่ มจากการวินิจฉัย
ความต้องการ การกําหนดเป้ าหมาย การหาแหล่งทรัพยากร การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้และการ
ประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ที่ตอ้ งการนําการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมาใช้ในการจัดการฝึ กอบรม
3. การให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์กรและเป้ าหมายองค์กร ซึ่ งแตกต่างจาก
โปรแกรมอื่น ในงานวิจยั นี้ศึกษากองทัพอากาศซึ่ งมีวฒั นธรรมและเป้ าหมาย
ในแบบทหาร ที่
แตกต่างจากองค์กรทัว่ ไป จึงต้องให้ความสําคัญบริ บทองค์กรเนื่องจากส่ งผลต่อความสําเร็ จได้
จึงเป็ นที่มาของการนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับ
กองทัพอากาศ
2.3 การประเมินผลการฝึ กอบรม
การดําเนินกิจกรรมต้องมีการตั้งเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ไว้ก่อนว่าเราจะทํา
กิจกรรมนั้น เพื่ออะไร และการรับรู ้วา่ กิจกรรมดังกล่าวประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ ต้องอาศัยการ
ประเมินผล (evaluation) เป็ นเครื่ องมือสําคัญ เช่น ในการฝึ กอบรม (training) ต้องมีการประเมินผล
การฝึ กอบรม ( training evaluation) เพื่อให้ทราบความสําเร็ จในการจัดการฝึ กอบรมแต่ละครั้งว่า
สามารถทําให้พนักงานมีความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skill) และปรับทัศนคติ ( attitude) ได้ตาม
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
ชูชยั สมิทธิไกร (2547) กล่าวว่า การประเมินผล (evaluation) คือ การดําเนินงานเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อประเมินความสําเร็ จของโครงการฝึ กอบรม และพิจารณาการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรม ตามข้อบ่งชี้ที่กาํ หนดอย่างเป็ นระบบ เพื่อการตัดสิ นใจ
ปรับปรุ งแก้ไขให้โครงการดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
ต้องการมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน 3 ลักษณะ คือ ความรู ้ ทักษะ
และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เปลี่ยนอาจเป็ นลักษณะเดียว สองลักษณะ หรื อสามลักษณะ
ประกอบกันก็ได้ ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญมากของกระบวนการฝึ กอบรม
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ชาญ สวัสดิ์สาลี (2551) กล่าวว่า การประเมินผล คือ กระบวนการใช้ดุลพินิจและหรื อ
ค่านิยมในการพิจารณาตัดสิ นคุณค่า ความเหมาะสม ความคุม้ ค่า ผลสัมฤทธิ์ ผลของเหตุการณ์
โครงการหรื อสิ่ งอื่นใด หลังจากการเปรี ยบเทียบผลที่วดั ได้โดยวิธีการใดๆ ก็ตามกับเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ หรื อเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ได้เสนอรู ปแบบการประเมินผลอย่างเป็ นระบบให้
คํานึงถึงปั จจัยนําเข้าของการฝึ กอบรม ( Input) กระบวนการดําเนินการฝึ กอบรม ( Process) ผลที่ได้
จากการฝึ กอบรม ( Outputs) แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ การเรี ยนรู้ ( Learning) ปฏิกิริยา ( Reaction)
พฤติกรรม (Behavior) ผลลัพธ์ (Outcome หรื อ Result) โดยผลที่ได้ตอ้ งตอบสนอง ( Feedback) ต่อ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ การฝึ กอบรม
พิสณุ ฟองศรี ( 2551) กล่าวว่า การประเมินทางการศึกษา เป็ นกระบวนการตัดสิ น
คุณค่าในบริ บทขอบข่ายทางการศึกษา เช่น สื่ อการเรี ยนรู ้ การสอน หลักสู ตร โครงการ พฤติกรรม
ด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยนรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ได้เสนอขอบข่ายการประเมิน
ที่สามารถใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็ นแนวทางในการประเมินในลักษณะปั จจัยนําเข้า (
Input)
กระบวนการ ( Process) และผลผลิต ( Outputs) ร่ วมกับบริ บท ( Contexts) ผลลัพธ์กบั ผลกระทบ
(Outcomes/Impacts) ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) และประเมินการเรี ยนรู ้ ( Learning Evaluation)
แนวใหม่ให้ ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง พิจารณาคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมด้านต่างๆ ที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มศักยภาพภายใต้ความรับผิดชอบของจัดการเรี ยนรู ้และผูเ้ กี่ยวข้อง
สรุ ปได้วา่ การประเมินการทางการศึกษาหรื อการฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการ
ตัดสิ นคุณค่าอย่างเป็ นระบบครอบคลุมการดําเนินการ โดยพิจารณาปั จจัยนําเข้า (
Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และ ผลลัพธ์ (Outcomes) รวมถึงการตอบสนองเป้ าหมาย
ตามที่กาํ หนดไว้ งานกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้วา่ การฝึ กอบรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
ทําให้ทราบจุดเด่นหรื อจุดด้อยของโครงการฝึ กอบรมนั้น เพื่อตัดสิ นใจในการปรับปรุ งแก้ไข และ
นําไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ งโครงการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.3.1 แนวคิดการประเมินผลการฝึ กอบรม
Bloom (1956,1964) เสนอแนวคิดการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ 3 ด้าน คือ ด้าน
พุทธิ พิสัยหรื อด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัยหรื อด้านความรู ้สึก (Affective
Domain) และด้านทักษะพิสัยหรื อด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เน้นการประเมิน
ตามลําดับขั้นร่ วมกับการประเมินการปฏิบตั ิ (Performance Assessment) คือ การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนภายใต้สภาพการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล่องหรื อใกล้เคียง
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กับสภาพจริ ง โดยพิจารณากระบวนการและคุณภาพของงานเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubric)
อาจสร้างขึ้นจากคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลงาน สําหรับการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) เป็ นกระบวนการตัดสิ นความรู ้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผูเ้ รี ยนในสภาพที่
สอดคล้องกับชีวติ จริ งใช้เรื่ องราว เหตุการณ์สภาพจริ งหรื อคล้ายจริ งที่ประสบในชีวติ ประจําวันเป็ น
สิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองแสดงออกด้วยการลงมือกระทําหรื อผลิตจากกระบวนการทํางานที่
คาดหวังคุณภาพเพื่อ เป็ นข้อสรุ ปความรู ้ความสามารถและทักษะของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. ประเมินความรู ้ (Cognitive Domain) เน้นการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ตามลําดับขั้น
(Hierarchical) ใน 6 ระดับ คือ
1.1 ความรู ้ ( Knowledge) ความเข้าใจ ( Comprehension) การนําไปใช้
(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ การประเมินค่า (Evaluation)
โดย ความรู ้ (Knowledge) แบ่งเป็ นความรู ้เกี่ยวกับด้านเนื้อหาคือรู ้ศพั ท์และนิยามศัพท์ รู้เกี่ยวกับ
ความจริ งหรื อจําสิ่ งที่เป็ นจริ งที่ได้เรี ยนรู ้มา ด้านวิธีดาํ เนินการในเนื้อหา ได้แก่ รู ้เกี่ยวกับระเบียบ
ประเพณี แนวโน้มและลําดับชั้น การจําแนกประเภท เกณฑ์วธิ ีการ และด้านความคิดรวบยอด ได้แก่
รู ้เกี่ยวกับหลักการ การสรุ ปทัว่ ไป ทฤษฎีและโครงสร้าง
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) แบ่งเป็ น การแปลความหมาย การตีความ
คําหรื อประโยคและการขยายความให้เข้าใจ
1.3 การนําไปใช้ (Application) ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) แบ่งเป็ น การวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) แบ่งเป็ น การสังเคราะห์ขอ้ ความ สังเคราะห์
แผนงาน และสังเคราะห์ความสัมพันธ์
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) แบ่งเป็ น การประเมินค่าโดยอาศัย
ข้อเท็จจริ งภายในและประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก
2. การประเมินทักษะ (Psychomotor Domain) เน้นการเรี ยนรู้ในด้านทักษะ
ความสามารถในการปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้กาํ หนดลําดับขั้นไว้ให้ชดั เจน ต่อมามีการประยุกต์แนวคิดนี้
เป็ นขั้นตอนที่ชดั เจนมากขึ้น เช่น Dave (1967,1970), Simpson (1966, 1972), Harrow (1972)
3. การประเมินเจตคติหรื อทัศนคติ (Affective Domain) เน้นการเรี ยนรู้ที่ทาํ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดมุมมองเชิงบวกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิจากการปรับ
ทัศนคติเน้นการเรี ยนรู ้ในด้านทัศนคติตามลําลับขั้น ( Hierarchical) ใน 5 ระดับ คือ การรับ
(Receive) การตอบสนอง ( Response) การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม ( Value) การจัดระบบคุณค่า
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(Organize or Conceptualize Values ) การสังเคราะห์ ( Synthesis) และ การสร้างบุคลิก ลักษณะโดย
คุณค่า (Internalize or Characterize Values)
Dave (1967,1970) เสนอแนวคิดการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ทกั ษะกลไก
(Psychomotor Domain) โดยมีฐานความคิดมาจาก Bloom 5 ประการ คือ
1. การลอกเลียนแบบ ( Imitation) เป็ นการกระทําตามคนอื่น หรื อสังเกตเห็นแล้ว
นําไปกระทําตามสิ่ งที่เห็น เช่น ดูผฝู ้ ึ กสอนกระทําแล้วผูเ้ รี ยนทําซํ้าตามกระบวนการของผูส้ อน
2. การจัดการ (Manipulation) เป็ นการถอดแบบกิจกรรม หรื อคําสอนที่ได้เรี ยนรู ้
หรื อได้จากการจดจํา เช่น ทํางานให้เสร็ จโดยการเขียนหรื อกระทําด้วยคําพูดตามกิจกรรมที่ระบุไว้
3. การทําได้ถูกต้องแม่นยํา ( Precision) เป็ นการใช้ทกั ษะปฏิบตั ิที่เชื่อถือได้ เช่น
การปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมด้วยความชํานาญโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผูส้ อน
4. การผสมผสาน (Articulation) เป็ นการปรับปรุ งบูรณาการตามวัตถุประสงค์ดว้ ย
ความชํานาญ เช่น การเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ การพัฒนาวิธีการได้อย่างหลากหลาย
5. ความเชี่ยวชาญ (Naturalization) เป็ นการกระทําที่ทาํ อย่างอัตโนมัติ มีทกั ษะที่
เชี่ยวชาญระดับกลยุทธ์ คือ ชํานาญในการใช้เทคนิควิธีการที่คิดอย่างแยบยลโดยตอบสน
องต่อ
เป้ าหมายองค์กร เช่น การเข้าถึงกลยุทธ์ในการใช้กิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งการ
Kirkpatrick (1975, 2006) เสนอรู ปแบบประเมิน 4 ระดับ เพื่อประเมินปฏิกิริยา
หรื อความรู ้สึก ประเมินด้านความรู ้หรื อขอบเขตความสามารถ ประเมินประพฤติหรื อการปรับปรุ ง
ความสามารถ และประเมินผลลัพธ์หรื อผลกระทบต่อองค์กรหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลจากการปฏิบตั ิ
ของผูไ้ ด้รับการฝึ กอบรม
1. ปฏิกิริยา (reaction) ประเมินปฏิกิริยา คือการประเมินว่าผูเ้ รี ยนรู ้มีความรู ้สึก
อย่างไรเกี่ยวกับการฝึ กอบรมหรื อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ได้รับ เช่น ผูร้ ับการอบรมชอบการ
อบรมนี้หรื อไม่ เนื้อหาตรงที่ตอ้ งการหรื อไม่ เสี ยเวลาเปล่าหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนรู ้ชอบสถานที่ รวมถึง
รู ปแบบ ระยะเวลาหรื อไม่ มีส่วนร่ วมมากน้อยเพียงใด ทําความเข้าใจง่ายหรื อไม่ แนวโน้มที่จะนํา
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้มากน้อยเพียงใด วิธีประเมินใช้แบบประเมินผลที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า Happy Sheet
หรื อ Feedback Form เพื่อให้รู้ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล หรื อใช้การสอบถามหรื อสํารวจ
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนรู ้ การเขียนรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาภายหลังกลับเข้าทํางาน ประเมิน
ปฏิกิริยาควรทําทันทีหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนรู ้ ซึ่ งใช้เวลา เสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลน้อย
2. การเรี ยนรู้ (learning) ประเมินการเรี ยนรู ้ เป็ นการวัดว่าผูเ้ รี ยนรู ้มีความรู ้เพิ่มขึ้น
อย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนรับการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนได้รู้ในสิ่ งที่ผสู้ อนต้องการสอนและสิ่ งที่ผเู้ รี ยน
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ต้องการเรี ยนหรื อไม่ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนรู ้ สามารถใช้การทดสอบ PreTest และ Post-Test สัมภาษณ์หรื อสังเกตก่อนและหลังการเรี ยนรู้แต่จะเป็ นวิธีที่ใช้เวลา การ
ประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ทักษะที่วดั ได้ในเชิงปริ มาณไม่ยงุ่ ยากแต่ถา้ เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนจะยาก
ในการวัด ใช้ค่าใช้จ่ายในการคิดวิเคราะห์มากกว่าการประเมินปฏิกิริยา
3. พฤติกรรม (behavior) ประเมินการนําความรู ้ไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลังกลับไปปฏิบตั ิงาน อาจประเมินทันทีหรื อหลังจากเสร็ จสิ้ นการเรี ยนรู้แล้วหลายเดือนก็ได้ ใช้
การสังเกตและสัมภาษณ์เป็ นระยะๆ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความยัง่ ยืนของผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้ให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน การประเมินจะได้ผลที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจาก
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบในเวลาที่แตกต่างกัน การประเมินต้องมีรูปแบบที่ลดการใช้
ความคิดเห็นส่ วนตัวของผูป้ ระเมินหรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
การประเมิน อาจใช้การประเมินจากหลายคนร่ วมกันหรื อประเมินแบบ 360 องศา การประเมิน
พฤติกรรมเป็ นเรื่ องที่ยากมากกว่าการประเมินปฏิกิริยาและการประเมินการเรี ยนรู ้ ความร่ วมมือและ
ทักษะในการสังเกตของหัวหน้างานเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับการประเมินพฤติกรรม
4. ผลลัพธ์ที่ได้ (results) เป็ นการประเมินผลที่ผเู้ รี ยนรู้ทาํ ให้เกิดผลต่อองค์กรหรื อ
สภาพแวดล้อมในองค์กรที่เป็ นผลจากการปฏิบตั ิงาน ที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยน ตัวชี้วดั จึงเป็ นผล
การดําเนินงานขององค์กรหรื อผลประกอบการทางธุ รกิจ สามารถใช้รายงานผลการดําเนินงานได้
Scriven (1967) กล่าวไว้วา่ การประเมินผลย่อยนั้นมีส่วนช่วยทําให้ผลของการ
ประเมินรวบยอดดีข้ ึน การประเมินผลย่อยและการประเมินรวบยอดทั้งสองแบบต่างกันในเรื่ องของ
ระยะเวลาที่ทาํ การประเมินมากกว่าที่จะต่างกันในเรื่ องวิธีการประเมิน การประเมินผลย่อยหรื อการ
ประเมินความก้าวหน้า เป็ นการประเมินผลระหว่าง เรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรื อระหว่างทําโครงการ
เป็ นการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็ นการสร้างการเรี ยนรู้ที่ถูกต้องได้
ทันท่วงที การประเมินผลรวมหรื อการประเมินเพื่อตัดสิ นผลนั้นมักต้องใช้ผลของการประเมินย่อย
ไปพิจารณาด้วย จึงกล่าวได้วา่ เราไม่สามารถที่จะแยกการประเมินผลทั้ง 2 อย่างออกจากกันได้โดย
เด็ดขาด ถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งจะเห็นว่าว่าการประเมินผลรวมของหลักสู ตรระดับหนึ่ง (เช่น หน่วย)
อาจเป็ นการประเมินย่อยสําหรับหลักสู ตรอีกระดับหนึ่งซึ่ งกว้างขวาง (เช่น วิชา) ในแต่ละหน่วย
ก่อนที่จะมีการประเมินผลรวมก็อาจมีการประเมินผลย่อยขณะที่เรี ยนหน่วยนั้นด้วย ทั้ง Scriven
(1967) และ Cronbach (1963, 1982) ต่างเห็นความจําเป็ นของการประเมินผลวิชาระหว่างเทอมว่าจะ
ช่วยปรับปรุ งการศึกษาได้มากกว่าที่จะปล่อยให้สอนจบเสี ยก่อนแล้วจึงจะประเมินครั้งเดียว
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Anderson (2001) เสนอแนวคิดการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิพิสัย หรื อ
ด้านสติปัญญา โดยมีฐานความคิดมาจาก Bloom 6 ประการ แต่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
ที่ง่ายกว่าเพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น โดยการเรี ยนรู ้อาจไม่เป็ นไป
ตามลําดับขั้น คือ ความจํา ( Remember) ความเข้าใจ ( Understand) การประยุกต์ใช้ ( Apply) การ
วิเคราะห์ (Analysis) การประเมิน (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create)
Finks (2003) เสนอแนวคิดการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิพิสัยที่ตระหนัก
ถึงการเรี ยนรู ้ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้โดยไม่เรี ยงลําดับขั้น แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยน ( Learning to
Learn) โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และผลจากการเรี ยนรู ้มาประกอบในการวิเคราะห์ผลการ
เรี ยนรู ้ 6 ระดับ คือ พื้นฐานความรู ้ ( Foundation Knowledge) การประยุกต์ใช้ ( Application) การบูร
ณาการ (Integration) มิติทรัพยากรมนุษย์ ( Human Dimension) การสร้างคุณค่า ( Caring) การเรี ยนรู้
ที่จะเรี ยน (Learning to Learn) ที่เป็ นคุณลักษณะสําคัญของผูเ้ รี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
Holton (2005) เสนอ ความสําคัญของการฝึ กอบรมเพื่อปรับปรุ งพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นเพียงคุณค่าส่ วนเล็กๆ ที่มีต่อองค์กร แต่คุณค่า จะมากขึ้นเมื่อการ
เรี ยนรู ้น้ นั ถูกถ่ายโอนมาเป็ นผลการปฏิบตั ิงานที่มีผลโดยตรงกับองค์กร จึงได้เสนอ แนวคิดการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบโดยเชื่อว่าวัตถุประสงค์ที่สาํ คัญของการฝึ กอบรมคือการ
พัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู ้ที่สร้างคุณค่าให้กบั องค์กรรวมถึงการถ่ายโอนผลการปฏิบตั ิงาน
ในหลายรู ปแบบ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของโมเดลการประเมินนี้ตอ้ งการผลลัพธ์ให้เกิดการเรี ยนรู ้
(Learning) ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล (
Individual
Performance) และผลต่อองค์กร
(Organizational Results) โดยมีปัจจัยที่สาํ คัญ 5 ประการ คือ
1. อิทธิ พลที่มีผลกับบุคลิกลักษณะของบุคคล (Secondary Influence Personality
Traits) เป็ นคุณลักษณะสําคัญที่ส่งผลต่อการฝึ กอบรม
2. แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจของบุคคลในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
3. สิ่ งแวดล้อม (Environment) เป็ นสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศในการฝึ กอบรมที่
ส่ งผลต่อความสําเร็ จและประสิ ทธิ ภาพของบุคคล
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของบุคคลจากการฝึ กอบรม
5. ความสามารถ (Ability) เป็ นความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการฝึ กอบรม
เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและส่ งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิด
จากฝึ กอบรม รวมถึงแสดงความสําคัญของความต้องการขององค์กรในอนาคตว่าต้องการบุคลากรที่
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ต้องมีทกั ษะความสามารถ และความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัวในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้
จากบริ บทข้างต้นสรุ ปได้วา่ การประเมินผลการฝึ กอบรมมีความสําคัญที่สามารถ
บ่งบอกประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของการฝึ กอบรมได้ โดยการประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตาม
เป้ าหมายความต้องการ สามารถประเมินได้หลายวิธี หรื อใช้การประเมินเชิงระบบเป็ นกรอบ
ดําเนินการและเลือกวิธีการขั้นตอนประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดผล
ในการปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายขององค์กร
ดังนั้น การวิเคราะห์แนวคิดการประเมินผลการฝึ กอบรม แต่ละแนวคิดมีความโดด
เด่นของการประเมินผลการฝึ กอบรม แต่งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้แนวคิดของ Bloom (1956,1964)
และ Dave (1967,1970) เป็ นหลักสําคัญในการวางแนวทางการประเมินผลการฝึ กอบรม เนื่องจาก
แนวคิดของ Bloom เป็ นการเริ่ มต้นของการประเมินที่มีคนนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้มากและเป็ น
แนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับ รวมถึงมีความชัดเจนในการดําเนินการประเมินตามลําดับขั้นของการเรี ยนรู้
ตามที่กาํ หนดไว้ แต่ในส่ วนแนวคิดของ Dave มีการใช้หลักการเดียวกับ Bloom แต่มีความชัดเจน
กว่าในการประเมินทักษะ เพื่อการกําหนดแนวทางการประเมินผลที่ชดั เจนมากขึ้น
ตอนที่ 3 การเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา (Constructionism)
3.1 แนวคิดการเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา ( Constructionism) เป็ น แนวคิด ที่พฒั นาขึ้นโดย
ศาสตราจารย์ Seymour Papert แห่งมหาวิทยาลัย M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) มี
พื้นฐานแนวคิดจากทฤษฎีความรู ้ (Theory of knowledge) ของ Piaget (1991) เป็ นทฤษฎีทาง
จิตวิทยา เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ มุ่งผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจากการ
สร้างโครงงาน ชิ้นงาน อย่างเป็ น รู ปธรรม ชัยอนันต์ สมุทวาณิ ช (2547) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญายึดหลักการเรี ยนรู้ที่มีกาํ ลังทางความคิดมากที่สุด โดยเกิดขึ้นเมื่อ ผูเ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมสร้างสิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่ งที่ชอบและสนใจ ไม่มีใครบงการหรื อกําหนดว่า เป็ น
สิ่ งใด การมีทางเลือกจึงเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่ดี
ระบบการเรี ยนการสอนที่ผา่ นมา ลักษณ ะความรู ้ในอดีตมีลกั ษณะรวมศูนย์ ที่นกั ปราชญ์ ต่อมารวม
ศูนย์ที่โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ระบบการเรี ยนการสอนแบบที่เชื่อว่าครู เป็ นผูร้ ู ้ มากกว่านักเรี ยน
นักเรี ยนเป็ นคนไร้ความสามารถจะเรี ยนรู ้ได้เมื่อมีครู ผสู ้ อนเท่านั้น เป็ นความเชื่อที่เปลี่ยนไป
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การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีพ้ืนฐาน 3 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544)
1. การยอมรับว่าเด็กทุกคนสามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีหลักสู ตร
2. การมีโอกาสได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์และตระหนักว่าคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือที่
มีพลังอย่างยิง่ ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นพลังส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจ
คณิ ตศาสตร์ จากประสบการณ์ น้ ี ส่ งผลให้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชีวติ ประจําวัน
3. ประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและศักยภาพของเครื่ องมือ พบว่าการจัด
การศึกษาไม่ได้นาํ ธรรมชาติการเรี ยนรู ้มาใช้ประโยชน์ แต่เน้นไปที่การสอน การกําหนดรายวิชามี
เวลาเรี ยนที่แน่นอน มีการสอน มีครู ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องผลัดกันมาให้ความรู ้แก่เด็กนักเรี ยน
ปั จจุบนั ครู ผสู ้ อนเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญแต่บทบาทหน้าที่ได้ปรับเปลี่ยนไปโดย
เปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะเป็ นผูแ้ นะนําและชี้ทาง ขณะเดียวกันครู ผสู ้ อนจะต้องเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนไป
ด้วยกันและจะต้องเรี ยนรู ้ตลอดเวลา แนวคิดของการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
จึงมี
ความสําคัญที่แนวคิดและวิธีการที่นาํ มาใช้เป็ นการช่วยให้เราตระหนักถึงความจําเป็ นในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการหาความรู ้ใหม่ จากการที่ครู และโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนเป็ น
การให้เด็กเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ การให้เด็กเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปิ ดโอกาส
ให้เด็กแสวงหาและค้นพบสิ่ งที่เขาไม่เคยรู ้มาก่อนด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้มีนิสัยความเคยชินที่จะหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองตลอดไป วาริ นทร์ รัศมีพรหม (2541) กล่าวว่า แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบสร้างความรู้
ใหม่โดยผูเ้ รี ยนเอง หรื อการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ นการเรี ยนรู้ที่สังคมสิ่ งแวดล้อมเข้า
มามีส่วนร่ วม และความรู ้จะถูกสร้างขึ้นโดยการประนีประนอมระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ภาษาและ
วัฒนธรรมจะเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับผูเ้ รี ยนที่ใช้เป็ นกระบวนการค้นหาความรู้ ผูเ้ รี ยนจะสร้าง
ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเองมากกว่าที่จะซึ มซับความคิดความจริ งที่เข้ามาสู่ ตนเอง โดยมีมุ่งหมายของการ
เรี ยนที่ชดั เจน แต่แนวทางที่จะนําไปสู่ ปลายทางนั้น มีความเป็ นอิสระ หรื อเป็ นระบบเปิ ด (Open
System) ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีสิทธิ ที่จะเลือกแนวทางการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมของตนเองได้
การสร้างความรู ้ใหม่โดยผูเ้ รี ยนเอง (พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2548)
1. ผูเ้ รี ยนจะมีการปะทะสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม บุคคล เหตุการณ์ และสิ่ งอื่น ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนจะปรับตนเองโดยวิธีดูดซึ ม สร้างโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ และกระบวนการของความ
สมดุล เพื่อให้รับสิ่ งแวดล้อม หรื อความจริ งใหม่เข้าสู่ ความคิดของตนเองได้
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2. การนําเสนอหรื ออธิ บายความจริ งที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้น ผูเ้ รี ยนสร้างรู ปแบบ ตัวแทน
สิ่ งของ ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ในสมองของผูเ้ รี ยนเอง ซึ่ งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
3. ผูเ้ รี ยนมีผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษา (Mentor) เช่น ครู ผสู้ อน เพื่อช่วยให้สร้างความหมายต่อ
ความจริ ง ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ โดยจะเกิดได้เมื่อผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
4. ผูเ้ รี ยนจะควบคุมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-Regulated Learning)
ดังนั้น หลักการแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญานี้ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู้ได้
อย่างสมบูรณ์เมื่อได้ลงมือสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้เป็ นรู ปธรรม สามารถจับต้องสัมผัสได้ และสะท้อน
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะมีผลให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิด ออกแบบหรื อวางแผนการ
ทํางาน รวมถึง ประเมินตนเองจากสิ่ งที่สร้างขึ้นได้ เป็ นจุดเริ่ มการปรับเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
อย่างไม่ที่สิ้นสุ ด และปรับความรู ้ที่มีอยูภ่ ายในตัวเองรวมทั้งสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ภายนอกจากสิ่ ง
ที่กาํ ลังเรี ยนรู ้อยูใ่ ห้สามารถเข้ากันได้และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ตลอดเวลา ( Guzdial, 1997; Papert,
1980, 1999 ; Hay and Barab, 2001) และแนวคิดนี้ เสนอว่าผูเ้ รี ยนมีโอกาสเลือกลงมือทําหรื อสร้าง
สิ่ งที่ตนเองสนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น (
Papert,
1984; Hay and Barab, 2001) เห็นว่า การเรี ยนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อผูเ้ รี ยนได้แสดงบทบาทเป็ นผูเ้ รี ยน
ทางตรง (Active Learner) คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ผูส้ ร้างผลงาน พร้อมสะท้อนองค์ความรู ้ที่มีอยู่ ดังนั้น
หลักการการสร้างองค์ความรู ้จึงเป็ นการสอนให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนวิธีการเรี ยนรู ้ (Learning how to Learn)
3.1.1 ความหมายของแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาเป็ นแนวคิดที่หลายประเทศนําไปใช้
โดยเฉพาะทวีปยุโรป ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดเวทีนาํ เสนอผลงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญา ในปี พ.ศ.2554 มีการจัดเวทีใช้ชื่อว่า The American University of Paris and Euro Logo
2010 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. พ.ศ. 2553 โดยเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้จากการสร้างความรู ้แนว
ใหม่ มีสัมมนา ผูเ้ ชี่ยวชาญแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
เชื่อมโยงความคิดระหว่างกัน แสดงถึงการให้ความสําคัญในแนวคิดดังกล่าว รวมถึงประเทศไทยได้
มีการนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กและผูใ้ หญ่
การเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งนั้นไม่จาํ เป็ นจะต้องเกิดขึ้นในห้องเรี ยนเหมือนที่เป็ นมาใน
อดีต และปั จจุบนั โลกในอนาคตมีขอ้ มูลข่าวสารและสิ่ งแวดล้อมที่หลากหลายโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน บิลล์ เกตส์ เจ้าของและผูผ้ ลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์ ซึ่ งมี
บทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกก็ได้ให้ความเห็นไว้วา่ คอมพิวเตอร์ จะ
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ช่วยให้เราได้ติดต่อกับใครที่ไหน ก็ได้ทว่ั โลกโดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเชื่อมโยงกันเป็ น
เครื อข่ายให้ผคู ้ นติดต่อกันได้สะดวก การเรี ยนในโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนแปลงไป ในอนาคตไม่
จําเป็ นที่จะต้องสร้างห้องเรี ยนขนาดใหญ่มากมาย ครู จะต้องจัดสื่ อและสิ่ งแวดล้อมที่จะไปกระตุน้
การเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถติดต่อกับครู ได้ผา่ นทางระบบเครื อข่าย ซึ่ งไม่จาํ เป็ นจะต้องพบกันทั้งวัน
แบบที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยความเกี่ยวข้องของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญาของ Fisher and Palen (1999) กล่าวถึงการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน เน้นการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล ( Instructionism) จากการดูดซับความรู ้ ( Knowledge Absorption) จะต่างกับการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา จากการสร้างความรู ้ใหม่
(Knowledge Construction) ด้วยการเรี ยนรู ้ของตนเองจะมีความยัง่ ยืนมากกว่า การสร้างความสนใจ
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองแลการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วย
ในการแปลผลความสามารถในการปฏิบตั ิและวิเคราะห์การสร้างจากผลงานของผูเ้ รี ยน
รุ่ ง แก้วแดง (2541) กล่าวถึงรู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ว่าการ
เรี ยนลักษณะนี้เน้นกระบวนการเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีความคิดอิสระ แต่ละคนมีวธิ ีคิด วิธี
เรี ยนแตกต่างกัน ความรู ้ที่ได้เป็ นความรู ้ของบุคคล และสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมาได้เมื่อมี
การเปลี่ยนข้อมูลมากกว่าที่จะมีความรู ้แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ตอ้ งเป็ นการสอนเพื่อ หาวิธีการ
เรี ยนรู ้ (Learn how to learn) (Anderson, and Krathwohl, 2001) แนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดย
ผูเ้ รี ยนเอง มี ลกั ษณะของการเรี ยนการสอน ที่ เน้นผูเ้ รี ยนมากกว่าเน้นที่หลักสู ตรการเรี ยน ซึ่ งมี
เป้ าหมายและหลักการที่วา่ องค์ความรู ้ไม่สามารถสอนได้โดยครู แต่จะสามารถสร้างขึ้นได้โดย
ผูเ้ รี ยนเองและสําหรับการเรี ยนการสอนโดยวิธีการนี้ จะมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ห้องเรี ยนเพื่อช่วยพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนด้วย
สุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ นแนวคิด
ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายสร้างความรู ้ข้ ึนด้วยตนเอง ไม่ได้สร้างจากครู ผสู ้ อน และการสร้างความรู ้น้ นั ผูเ้ รี ยน
ลงมือสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นมา โดยอาศัยสื่ อเทคโนโลยีสร้างสิ่ งที่จบั ต้องได้ ให้สามารถมองเห็นได้
จะมีผลทําให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิด กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างจริ งจัง
บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ ( 2546) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่อาศัยวัสดุสื่อเทคโนโลยี กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม บรรยากาศสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยนรู ้หรื อบริ บททางสังคมที่ดี ทําให้มีการสร้างความรู ้น้ นั โดยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ต้องมีความหลากหลาย (Diversity) มีทางเลือก (Choice) และมีความเป็ นกันเอง (Congeniality)
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พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ( 2548) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญาเป็ นแนวคิดที่เน้นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ โดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีเกิดจากการนําเรื่ องที่เด็ก
ชอบมาให้เด็กทํา ( Construct) โดยบูรณาการวิชาการและเรื่ องที่ควรเรี ยนรู ้ ใช้หลักการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ( Learner Centered Learning) และผสมผสานเทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Technology Integrated for Life Long Learning)
Kafai and Resnick (1996) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ น
แนวคิด การเรี ยนรู ้ยทุ ธวิธีสาํ หรับการศึกษา เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิหรื อการสร้างสิ่ งต่างๆ
ขึ้นมา โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบ ( Design) การเรี ยนรู ้ ( Learning) ทําให้เรี ยนรู ้สิ่ง
ต่างๆ จากการออกแบบ (Learning Through Design) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากกิจกรรมการสร้าง ( Making)
ก่อสร้าง (Building) และลงมือทํา (Doing) ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
Roblyer (1997) เสนอว่า การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ น แนวคิด การ
เรี ยนรู ้ที่ยดึ หลัก ว่าผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนต้องลงมือสร้างสิ่ งหนึ่ง
สิ่ งใดออกมา เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ สัมผัสได้ ทําให้ผอู ้ ื่นมองเห็นได้ จะมีผลทําให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิด มี
ความกระตือรื อร้น รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างจริ งจังและตระหนักได้ดว้ ยตนเองว่า “
รู้ ” เพียงพอหรื อไม่ รวมทั้งสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็ นตัวจุดประกายในกา รเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุ ด กล่าวได้วา่ เป็ นการต่อวงจรความรู ้ที่อยูภ่ ายในของ
ตนเองเข้ากับสิ่ งที่จบั ต้องสัมผัสได้จากภายนอกให้เอื้อประโยชน์ต่อกันตลอดเวลา
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเป็ น แนวคิด การเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีวธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเองในแบบวิถีที่เหมาะสมกับ
ตนเองจากการคิดเชื่อมโยงและลงมือกระทําด้วยตนเอง จนผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ที่นาํ ไปสู่
การคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างเป็ นผลงานของตน โดยเรี ยนรู ้ปรับปรุ งพัฒนาผลงานหรื อสร้างงาน
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีกระบวนการหรื อขั้นตอนในการเรี ยนรู้เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาได้ โดยใช้วธิ ี การที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลแต่เป้ าหมาย
หรื อผลสัมฤทธิ์ ของบุคคลคือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องได้ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล โดยผูน้ าํ แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาไปจัดการฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จ
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ตามต้องการ จะมีกระบวนการขั้นตอนที่เหมือนหรื อแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับความเหมาะสมกับ
บริ บทที่จะนําไปใช้
บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ (2546) เสนอขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในงาน “ICT เพื่อการศึกษา” ในปี 2546 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
ตัวอย่างวิธีใช้ ICT และ การสร้างองค์ความรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในการ
สร้างสรรค์โครงงาน 4 ประการ
1. เขียนเรื่ องประกอบภาพดิจิตอล (Digital Camera Journalism) เรี ยนรู ้สภาพจริ งใน
การถ่ายภาพ สัมภาษณ์ เรี ยบเรี ยง นําเสนอข้อมูลสารสนเทศเสมือนนักวารสารศาสตร์ ในสภาพจริ ง
2. การทําหนังสื อพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Newspaper)
3. การออกแบบสร้างบทเรี ยน (Instructional Software Design)
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot Competition)
ศุภมิตร เพลงศิลป์ วัฒนา (2546) เสนอขั้นตอนดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ในงานวิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาใน
อุตสาหกรรม ศึกษา บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด มี 3 ขั้นตอนหลักของกระบวนการ
1. ขั้นการคัดเลือกผูเ้ รี ยนที่พร้อมจะขยายองค์ความรู ้สู่องค์กร
2. ขั้นขอความร่ วมมือจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในเรื่ องที่
ต้องการเพื่อมาเป็ นแนวทางในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
3. ขั้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นแรกเป็ นขั้นฝึ กคิด
ระหว่างที่เรี ยนและทําโปรแกรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้จกั กระบวนการเรี ยนรู้ ขั้นที่สองเป็ นขั้นฝึ กวิปัสสนา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ตวั ตนอยูเ่ สมอและมีจิตมุ่งมัน่ ในเรื่ องที่สนใจ ขั้นที่สามเป็ นขั้น การใช้เลโก้ (LEGO)
เพื่อฝึ กคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน ขั้นที่สี่เป็ นขั้นความรู้พ้ืนฐานเพื่อให้ผเู้ รี ยน
เกิดความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะเรี ยนรู ้ ขั้นที่หา้ เป็ นขั้นความรู ้เฉพาะทางเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานในเรื่ องนั้ นได้ดียงิ่ ขึ้น และขั้นสุ ดท้าย ขั้นที่หกเป็ นขั้นจัดทํา
โครงงานเพื่อให้โครงงานเป็ นเครื่ องมือพัฒนาการเรี ยนรู ้เป็ นโครงงานที่คิดขึ้นเองตามความสนใจ
นิภา แก้วศรี งาม ( 2547) เสนอขั้นตอนดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในการจัดสิ่ งเร้าที่ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนและออกแบบขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นการสํารวจ ขั้นการทดลอง ขั้นการเรี ยนรู ้จากการกระทํา และขั้นการกระทําเพื่อการสร้างสิ่ งใหม่
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กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ( 2547) ) เสนอขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในงานวิจยั การพัฒนากระบวนการจัดทําแฟ้ มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับ จากการเรี ยนตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาแบบเต็มรู ปในโรงเรี ยนดรุ ณสิ กขาลัย 3 ประการ คือ การเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมโครงการ และการเรี ยนรู ้ผา่ นการออกแบบสร้างและลงมือทําโดย
มีการกําหนดขั้นตอนหลักของกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ ดังนี้
1. ติดต่อหาสถานที่ที่จะทําการศึกษาวิจยั
2. การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวอย่าง (Rapport)
3. การกําหนดกระบวนการดําเนินการ ได้แก่
3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ( Participant Observation) ในกระบวนการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย ขั้นการกระทํา ( Act) เป็ นพฤติกรรมที่ผเู้ รี ยนแสดงออกมา ขั้นกิจกรรม ( Activities)
เป็ นกระบวนการที่มีข้ นั ตอนในการเรี ยนรู้ ในการศึกษานี้ให้ผเู้ รี ยนจัดทําแฟ้ มสะสมงาน โดยเริ่ ม
จากการรวบรวมข้อมูล คัดเลือก สร้างผลงานและประเมินผลงาน ขั้นการกําหนดความหมาย
(Meaning) เป็ นการให้ความหมายจากการกระทําตามทัศนคติความเชื่อของบุคคล ขั้นความสัมพันธ์
(Relationship) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ร่วมโครงการ ขั้นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
(Participation) เป็ นการให้ความร่ วมมือในการมีส่วนร่ วมตามกระบวนการเรี ยนรู ้ ขั้นสภาพสังคม
(Setting) เป็ นการจัดสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินการ
3.2 การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนและผูส้ อน
3.3 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นฐานข้อมูลใน
การดําเนินการและปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ( 2548) เสนอขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา 8 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนที่ 1 ระดมสมองในการจัดทําโครงการ ( Brainstorm for Project Interest)
เป็ นขั้นตอนของการประชุมปรึ กษาเพื่อหาความสนใจในโครงการร่ วมกัน ซึ่ งผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมี
ความสนใจที่ต่างกัน ดังนั้นต้องมีการรวมกลุ่มโดยรวมผูเ้ รี ยนที่มีความชอบคล้ายกันมาร่ วมทํา
โครงการเดียวกันและในแต่ละโครงการผูเ้ รี ยนสามารถนําเรื่ องที่สนใจและเป็ นส่ วนหนึ่งของ
โครงการใหญ่มาร่ วมนําเสนอเพื่อเปิ ดโอกาสในเรี ยนรู ้จากคนในกลุ่มเพิ่มเติม
2. ขั้นตอนที่ 2 เตรี ยมและบริ หารจัดการโครงการ (Project Preparation and
Management) เป็ นการจัดโครงการที่มีผปู ้ ระสาน (Facilitator) ต้องจัดให้มีความเหมาะสมผูเ้ รี ยนให้
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มากที่สุด รวมถึงวางแผนจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ( Field Trip) และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
3. ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ( Planning of Their Own Learning)
เป็ นการวางแผนโครงการโดยผูเ้ รี ยนต้องรู ้วา่ แต่ละช่วงจะทําอะไร ปกติแล้วโครงการจะใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทําอะไรและแล้วเสร็ จเมื่อไร
4. ขั้นตอนที่ 4 เรี ยนรู ้จากการลงมือกระทํา ( Learning by Doing) ขั้นตอนนี้เป็ น
หัวใจของการเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการในลักษณะของ Learning by Doing โดยเชื่อว่าการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
ทํางานจะทําให้คนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงการกับชีวติ จริ งได้ มี 3 ขั้นตอนย่อย คือ
4.1 การค้นหา และ การทดลอง (Searching and Experimenting) เป็ นการค้น
จากแหล่งเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ และสื่ อเทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลายและการ
ลองผิดลองถูก ทดลองทําด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
4.2 การเรี ยนรู ้การประสานงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็ นมืออาชีพ
(Learning with FA, Expert and Professional) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้โครงการแผนการทดลอง ได้รับโอกาส
การเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญตามสายวิชาชีพโดยตรง การที่ผเู ้ รี ยนได้เห็นของจริ งจะทําให้เกิดความ
เข้าใจได้ดีกว่าการอ่านหนังสื อหรื อหาข้อมูลจาก Internet เพียงอย่างเดียว
4.3 การแลกเปลี่ยนและการนําเสนอ (Show and Share) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการเรี ยนรู ้จากการลงมือกระทํา ( Learning by Doing) ผูเ้ รี ยนนํา สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มานําเสนอ
แบ่งปั นให้คนอื่นได้ทราบ เป็ นการทบทวนสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู้แล้ววกกลับไปเรี ยนรู้ใหม่ซ้ าํ
5. ขั้นตอนที่ 5 ความรู ้ใหม่ (New Knowledge) เป็ นผลที่เกิดจากการลงมือกระทํา
(Learning by Doing) การนําเสนอองค์ความรู ้ที่รวบรวมด้วย Mind Map ผนวกกับการนําเสนอ
สิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมแปลกใหม่
6. ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอผลงาน (Presentation) เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน ตามแผน ต้องนําเสนอสิ่ งที่ได้คน้ พบและเรี ยนรู ้มานําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ และ
จัดนิทรรศการ มีการดําเนินการดังนี้
6.1 ผลผลิตสุ ดท้าย (Final Product) คือ ผลผลิตจากโครงงานที่เสร็ จสมบูรณ์
6.2 กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยผูเ้ รี ยน เช่น การ สาธิ ต การอธิ บาย การตอบข้อ
ซักถาม หรื อวิธีการอื่น ที่จะให้ทราบว่าเป็ นผลผลิตที่ได้มาจากการเรี ยนรู ้จริ ง ๆ
7. ขั้นตอนที่ 7 การประเมินการเรี ยนรู ้ (Learning Assessment) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ โดยใช้วงจรวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ตรวจสอบและทําเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ
หรื อ Plan-Do-Check-Act (PDCA) เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
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7.1 การประเมินตนเอง (Self Evaluation)
7.2 การประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยผูส้ อน ผูป้ ระสานงาน (Facilitator หรื อ FA)
ใช้เครื่ องมือประเมินผล ได้แก่ แฟ้ มสะสมงาน ( Portfolio) และ Tracking System เป็ นระบบ
ฐานข้อมูล 360 องศา นําข้อมูลกิจกรรมเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย Internet สามารถดูพฒั นาการได้
8. ขั้นตอนที่ 8 การปรับเปลี่ยนการกระทํา (Modify Actions ) เป็ นการนําสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้จากการทําโครงงานที่ผา่ นมาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ การทําโครงการที่ใหญ่ข้ ึน เป็ นการเรี ยนรู้
ในลักษณะที่ไม่ได้เป็ นวงรอบแต่เป็ นการเรี ยนรู้ที่นาํ ไปสู่ การเรี ยนรู้สิ่งใหม่ต่อไปไม่สิ้นสุ ด

ประสบการณ์เดิม/
ความรู้เดิมของผู้เรี ยน
ความรู้ใหม่ตามที่
ผู้เรี ยนสนใจ

แผนภูมิที่
2550)

สิ่งแวดล้ อม
การเรี ยนรู้จากการลงมือ
ทางเลือกที่ผ้ เู รี ยนเลือก

สื่อ
เทค
โน
โล
ยี

โครง
งาน/
ผล
งาน

ความ
รู้
ใหม่

1 การเรียนรู้ ตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา (พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา,

ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า ( 2549) เสนอขั้นตอนดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในรู ปแบบการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ขั้นตอน 1) ขั้นแนะนําสิ่ งที่
จะเรี ยนรู้ 2) ขั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) ขั้นนําเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู ้ 4) ขั้น
เรี ยนรู ้ที่ตระหนักเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมการเรี ยนรู้ 5) ขั้นสังเกตการเรี ยนรู ้ 6) ขั้นแลกเปลี่ยน
อภิปรายความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิ ดใจด้วยเหตุผล 7) ขั้นประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ และ 8) ขั้นที่มีความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรผูกพันกันและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้ได้
ปิ ตากานต์ ประจิมพันธ์ (2550) เสนอขั้นตอนดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในงานวิจยั การพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาไทยบนพื้นฐาน แนวคิดนี้ โดย
ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์ พอยน์เป็ นสื่ อนําเสนอผลงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช กําหนดขั้นตอนหลักของกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่ใช้
หลักการออกแบบ ADDIE (Seels and Glasgow, 1997)
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1. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความต้องการ
ตามเป้ าหมายเพื่อนําไปสู่ แนวทางในการออกแบบ
2. ขั้นออกแบบ (Design) ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้สร้างผลงานผ่าน
การเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยโดยอาศัยการนําเสนอคําสุ ภาษิต คําพังเพย อีกทั้งการออกแบบทดสอบ โดย
เริ่ มจากการศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบ ศึกษาเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างข้อสอบให้
ครอบคลุมเนื้อหา นําไปตรวจสอบและทดลองใช้
3. ขั้นพัฒนา (Development) ปรับปรุ งแผนการสอนหรื อที่ออกแบบไว้ให้ดีข้ ึน
4. ขั้นดําเนินการให้เป็ นผลสําเร็ จ (Implementation) นําแผนการสอนไปปฏิบตั ิ
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) นําผลการเรี ยนสรุ ปเป็ นผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น
Papert (1991,1999) เสนอขั้นตอนการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา 4 ประการ
1. เรี ยนรู ้โดยการลงมือทํา ( Learning by Doing) เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนลงมือสํารวจ ทดลองฝึ กปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมด้วยตนเอง ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทําให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจได้โดยตรงผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองไม่ใช่การถ่ายทอดจากผูส้ อน
2. เรี ยนรู ้ผา่ นการทําโครงการ (Project-Based Learning) เป็ นการเรี ยนการสอนที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างโครงงานตามที่ตนเองสนใจ ทําให้สิ่งที่คิดและลงมือกระทํา
แตกต่างกัน แม้จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดียวกัน ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิด ในกิจกรรม
สร้างโครงงานที่หลากหลายต่อไป ขณะเดียวกันผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนทํานั้นอย่างลึกซึ้ งด้วย
3. เรี ยนรู ้ที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ( Child-Centered Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนจะเน้นกิจกรรมเป็ นเครื่ องช่วยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ของผูเ้ รี ยน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกกิจกรรมด้วยตนเอง
4. เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life-Long Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้จากการที่ผเู ้ รี ยนได้สร้าง
สิ่ งต่าง ๆ จากการเรี ยนรู ้ และสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้น เป็ นจุดเริ่ มต้นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่
หรื อสร้างสิ่ งต่าง ๆ ต่อไป ทําให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักถึงความคิดใหม่จากสิ่ งที่สร้างขึ้นมานั้นพิจารณา
ความถูกต้องสมบูรณ์ ทําให้เกิดแรงกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด
ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา (Papert, 1991)
1. ไมโครเวิลด์ (Microsoft Word) โปรแกรมสําเร็ จรู ปพัฒนาจากโปรแกรมโลโก้
เพื่อให้ใช้งานสะดวกสามารถสร้างชิ้นงานได้จริ ง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดอิสระและเรี ยนรู ้ผลที่
เกิดจากการสร้างงาน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
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2. เลโก้โลโก้ (Lego-Logo) เป็ นของเล่นเด็ก ลักษณะเป็ นวัสดุขนาดเล็ก รู ปร่ าง
ต่าง ๆ ใช้ กนั อย่างกว้างขวาง จึงได้ประดิษฐ์ชิ้นส่ วนเพิ่มเติม รวมถึงกล่องใส่ คาํ สั่ง ( Programmable
brick) เมื่อนําชิ้นส่ วนโลโก้ (Lego) ประกอบกันจะได้หุ่นยนตร์ ทาํ งานได้ตามคําสั่ง เด็กควบคุม สั่ง
หุ่นยนตร์ ได้ตามต้องการโดยโปรแกรมโลโก้ (Logo) ฝึ กคิด ประกอบหุ่นยนตร์ เขียนคําสั่ง และ
ทดสอบการทํางาน เป็ นการพัฒนาการวางแผน คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเกิดการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
3. การเล่าเรื่ องด้วยภาพถ่าย (Photo Journalism หรื อ Camera Journalism) เป็ น
การเล่าเรื่ องด้วยภาพถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความคิดด้วยภาพถ่าย มิใช่ เพียง
บันทึกเหตุการณ์ แต่ ผูส้ อนแนะนําการใช้กล้องดิจิตอล และ ซอฟแวร์ตกแต่งตัดต่อภาพลงใน
คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการคิดวิเคราะห์ จัดวางภาพเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหา
และปรับปรุ งพัฒนาภาพการเล่าเรื่ องให้มีคุณภาพมากขึ้น
4. หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Magazine and Newspaper)
เน้นทํางานเป็ นกลุ่ม วางแผนการทํางาน ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่ม จะ
ร่ วมกันพิจารณาตัดสิ นใจเลือกเรื่ องที่สนใจศึกษา รวมทั้งจัดทําเอกสารพร้อมทั้งนําเสนอผลงาน
จากแนวคิด นี้ ของ Papert (1999) แสดงถึงลักษณะวงจรการเรี ยนรู ้ ที่ เริ่ มจาก คิด
สร้างสรรค์งาน สะท้อนผลงาน ปรับปรุ งพัฒนางาน โดยคิดใหม่ทาํ ใหม่ สร้างสรรค์ใหม่ให้ดีกว่า
เดิม สะท้อนผลสําเร็ จงานชิ้นใหม่ที่สร้างหรื อพัฒนาขึ้น และนําไปคิดใหม่อีกครั้ง ซึ่ ง วงจรจะไม่
หยุดนิ่งแต่เคลื่อนตัวไปเรื่ อยๆ สรุ ปคือบุคคลเรี ยนรู้ ได้ตอ้ งไม่หยุดคิด ไม่หยุดเรี ยนรู้ที่จะปรับปรุ ง
พัฒนาและไม่หยุดสร้างงานใหม่ เป็ นเหตุให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องหรื อเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้
7…8…9…ฯลฯ
4. การคิดใหม่
1. การคิด
3. การสะท้อน

2. การสร้าง
5. การสร้างใหม่

6. การสะท้อนใหม่
แผนภูมิที่ 2 วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา (Papert, 1999)
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จากภาพแสดงวงจรการเรี ยนรู ้ เริ่ มจากการคิด (thinking) ที่เกิดจากประสบการณ์
เดิมของบุคคลที่แตกต่างกัน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่
ข้อมูลใหม่ แล้วสร้างความรู ้
(constructing) ขึ้นด้วยตนเอง แต่การสร้างสรรค์ความรู ้ที่สมบูรณ์ตอ้ งสะท้อนความคิดหรื อสะท้อน
ประสบการณ์ (reflecting) มีการปฏิสัมพันธ์ (interactive) กับบุคคลอื่น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกัน จะนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ (new thinking) แล้วสร้างความรู ้ใหม่ (new
constructing) สะท้อนความคิดใหม่ (new reflecting) เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
ความรู ้จึงไม่หยุดนิ่ง จะเกิดการคิดค้นต่อไปอีก การเรี ยนรู้ตามแนวคิดนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ
ไม่มีการกําหนดแผนให้ทุกคนปฏิบตั ิตามว่าเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด แต่จะมีการคิดเผือ่
ข้อผิดพลาด การลงมือปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น การทบทวนจนเกิดการเรี ยนรู้ใหม่และ
ทําให้ดีกว่าเดิมเรื่ อยๆไป เป็ นการสะท้อนความคิดและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างยัง่ ยืนได้
Kafai and Resnick (1996) ขั้นตอนดําเนินงานตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา 4 ประการ เน้นเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรม 1) กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการ
วางแผนการทํางาน 2) กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงาน 3) กิจกรรมที่ให้ผเู้ รี ยนได้
แก้ปัญหาจากงานที่ทาํ และ 4) กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาผลจากการลงมือทําหรื อแก้ปัญหา
Resnick (2000) ขยายแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา เน้นการเรี ยนรู ้
ในสถานการณ์ที่กลุ่มบุคคลร่ วมกันออกแบบและสร้างผลงานขึ้น กล่า วได้ วา่ ความคิดสติปัญญา
ไม่ได้เป็ นคุณสมบัติของคนใดคนหนึ่งแต่เป็ นสมบัติของกลุ่มที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เรี ยกว่า Distributed Constructionism ทําให้เกิดความร่ วมมือในการ
สร้างและขยายความรู ้ให้เกิดขึ้นได้อย่างจริ งจัง
สรุ ปได้วา่ ความรู ้ไม่ใช่มาจากการสอนของครู ผสู ้ อนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู ้
เกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง
(Learning by doing) การมองลึกลงไปถึงพัฒนาการผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้จะมีมากกว่าการได้ลงมือ
ปฏิบตั ิสิ่งใดสิ่ งหนึ่งเท่านั้น แต่รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์และ
สิ่ งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกไปเป็ น
โครงสร้างความรู ้ภายในสมองตนเอง ขณะเดียวกันสามารถ นํา ความรู ้ภายในตนเองมีอยู่ แสดง
ออกมาให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมภายนอกได้ จนเกิดเป็ นวงจรต่อไปเรื่ อยๆ โดยผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมภายนอก แล้วนําข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับ
ความรู ้ภายในที่มีอยู่ แสดงความรู ้ออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
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(Learning by doing) จะได้ผลดีหากว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจในตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญในสิ่ งที่เรี ยนรู้
และสามารถเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เก่าที่เป็ นประสบการณ์เดิมของตน และสร้างเป็ นองค์
ความรู ้ใหม่ข้ ึนมา ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กล่าวได้วา่ การสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญาทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเองสร้างความรู ้ จากการใช้กิจกรรม
ช่วยในการเรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิโดยมีข้นั ตอน ที่ เหมาะสมตามความต้องการของผูเ้ รี ยน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อให้เห็นหลักสําคัญของ
แนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ผูว้ จิ ยั ได้เปรี ยบเทียบกระบวนการเรี ยนรู ้จาก 9 แนวคิดที่สาํ คัญ
ดังกล่าวใน 3 หัวข้อคือ เตรี ยมการ ดําเนินการและประเมินผล ตามตารางข้างล่างนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
หัวข้ อ
การเตรี ยมการ
ก่อนการเรี ยนรู ้

รศ.ดร.บุปผชาติ
ทัฬหิ กรณ์ (2546)
เลือกหัวข้อโครงงาน
ปฐมนิเทศ/ให้ขอ้ มูล
เบื้องต้น
รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ

การดําเนินการ
ตาม
กระบวนการ
เรี ยนรู ้

การประเมินผล
หลังดําเนินการ

จัดวางผังเค้าโครง

เน้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ/ สื่อ
นิภา แก้วศรี งาม พารณ อิศรเสนา ณ
(2547)
อยุทธยา (2548)

ดร.ไพฑูรย์
ศรี ฟ้า
(2549)

ศุภมิตร
เพลงศิลป์ วัฒนา
(2546)

เน้ นกิจกรรมการดําเนินการ/วิธีการเรียนรู้
กมลวรรณ
ปิ ตากานต์ Papert
ตังธนกานนท์ ประจิมพันธ์ (1999)
(2547)
(2550)

กําหนดสิ่ งเร้า/ ระดมสมอง
เครื่ องมือ
สร้างบรรยากาศ กําหนดผลงาน

แนะนํา

คัดเลือก

หาสถานที่

เปลี่ยนแปลง

ขอความร่ วมมือ

สร้าง
สัมพันธ์

ขั้นสํารวจ

ใช้เทคโนโลยี
กระบวนการ
- ฝึ กคิด
- วิปัสสนา
- ใช้ LEGO
- ความรู ้
- ทําโครงการ

สังเกตแบบมี
ส่วนร่ วมและ
สัมภาษณ์

วางแผน

วิเคราะห์
ข้อมูล

-

ออกแบบ
ทดลองใช้

เรี ยนรู ้จาก
ลงมือทํา

Kafai and
Resnick
(1996)
กิจกรรม
วางแผน

คุณธรรม
ขั้นทดลอง

เรี ยนรู ้โดยแลก
เปลี่ยน ค้นคว้า/FA

สังเกต

จัดเนื้อหา/วิธีนาํ เสนอ ขั้นเรี ยนรู ้จาก
การกระทํา

ความรู ้ใหม่

อภิปราย

ประเมินผล
สังเคราะห์
ประเมินตามเกณฑ์
กําหนด

นําเสนอ
เรี ยนรู ้
สร้างผลงาน
ปฏิบตั ิ

ประเมิน

ทําและสร้าง
สิ่ งใหม่

ความสัมพันธ์

-

วิเคราะห์
เอกสาร

กิจกรรม
ลงมือปฏิบตั ิ

พัฒนา
เรี ยนรู ้ผา่ น
ลงมือปฏิบตั ิ โครงการ

กิจกรรม
แก้ปัญหา

ประเมินผล

กิจกรรม
ศึกษาผล

ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
เรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
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สรุ ปจากการวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญาข้างต้น พบว่า การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาของ Papert (1999) มีความเหมาะสมใน
การนํามาจัดเป็ นกิจกรรมในการฝึ กอบรม แม้จะไม่ครอบคลุมใน 3 หัวข้อ คือ เตรี ยมการ ดําเนินการ
และประเมินผล แต่ครอบคลุมใน 2 หัวข้อเท่านั้นคือ ดําเนินการและประเมินผล แต่ ด้วยเหตุผล
สําคัญ 2 ประการที่เลือกการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาของ Papert (1999) เนื่องจาก
1. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาของ Papert เป็ นต้นกําเนิดของแนวคิดนี้
และต้นกําเนิดที่นาํ แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยผ่านการนําของ ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์
และ ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา จึงควรให้เกียรติกบั ผูค้ ิดค้นท่านแรก
2. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาตามแนวคิดของ Papert ในข้อ 1 ได้มีการ
นําไปศึกษาวิจยั ที่แสดงผลถึงความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
และประยุกต์ใช้ท้ งั ในสถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย
โดยมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจยั ของ สุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ
(2545) ศุภมิตร เพลงศิลป์ วัฒนา ( 2546) กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ( 2547) อร่ ามศรี อาภาอดุลย์
(2549) ปิ ตากานต์ ประจิมพันธ์ ( 2550) Bruckman (1997) Asavasanti (2005) Stager (2010) และ
Alimisis, Arlegui, Fava, Frangou, Lonita, Menegatti, Monfalcon, Moro, Papanikolaou and Pina
(2010) แสดงถึงประโยชน์ที่ได้จากการฝึ กอบรมและประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่เป็ น
รู ปธรรม จึงเป็ นที่มาของการนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาเป็ นการดําเนินกิจกรรมในรู ปแบบการฝึ กอบรม
ที่เหมาะสมกับกองทัพอากาศ
3.3 ความแตกต่ างของการสร้ างองค์ ความรู้ และการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
การฝึ กอบรมที่ใช้การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาต้องคํานึงถึง
บทบาทของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเรี ยนรู ้ (Resnick, Rush and Kafai,1996)
1. ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนควรมีอิสระในความคิด การเลือกตามความสนใจ การดําเนินกิจกรม
และสร้างสิ่ งต่าง ๆ ได้ตามที่ตนสนใจ จะเกิดการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องในเรื่ องนั้น
2. ผูส้ อน ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดว้ ยการสอน การ
บรรยายตามเนื้อหาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้และร่ วมเรี ยนรู้กบั ผูเ้ รี ยน
ครู ผสู ้ อนควรมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการสอนของตนเองให้ชดั เจน พิจารณาเนื้อหาสาระที่
จะสอน วิธีการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์และให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ได้มากที่สุด มีโอกาสคิดพิจารณาด้วยตนเองเพื่อให้ความรู ้ที่สอนนั้นมีความหมายกับตัวผูเ้ รี ยนเอง
3. ครอบครัว ครอบครัวเป็ นพื้นฐานสําคัญในการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และ
ค่านิยมให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ครอบครัวต้องมีบทบาทในการส่ งเสริ ม
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กิจกรรมให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะในการปฏิบตั ิ อีกทั้งเป็ นกําลังใจให้กบั
ผูเ้ รี ยนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ตลอดจนการเสริ มแรงผูเ้ รี ยนเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ
4.1 ทางเลือก (Choice) การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เลือกเรี ยนรู้ในสิ่ งที่ผเู้ รี ยน
สนใจ จะ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้สามารถเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
ประสบการณ์เดิมได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้เกิดการสร้างผลงานจากองค์ความรู ้ใหม่
4.2 ความหลากหลาย ( Diversity) ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างในพื้นฐานความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ระดับ ต่างกัน จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันได้ ภายใต้
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การยอมรับ การให้เกียรติ โดยไม่ยดึ ติดกับชั้น
วรรณะ อายุ เพศ และวัย ที่ถือเป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคล
4.3 ความเป็ นกันเอง ( Congeniality) บรรยากาศที่เป็ นมิตร ความอบอุ่นเป็ นกันเอง
และมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน จะสื่ อความเข้าใจได้ง่าย การใช้
ภาษาเดียวกันสร้างความเข้าใจเป็ นความต้องการเดียวกัน จะเกิดการขยายฐานความรู ้ได้กว้างขวาง
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ (Papert, 1991)
1. ความรู ้ไม่ใช่มาจากการสอนของครู ผสู ้ อนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู ้เกิดขึ้นและ
สร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยนเอง
2. การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง พิจารณาพัฒนาการ
ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ที่จะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบตั ิสิ่งใดสิ่ งหนึ่งเท่านั้น
3. การเรี ยนรู ้รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ที่ ผเู ้ รี ยนสามารถเก็บข้อมูล ไปประมวล ความรู ้ภายในสมองของตนเอง และสามารถเอา
ความรู ้ภายในที่ตนเองมีอยูแ่ ล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมภายนอกได้ เกิดเป็ นวงจรต่อไป
เรื่ อย ๆ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ความแตกต่างของการสร้างองค์ความรู ้ (Constructivism) กับการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
(Constructionism) สุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ได้เสนอ ส่ วนที่เหมือนกัน คือ การยอมรับในบทบาทของ
ผูเ้ รี ยนในฐานะที่เป็ นผูส้ ร้างความรู ้ สร้างความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง วรรัตน์ อภินนั ท์กลู
(2551) เสนอว่า ความแตกต่างการสร้างองค์ความรู ้เป็ นการสอนที่ตอ้ งสัมพันธ์กบั ประสบการณ์และ
บริ บทที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเต็มใจสามารถเรี ยนรู ้ได้ โดยการสอนนั้นต้องกําหนดความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจง่าย
และออกแบบการสอนที่เติมเต็มในส่ วนที่ขาดหายไปเพื่อการก้าวออกไปไกลกว่าข้อมูลที่ให้เท่านั้น
สําหรับการเรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาเน้นความรู ้เกิดขึ้นจากการที่ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมในการสร้าง
อย่างมีความหมาย โดยเมื่อสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นมาจะมีการสร้างความรู ้ในสมองพร้อมกัน ใช้สื่อ

63
ในการเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมมีส่วนสําคัญในการสร้างความรู ้ ทางเลือก ความหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ที่เป็ นมิตร มีลาํ ดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้หลายลักษณะ โดยอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
มากระทําด้วยตนเองหรื อแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ใหม่ ความรู ้ใหม่และ
มีการจัดระบบความรู ้ ซึ่งต้องนําข้อมูลใหม่มาวิเคราะห์ แล้วสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่ โดยประยุกต์ให้
เหมาะสมในการนําไปใช้จนเกิดแนวคิดด้วยตนเอง ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดปัญญา
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิด Constructivism และ Constructionism ในกลุ่มผู้เรียน
(Sanna, 2005 ; ทิศนา, 2547)
Constructivism
Constructionism
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างรู ปแบบในการทําความ 2. ผูเ้ รี ยนแต่ละคนสร้างความรู ้ให้เกิดขึ้นกับ
เข้าใจ (Mental Model) การเรี ยนรู ้ของตนเองได้ ตนได้จากการสร้างสรรค์ข้ ึนเอง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ความรู ้และความ 3. สภาพแวดล้อมที่หลากหลายบรรยากาศใน
เข้าใจจากประสบการณ์และการสังเกต
การเรี ยนรู ้ที่เป็ นมิตร เป็ นกันเอง สามารถจูงใจ
ให้เรี ยนอย่างมีความสุ ขจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยปั ญญา
4. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างโครงสร้างความรู ้ความ 4. ความรู ้ความคิดของผูเ้ รี ยนเกิดจากการ
เข้าใจด้วยความรู ้เดิมและสภาพแวดล้อมใน
แก้ปัญหา การสนทนาการแบ่งปั นความรู ้ เรี ยน
สังคม
แบบร่ วมมือในกลุ่มที่มีความสนใจลักษณะ
เดียวกัน
5. ความรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดจากการแก้ปัญหา
5. การแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนก่อให้เกิดความคิด
สภาพแวดล้อมการโต้แย้ง การทํางานร่ วมกัน สร้างสรรค์
6. ยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมใช้การเรี ยนรู ้ผา่ น 6. ความคิดของผูเ้ รี ยนออกมาเป็ นรู ปธรรมด้วย
การแก้ปัญหา (Problem Based Learning)
การกระทํา คิดเอง สร้างเองทําเอง
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน 7. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างโครงสร้างความรู ้ดว้ ย
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการกระทําและจากสภาพ
สังคม การปฏิสัมพันธ์ โดยในบางครั้งไม่ตอ้ ง
อาศัยความรู ้เดิม
8. ให้ครู และแหล่งข้อมูล ตลอดจนวัสดุ
8. ความรู ้ออกมาเป็ นรู ปธรรมในลักษณะการ
อุปกรณ์ที่ใช้ลงมือปฏิบตั ิเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยการนําเสนอโครงงาน
หรื อชิ้นงาน
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จากตารางข้างต้น มีความเหมือนกันใน 4 ประการ คือ
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้จากการแก้ปัญหา สภาพแวดล้อมและการทํางานร่ วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
3. เป็ นวิธีการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ใช้การประเมินตามสภาพจริ งที่สังเกตได้ หรื อผลงานที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่ างของการเรียนรู้ตามแนวคิด
Constructivism และ Constructionism
Constructivism
Constructionism
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ความรู ้ออกมาเป็ น
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ความรู ้
และความเข้าใจจากประสบการณ์และ รู ปธรรมด้วยผลงาน โครงงาน ชิ้นงาน ตลอดจน
การนําเสนอผลงาน
การสังเกต โดยออกมาเป็ นลักษณะ
คําตอบหรื อข้อเท็จจริ งจากการทดลอง
2. ความรู ้ที่ได้ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ 2. ความรู ้ที่ได้ไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยพื้นฐาน
เดิม ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้เดิมมาก่อน
ประสบการณ์เดิม แต่สามารถเกิดจากการกระทํา ลง
มือปฏิบตั ิ ลองผิด ลองถูก ทําซํ้าเพื่อแก้ปัญหาจน
เกิดความรู ้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
3. ยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมใช้การเรี ยนรู ้ผา่ น
3. ยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมใช้การ
โครงการ (Project Based Learning)
เรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning)
4. ให้ครู และแหล่งข้อมูลตลอดจนวัสดุ 4. ให้สื่อการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อุปกรณ์ที่ใช้ลงมือปฏิบตั ิเป็ นสื่ อการ
เรี ยนรู ้
5. แนวทางการสอนมีลกั ษณะเริ่ มจาก 5. แนวทางการสอนมีความหลากหลาย โดยให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผนคิดไปทําไปในลักษณะที่ไม่มี
ส่ วนใหญ่ไปหาส่ วนน้อย โดยเน้น
แบบแผน ขึ้นอยูก่ บั กลุ่มผูเ้ รี ยน
แนวคิดใหญ่
จากตารางความแตกต่าง แสดงถึงจุดเด่นของแต่ละแนวคิด ที่แตกต่างกัน จึงขึ้นกับ
การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจุดเด่ นของแนวคิด Constructivism และ Constructionism
หัวข้ อ
Constructivism
Constructionism
แก่นแท้ของ เป็ นการค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง - ความรู้และการแยกแยะหมวดหมู่ใน
กลุ่มทฤษฎี ส่ วนบุคคลซึ่ งต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั การคิดนั้นเป็ นผลจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู ้
ข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขอย่างเป็ น
- ผูเ้ รี ยนเป็ นผูผ้ ลิต ผูส้ ร้างความรู ้จาการ
ระบบ ตลอดจนสถานการณ์
ฝึ กหัด การปฏิบตั ิจริ งและนําเสนอ
สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กนั
ความคิดออกมาเป็ นรู ปธรรมที่สัมผัสได้
เกี่ยวเนื่องกัน
- สาระที่ตอ้ งอาศัยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
- สาระที่ตอ้ งอาศัยการมี
สาระที่
ปฏิบตั ิ
เหมาะสม ปฏิสัมพันธ์
- สาระที่ตอ้ งศึกษาถึงพฤติกรรม - สาระที่ตอ้ งอาศัยการวิเคราะห์จากแหล่ง
ในการ
- สาระการออกแบบห้องสมุดส่ วน การเรี ยนรู้ การสนทนาพูดคุยกับ
นําไปใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
บุคคล
- สาระของการจัดการที่เป็ นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การออกแบบห้องสมุดดิจิตอล
มีการค้นคว้า วิจยั จากสิ่ งที่เป็ น
- การออกแบบสภาพแวดล้อม
ปั ญหา
- สาระที่ตอ้ งอาศัยการแบ่งปั นความรู ้
การพูดคุยสนทนาในลักษณะเสมือนจริ ง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตลอดจนมีการบันทึกสิ่ ง
ที่มีการสนทนา
- การออกแบบสาระที่ตอ้ งอาศัยการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative)
เห็นได้วา่ หลั กสําคัญของการสร้างองค์ความรู ้ตามแนวคิด
การเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา มีสาระสําคัญที่ความรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องสามารถสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นแล้ว
แสดงผลองค์ความรู ้ในเรื่ องนั้นออกมาให้เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยความรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนไม่ได้เกิด
จากการสอนของผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว แต่เป็ นความรู ้ที่เกิดขึ้นโดยผูเ้ รี ยนเองและสร้างความรู ้ข้ ึนด้วย
ตัวของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการเรี ยนรู ้จะเกิดได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง ( Learning by Doing)
จนเกิดผลงาน แล้วนําไปสู่ การทดลองใช้ปฏิบตั ิ แล้วนํามาปรับปรุ งพัฒนาด้วยการศึกษาเรี ยนรู ้ให้
เกิดความรู ้ที่กว้างขวางมากขึ้น และนําไปปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ ซึ่ งจะเป็ นวงจรที่ต่อเนื่องกัน
ไป จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้ (Life Long Learning)
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3.4 การประยุกต์ ใช้ ในประเทศไทย
โครงการ Lighthouse ที่ Seymour Papert และคณะวิจยั จาก M.I.T (กรมการศึกษานอก
โรงเรี ยนร่ วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์, 2544 และ Cavallo, 1999) เสนอว่าโครงการนี้ควรก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิในระบบการศึกษาของประเทศไทย คือ เปลี่ยนจากครู เป็ นศูนย์กลางที่
เรี ยนตามหลักสู ตรที่กาํ หนดเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อาจเกิดขึ้นโดยง่าย จาก
สาเหตุหลายประการ ประการแรก คือ การต่อต้านในสถาบันการศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษา
แบบเดิมได้ฝังรากลึกในระบบโรงเรี ยนแล้ว ประการที่สอง คือ การต่อต้านกรอบความคิด ( Mindset
Resistance) เนื่องจากมีกรอบแนวคิด ความเชื่อที่ฝังแน่นในแบบเฉพาะของตนเองที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล และประการ สุ ดท้าย คือ การต่อต้านเกี่ยวกับอุดมคติทาง
การศึกษาและการลงทุนทางการศึกษาทําให้โครงการนี้ ต้องกําหนดแผนเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การจัดโครงการนําร่ อง แต่ละโครงการต้องแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจนและเป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ต่างไปจากเดิม
2. ใช้โครงการนําร่ องชี้ให้เห็นว่า นักเรี ยนหรื อนักการศึกษาต้องมองเห็นรู ปแบบ
ที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงกรอบวามคิดของตนเองได้
3. สร้างตัวอย่างใหม่ข้ ึนในโรงเรี ยน ด้วยการมีส่วนในการดําเนินการตามวิธีให้
เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสถาบันการศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านมาก
เท่ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเสี ยแต่แรก
สุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ได้ศึกษาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ใน 5 พื้นที่ภายใต้โครงการประภาคารปั ญญา (Lighthouse Project)
1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เน้นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พฒั นาการศึกษาและพัฒนาครู ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีให้กบั ผูเ้ รี ยน ตลอดจนฝึ กผูเ้ รี ยนในการคิด
วิเคราะห์ผา่ นกิจกรรมเพื่อการสร้างโครงงาน ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
จากการสร้างองค์ความรู ้
2. การศึกษาในระบบโรงเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านสันกําแพง ด้วยการจัดให้ผเู ้ รี ยน
มาใช้หอ้ งปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน แล้วนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในห้องเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3-6
ตามความสมัครใจของครุ และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแล้วประเมินผลตามสภาพที่เป็ นจริ ง
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มประสบการณ์อยูใ่ นเกณฑ์สูง
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3. โรงเรี ยนดรุ ณสิ กขาลัย ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เน้นพัฒนาความรู ้ ทักษะของผูเ้ รี ยน โดยจัดการเรี ยนการสอนด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกโครงงานที่ตนสนใจ โดยศึกษาเด็กอายุ 6-8 ปี ผลการวิจยั พบว่า เด็กมีทศั นคติดี
และมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึนมาได้
4. โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ ศึกษาบริ ษทั เครื อปูนซิ เมนต์ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิศึกษาพัฒน์ เพื่อเสริ มทักษะความรู ้ เทคนิค
ด้านวิศวกรรมเคมี ตลอดจนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และ
สามารถนําความรู ้ไปพัฒนาองค์กรต่อไป โดยอาศัยโครงงานเป็ นหลัก ผลการวิจยั พบว่า ผูผ้ า่ นการ
เรี ยนในโครงการนี้มีความมัน่ ใจในตนเอง มีการคิดและทํางานอย่างเป็ นระบบ สามารถมองเห็น
ปั ญหาล่วงหน้า อีกทั้งอาศัยข้อมูลช่วยในการวางแผนเพื่อการป้ องกันปั ญหา
5. การศึกษาตามอัธยาศัยของน้าน้อย ผูน้ าํ โรงเรี ยนในชนบท อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการพัฒนาสตรี ในชุมชนในการวางแผนชีวติ โดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา
ช่วยในการทํางานและแก้ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มสตรี ในชนบทมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เป็ นผูน้ าํ การเรี ยนรู ้ของครอบครัวและชุมชน โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรี ยนรู ้
ฤทธิ ไกร ตุลวรรธนะ (2545) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดระบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิด การเรี ยนรู ้ แบบสรรคนิยม หรื อการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า อาจารย์ผสู ้ อนที่ใช้แน
วคิดการสอนแบบสรรคนิยมใน
สถาบันอุดมศึกษายอมรับการเปลี่ยนแปลง นักศึกษามีลกั ษณะชอบทํางานเป็ นกลุ่ม ผูบ้ ริ หารส่ วน
ใหญ่ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การบริ หารจัดการหลักสู ตรเอื้อต่อการเรี ยนรู ้แบบสรรค
นิยม โดยวิธีการเรี ยนการ เสนอใช้กิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยนรู้ การนําไปใช้ใน
ต่างประเทศเป็ นไปอย่างกว้างขวางเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุ ปการประยุกต์ใช้ในประเทศเริ่ มจากโครงการ Lighthouse Project เป็ นโครงการ
นําร่ อง ต่อมาได้มีนกั วิจยั นําไปศึกษาวิจยั การใช้แนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ทําให้เกิดการ
ประยุกต์กระบวนการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์มากขึ้น เช่น การใช้เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นเครื อข่าย แลกเปลี่ยนและทดลองผลงานที่แต่ละคนสร้างขึ้นกับคนอื่น เช่น
download ผลงานของคนอื่นมาทดลองใช้ หรื อแม้แต่การคัดลอกผลงานบางส่ วนของคนอื่นมาปรับ
ใช้กบั ผลงานของตนเอง และนําไปสู่ การพัฒนา ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าเดิม การใช้
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ออกแบบและร่ วมสร้างโครงการเดียวกัน โดยทุกคนร่ วมทํากิจกรรมอย่างหนึ่ง
ด้วยกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งเริ่ มสร้างสิ่ งใดขึ้นมาในเครื อข่ายแล้ว คนอื่นจะเข้ามา ทดลองใช้รายงาน
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ผลการทดลอง ให้คาํ แนะนํา และตัวอย่างอื่น ที่นาํ ไปสู่ การร่ วมกันพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไข วิธีการนี้
ทําให้แต่ละคนเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วกว่าเดิมผ่านการปฏิสัมพันธ์ในสิ่ งที่มี ความสนใจร่ วมกัน
3.5 การประยุกต์ ใช้ ในต่ างประเทศ
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญามีการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในการเรี ยนรู ้ดา้ นการศึกษา การเรี ยนรู ้ในบริ ษทั เอกชน การเรี ยนรู ้ในลักษณะชุมชนหรื อในงานวิจยั
ของต่างประเทศ
Hooper (1996) ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา เป็ นกรณี ศึกษาใน
โรงเรี ยนศูนย์กลางชุมชนชาวแอฟริ กนั โดยเน้นการเรี ยนรู ้ของเด็กอายุ 8-11 ปี จํานวน 6 คน มีการ
จัดการเรี ยนการสอน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยใช้ครู ผสู ้ อน 2 คนจัดสถานการณ์การเรี ยนรู้และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการแก้ปัญหา มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ผลงาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กได้แนวคิดและสร้างผลงานตามโปรแกรม มีการลองผิดลองถูกเพื่อการ
แก้ปัญหา และเรี ยนรู ้สูตรในการคํานวณ ตลอดจนสามารถอธิ บายกลไกการเคลื่อนที่ของสิ่ งต่าง ๆ
ได้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
Bruckman (1997) ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา โดยศึกษาวิจยั
ในเชิงชาตพรรณวรรณา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและการสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้
โปรแกรม MOOSE Crossing ในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของเด็ก
ศึกษาการสร้างองค์ความรู ้ของชุมชนและการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่แท้จริ งสําหรับเด็ก
โดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า MOOSE Crossing ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่มีพ้ืนฐานมาจาก
บทเรี ยนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อมแห่งการเรี ยนรู ้ มีการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวใน
ห้องทดลอง ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนจะสนับสนุนการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการออกแบบและกิจกรรม
ที่เด็กได้สร้างสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การสร้างชุมชนที่ใช้สติปัญญาในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
และพบว่า การสร้างชุชนที่แท้จริ งไม่ได้เกิดจากการให้การศึกษาหรื อการถ่ายทอดความรู ้ของผูส้ อน
โดยตรงเท่านั้น แต่ตอ้ งใช้วธิ ี การเข้าถึงในการสร้างองค์ความรู ้ ( Constructionist Approach) ด้วย
อาศัยตัวผูเ้ รี ยนเองด้วย
จากการศึกษา สรุ ปได้วา่ การสร้างความรู ้คล้ายกับวงจรการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมภายนอก แล้วนําข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองโดย
ผสมผสานกับความรู ้ภายในที่มีอยูแ่ ล้ว แสดงความรู ้ออกมาสู่ ส่ิ งแวดล้อมภายนอก แต่วงจรความรู้
จะต่างจากการสร้างองค์ความรู ้ที่แม้จะมีการนําความรู ้ออกมาสู่ ภายนอกแต่อาจไม่ใช่องค์ความรู ้
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ใหม่แต่เป็ นเพียงการนําเอาความรู ้มาเรี ยบเรี ยงหรื อผลิตเป็ นผลงานขึ้นมาก็ได้ ส่ วนการสร้างความรู้
จากการผลิตผลงาน ชิ้นงานที่ผา่ นความคิดสร้างสรรค์และเกิดผลงานที่เป็ นความรู ้ใหม่ (
New
Knowledge) แนวคิด การสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีจุดเด่นที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเพื่อให้
ออกมาเป็ นชิ้นงาน โครงการ ผลงาน ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยอาศัยสื่ อเทคโนโลยีในการ
ผลิตออกมาเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งจะได้ผลดีหากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจด้วยตนเอง และมองเห็นความสําคัญ
ในสิ่ งที่เรี ยนรู ้และสามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ที่ตนเองได้รับมาจน
สามารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ อีกทั้งได้มองเห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทํา ทั้งหมดนี้จะอยู่
ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้น้ นั ซึ่ งสอดคล้องกับตัวอย่างของการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารการศึกษา โดยนําประสบการณ์ของนักการศึกษา
Dale’s Cone
Experience มาเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั จากการนําไปใช้ในลักษณะของการเรี ยนรู ้ในด้านความจํา
การทํากิจกรรม การมีส่วนร่ วม ผลลัพธ์ต่อการเรี ยนรู ้ และความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

ต่ างประเทศ

3.5.1 การจัดการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาใน

3.5.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กา ใช้ แนวคิด นี้มากมาย เนื่องจากเป็ นประเทศที่เป็ น
แหล่งกําเนิดของแนวคิดดังกล่าว โดยในงานวิจยั นี้ ขอเสนอ 3 ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ การพัฒนา
ครู (Kozberg and Tempel, 1999) เป็ นการจัดโครงการ ฝึ กอบรมครู ภาคฤดูร้อนของเมืองเซนต์พอล
รัฐมิเนโซต้า โดยใช้ ตวั ต่อโลโก้ (Logo) ในการเรี ยนรู ้ จดั การฝึ ก อบรมครู เป็ นระยะ โดยแบ่งกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ Logo กับกลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ ใน การฝึ กอบรมเป็ นการทําโครงการใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก เน้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นอิสระ
โดยไม่บงั คับให้เชื่อหรื อทําตามข้อสรุ ปของเจ้าของโครงการ และ มีการออกเยีย่ มครู ที่ผา่ นการ
ฝึ กอบรมไปแล้ วอย่างสมํ่าเสมอเพื่อการติดตามผลงาน พบว่า ครู ที่ผา่ นการอบรม Logo มีความ
คาดหวังในนักเรี ยนแบบเปิ ดกว้างมากขึ้นและลดการคิดฝังใจเกี่ยวกับความสามารถนักเรี ยนแต่ละ
คน ความแตกต่างของพื้นฐานประสบการณ์ของครู เอื้อประโยชน์ต่อกันในขณะเข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานจริ งในโรงเรี ยน ต่างๆ
ต้องขึ้นกับนโยบายเป้ าหมายและความต้องการของ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยเฉพาะการเห็นคุณค่าของ
ความสําเร็ จที่เกิดขึ้นกับครู และนักเรี ยน ซึ่งครู ใหญ่มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจที่จะผลักดันหรื อให้
การสนับสนุนการใช้ Logo ในโรงเรี ยนมากน้อยแค่ไหน และปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
วัฒนธรรมการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนนั้น
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อีกตัวอย่าง เป็ นโครงการที่ให้โอกาสผูต้ อ้ งขังในการสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ คือ การเรี ยนรู ้ภายใต้บรรยากาศของห้องขัง ได้แก่
โครงการทดลองในศูนย์เยาวชนต้องโทษของรัฐเมน ที่เริ่ มต้นขึ้นในปี
1999 โดยสํานักงาน
ราชทัณฑ์ของรัฐเมนได้ทาํ สัญญากับ Papert ในการทดลองจัดห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาให้กบั เยาวชนที่ถูกคุมขังในศูนย์เยาวชนต้องโทษของรัฐ
เมน (Papert, 2000) โดยมีเป้ าหมายเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
ช่วยให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดีกว่าในโรงเรี ยนมากน้อยเพียงใด ซึ่ งเยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ
จะเป็ นเยาวชนที่มีผลการเรี ยนตํ่าและมีประสบการณ์ที่เลวร้ายจากโรงเรี ยนเดิมมาก่อน หรื อเป็ นพวก
เด็กที่มีปัญหา จึงจําเป็ นต้องหาวิธีการอื่นมาใช้ทดแทน ผลการทดลองยังไม่ชดั เจนในการประเมินว่า
เยาชนที่ถูกจําขังสามารถเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาได้ เนื่องจากเยาชนบางคนปฏิบตั ิภายใต้
บรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ได้แต่เนื่องจากการเรี ยนรู ้ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่ งแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมแต่กลับมุ่งสนใจในสิ่ งที่ตนเรี ยนรู้ แต่ในขณะเดียวกันไม่ประสบผลสําเร็ จในเยาชนที่
เข้าร่ วมโครงการคนอื่นในการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การติดตาม
ประเมินผลที่ไม่ชดั เจน หรื อบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชนเหล่านี้
การเลือกโครงการที่ไม่มีขอ้ กําหนดว่าต้องเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสู ตรหรื อ
สาขาอาชีพใด การเรี ยนรู ้สาระสําคัญวิชาต่างๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่ทาํ โครงการที่แต่ละคนเลือก
ส่ วนกิจกรรมมีส่วนช่วยสร้างความรู ้สึกต่อตนเองในฐานะผูท้ ี่มีความสามารถเรี ยนรู ้ มีวนิ ยั การ
ทํางาน และมองอนาคตตนเองในแง่ดี ทําให้ ผูเ้ รี ยนได้ประสบการณ์ที่มีความ สนุกและความ สุ ขใน
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งการวางแผนโครงงานเป็ นแบบกําหนดตามสถานการณ์ ที่ อาศัยประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยน (Emergent participatory design) โดยผูว้ างแผนโครงงานเป็ นผูร้ ่ วมทํากิจกรรม โดยสามารถ
นําแนวคิดประสบการณ์จากที่อื่นเป็ นฐานในการกําหนดแผนในระยะแรกได้ แทนที่จะเริ่ มต้นจาก
ความคิดที่เป็ นนามธรรม แต่การวางแผนงานนี้อาจไม่ประสบผลสําเร็ จ แต่สามารถนําไปใช้เป็ นฐาน
ในการพัฒนาปรับปรุ งครั้งต่อไป โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอ้ งอาศัยความยืดหยุน่ ทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนก่อนในระยะแรกแล้วปรับเป็ นภายนอกห้องเรี ยนในสถานการณ์จริ ง
ปั ญหาสําคัญของโครงงาน คือ เยาวชนมีพื้นฐานที่ต่างกันมากและมี
ระยะเวลาที่อยูร่ ่ วมกันสั้น ทําให้การประเมินผลอาจคลาดเคลื่อนได้ แต่สิ่งที่สังเกตได้ คือ พัฒนาการ
แต่ละคนและประเมินความก้าวหน้าแต่ละบุคคลได้โดยผลสะท้อนกลับ ( Feedback) อาทิ เยาวชนที่
พ้นโทษแล้วสามารถกลับไปเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ สามารถรับจ้างเป็ น
พนักงานของรัฐเมนทํางานได้ดี เป็ นต้น ในโอกาสต่อไปจะพัฒนาเป็ นแฟ้ มสะสมงานเพื่อบันทึกผล
การเรี ยน
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โครงการเรื่ องเล่าปลาหรื อ Fish Tales (Lundin; Christensen; Paul and
Strand, 2003) เป็ นแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์การเรี ยนรู้ในการทํางาน การทํากิจกรรมร่ วมกัน
อย่างมีความสุ ขและสนุกในงานที่ทาํ จนเกิดผลสําเร็ จในงาน เป็ นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ การเรี ยนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาที่คนในสถานที่ทาํ งานคิดและหากิจกรรมการทํางานสนุกและมีความสุ ข
ในการทํางานนั้นไปพร้อมกันจนเกิดผลสําเร็ จ โดยได้ฐานความคิดจากตลาดปลาในเมืองซี แอตเติ้ล
ด้วยการเริ่ มต้นจากการปรับทัศนคติหรื อการเลือกสร้างทัศนคติ ซึ่ งมีความเชื่อที่วา่ เราสามารถเลือก
ทัศนคติในการทํางานได้แม้ในยามที่เราเลือกงานไม่ได้ และเมื่อลงมือทํางานควรเล่นให้เป็ นงาน คือ
ทํางานโดยอาศัยความสนุกแต่ได้งานในขณะเดียวกัน ร่ วมกับการสร้างสรรค์วนั ดี คือ การสร้าง
บรรยากาศในการทํางานที่เป็ นกันเอง เน้นความสามัคคีในการทํางานเป็ นทีมร่ วมกัน และที่สาํ คัญ
คือ การใส่ ใจในการบริ การ เน้นการสังเกตปฏิกิริยาของลูกค้าและการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า
แนวคิดเรื่ องเล่าปลาหรื อ Fish Tales นี้ จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็ นชิ้นงานหรื อ
ผลผลิตใหม่ แต่สิ่งที่ได้เกิดจากการวางแผนการทํางานร่ วมกัน การยอมรับแผนงาน การทํางานเป็ น
ทีมที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในงาน โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหากิจกรรมที่สนุกและมี
ความสุ ขในการทํางานนั้นซึ่ งทําให้ผลงานสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.5.1.2 ประเทศรัสเซีย
ประเทศรัสเซีย (Soprunov and Yakovleve, 1984) มีการใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1980 โดยใช้ เป็ นอุปกรณ์ในการเรี ยนวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เท่านั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลรัสเซี ยตระหนักถึงความล้าหลังทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรม การจัดการ และการศึกษา จึง ให้การสนับสนุนมากขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ.
1984 ได้มีโครงการ School-I เพื่อนําความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปใช้ในโรงเรี ยนมากขึ้น มี
การตั้งสถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษา ( Institute of New Technology in Education-INT) และในปี
ค.ศ.1987 ได้มีการนําตัวต่อโลโก้เข้ามาทดลองใช้ในรัสเซี ย ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจากการนํา ตัวต่อโลโก้ไป
ใช้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา มีหลายประการ เช่น ครู มีความเข้าใจเรื่ องการ
เรี ยนรู ้มากขึ้นจากการทําโครงการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อย่างไรก็
ตามได้พบปั ญหาที่เกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรก คือ การขาดแคลนคู่มือแนะนําการใช้ ตัวต่อโลโก้
และความเข้าใจในแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะ ขาดตัวอย่าง
ผลงานที่เป็ นต้นแบบปฏิบตั ิ ที่ดี และการ ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะ ไปให้ขอ้ แนะนําในการนําไป
ประยุกต์ ใช้ ประการที่สอง คือ การขาดความร่ วมมืออย่างจริ งจังระหว่างครู ในโครงการนี้กบั ครู
ทัว่ ไป โดยเฉพาะครู ใหญ่ที่เป็ นผูก้ าํ หนดโนยายของโรงเรี ยน และบางครั้งครู เป็ นผูก้ าํ หนดตัวเลือก
ในสิ่ งที่ตนสนใจ เท่านั้น หรื อรับผิดชอบ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตน เองแทนที่จะ ให้นกั เรี ยนรับผิดชอบการ
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เรี ยนรู ้ของตนเอง ทําให้ความร่ วมมือลดน้อยลง ประการ สุ ดท้าย คือ ปั ญหาที่เกิดจากระบบการ
บริ หารของโรงเรี ยน โดยเฉพาะข้อกําหนดที่ไม่ยดื หยุน่ ในทางปฏิบตั ิ
3.5.1.3 ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย (Richardson, 1999) ได้มีรายงานในปี ค.ศ. 1974 ว่ามี
ครู จากรัฐทัสมาเนียได้นาํ เอา ตัวต่อโลโก้ ไปทดลองใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงการศึกษา
ของรัฐ โดยระยะแรกทดลองใช้ในบางโรงเรี ยน ต่อมาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและอํานาจใน
การจัดการ ประกอบกับชุมชนนั้นมีขนาดเล็กและมีความสามัคคีกนั มีความยึดมัน่ ในเอกลักษณ์ของ
ตนเองซึ่ งเหมาะกับการนําเอาตัวต่อโลโก้มาใช้ ทําให้สามารถขยายผลไปสู่ โรงเรี ยนอื่นได้
นอกจากรัฐทัสมาเนียแล้ว ยังมีการนําเอา ตัวต่อโลโก้ และแนวคิดการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนนี้ไปใช้ในรัฐอื่น อาทิ เมลเบิร์น วิคตอเรี ย ซึ่ งต่อมาการใช้คอมพิวเตอร์
แพร่ หลายมากขึ้น ทําให้การใช้ ตัวต่อโลโก้ แพร่ หลายตามไปด้วย โดยขยายฐานกลุ่มผูส้ นใจไปยัง
บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตลอดจนผูป้ กครองนักเรี ยน
สิ่ งที่กระตุน้ ในการเชื่อมโยงบุคคล หลายกลุ่มเข้าด้วยกันจนกลายเป็ นชุมชน
ที่มีความคิดและการปฏิบตั ิคล้ายกันคือ แนวคิดการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญ
ในการเรี ยนรู ้และเรี ยนจากการลงมือปฏิบตั ิ ถ้ายิง่ มีประสบการณ์ร่วมกับพื้นฐานความรู ้ในเรื่ องนั้น
มาก่อนยิง่ จะทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปได้มากยิง่ ขึ้น ในปี ค.ศ. 1989 มีโครงการทดลองนําร่ องชื่อ
Sunrise ในเมืองเมลเบิร์น ที่ให้นกั เรี ยนอายุ 5-7 ปี ใช้โปรแกรม การเขียนโลโก้ ผ่านคอมพิวเตอร์
กระเป๋ าหิ้ว โดยนําการเรี ยนทุกเนื้อหาในหลักสู ตรใส่ ไว้ในโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งผลสําเร็ จที่เกิดขึ้น
จากการเรี ยนรู ้ผา่ นโปรแกรมดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับ ทําให้มีการขยายผลการเรี ยนในลักษณะนี้ไปสู่
โรงเรี ยนแห่งอื่น ๆ มากขึ้น จะเห็นได้วา่ ความสําเร็ จไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั นักเรี ยนหรื อโปรแกรม โลโก้น้ ี
เท่านั้น แต่ยงั ขึ้นกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีวสิ ัยทัศน์และตัดสิ นใจให้การสนับสนุนด้วย
3.5.1.4 ประเทศบราซิล
ประเทศบราซิล (Almeida and Elizabeth, 1999) นําคอมพิวเตอร์ มาใช้
ในประเทศบราซิ ลในปี ค.ศ. 1970 โดยสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นาํ มาใช้ คือ Federal University
of Rio de Janeiro โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการวิจยั มากกว่าการเรี ยนการสอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 จึง
มีการนํามาใช้เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรี ยน โดยกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมได้เริ่ มโครงการ
EDUCOM ขึ้น มีการจัดตั้งศูนย์การวิจยั นําร่ องที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนได้
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คือ การ เปลี่ยน แปลงการสอน จากการสอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นการสอนที่เน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาครู ให้มีความรู้
ความสามารถและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม โลโก้ แม้วา่ ครู จะมีพ้ืนฐาน
การศึกษาและประสบการณ์ต่างกันแต่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ ซึ่ งจะช่วยในการพัฒนา
ความสามารถของแต่ละบุคคลได้มาก ทําให้ครู เปลี่ยนบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ช่วยพัฒนาความคิดด้วยการตั้งคําถามที่กระตุน้ ให้ทบทวนว่าสิ่ งที่รู้มานั้นถูกต้องสมบูรณ์
หรื อไม่ และยังเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
3.5.1.5 ประเทศคอสตาริกา
ประเทศคอสตาริ กา (Fonseca, 1999) นําคอมพิวเตอร์เข้าไปในชั้นเรี ยน
ประถมศึกษาของคอสตาริ กา เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ.1988 โดยมีเป้ าหมายในการเตรี ยมเด็กและครู รุ่นใหม่
ให้สามารถรองรับสิ่ งท้าทายในอนาคต การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ซึ่ งจะส่ งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ
การออกแบบโครงการนี้ยดึ หลักการกระจายโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการศึกษาในเชิงคุณภาพ การให้เด็ก ได้ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ ต้งั แต่อายุ ยัง
น้อย โดย เน้นการพัฒนาความคิด การเรี ยนรู ้จากการ ลงมือ ทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
เนื้อหาวิชาที่กาํ หนดในหลักสู ตร เน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นชุมชนด้อยโอกาสทางการศึกษาก่อนกลุ่มอื่น
การบริ หารงานใช้ระบบความร่ วมมือระหว่างกระทรวงการศึกษาและ
มูลนิธิโอมาร์ เดงโก โดยขอความร่ วมมือจากชุมชน สถาบันและหน่วยงานอื่น ซึ่ งช่วงแรกของ
โครงการ Papert และคณะจาก มหาวิทยาลัย MIT ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการออกแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และวิธีการอบรมครู จนต่อมามีการขยายเครื อข่ายมากขึ้น สรุ ปได้วา่
ความสําคัญของการศึกษาอยูท่ ี่ครู ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องช่วยในการเรี ยนรู้ จึง
จําเป็ น ต้องมีการพัฒนาครู และสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มากขึ้น ตลอดจนการมองเห็น
คุณค่าในบทบาทของครู ในฐานะผูเ้ รี ยน การทํากิจกรรมร่ วมกันของครู และนักเรี ยนที่จะช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ตอ้ งมีการติดตามประเมินผลสําเร็ จเป็ นระยะๆ
การนําแนวคิดนี้ไปใช้ มีท้งั ในและต่างประเทศ การใช้ทฤษฎีและเครื่ องมือ
ที่เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้จะช่วยให้เกิดความคิดและนําไปใช้เป็ นผลงานที่พอใจทั้งในระบบโรงเรี ยน
และนอกระบบโรงเรี ยน โดยเฉพาะในกลุ่มเป้ าหมายที่มีความหลากหลาย รู ปแบบการดําเนินงานที่
แตกต่างกัน มีการวงแผนและการจัดการที่ยดื หยุน่ ปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่
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เพิ่มขึ้น ซึ่ งผลสําเร็ จล้วนเกิดจากความพยายามของบุคคลที่เห็นคุณค่าการพัฒนาคนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ และแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรม ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา มีสาระสําคัญที่ความรู ้ไม่ใช่มาจากการ
สอนของครู ผสู ้ อนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ย น การเรี ยนรู้เกิดขึ้น
ได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนลงมือกระทําด้วยตนเอง ( Learning by doing) มีพ้ืนฐานอยูบ่ นการสร้าง 2
กระบวนการ คือ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความรู้ใหม่ข้ ึนด้วยตนเอง ความรู ้เกิดขึ้นจากการแปล
ความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ หากเป็ นประสบการณ์ตรงผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทําด้วยตนเองจะ
ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย และ กระบวนการการเรี ยนรู ้จะมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด หาก
กระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเ้ รี ย น ดังนั้น กระบวนการสอนของครู ควรให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างองค์
ความรู ้จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ละพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเอง การสอนแบบครู เป็ นศูนย์กลางต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก การสอนแบบนําส่ ง ความรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้
น้อยกว่าการให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และครู ควรมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการสอน
ของตนเองให้ชดั เจน พิจารณาเนื้อหาสาระที่จะสอนและวิธีการสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้งั ไว้ ควรให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้มากที่สุด เพื่อให้ความรู ้ที่สอนนั้นมีความหมาย
กับตัวผูเ้ รี ยน การพัฒนาความคิดความเข้าใจของบุคคลเกิดจากบุคคลพยายามปรับตัวให้ สมดุล เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
การปรับตัวนี้จะใช้กระบวนการการดูดซึ มหรื อการกลมกลืน
(assimilation) และการปรับความแตกต่าง (accommodation) โดย การดูดซึมเป็ นกระบวนการที่
เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรื อปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่มีอยูใ่ นสมองตนเอง บุคคลจะรับหรื อ
ดูดซึ มเก็บเข้าไปไว้เป็ นความรู ้ใหม่ของตน การปรับความแตกต่างเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้
พบหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมใหม่ที่สัมพันธ์กบั ความคิดเดิมในสมองบุคคลจะเริ่ มปรับความ
แตกต่างระหว่างของใหม่กบั ความคิดเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะทําอย่างไรกับสิ่ งใหม่น้ ี และ
เมื่อบุคคลปรับความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ได้ บุคคลจะอยูใ่ นสภาวะสมดุล แต่
เนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมตลอดเวลา ดังนั้น จึงเกิดกระบวนการขึ้นตลอดเวลา
3.5.1.6 อาร์ เจนตินา
การนําแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามาใช้ในอาร์เจนตินา
(Reggini, 1999) เริ่ มจากชุมชนกลุ่มเล็กๆ โดยเน้นที่เด็กในการเรี ยนรู ้ผา่ นการใช้คอมพิวเตอร์
เนื่องจากประเทศอาร์ เจนตินามีการใช้คอมพิวเตอร์ ในบ้านตั้งแต่ปี 80 ในการดําเนินการนี้เป็ นความ
ร่ วมมือจากบริ ษทั Texas Instrument Argentina และประเทศสเปน ในปี 1982 พบว่าเด็กเกิดการ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาได้ โดยการเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง จากการคิดเกี่ยวกับการคิด
(Thinking about Thinking) การลงมือกระทําโดยไม่กลัวต่อข้อผิดพลาดในการเรี ยนรู ้เพราะเรี ยนรู้
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ใหม่สร้างใหม่ได้ เด็กมีความกล้าคิดกล้าตัดสิ นใจและการแลกเปลี่ยนในการเรี ยนรู้ ซึ่งทําให้เกิด
ความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ตามความต้องการของตนเองได้จนเกิดผลงานของตนเอง ต่อมาในปี
1983 จึงได้มีการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติระหว่าง 16-18 เดือนกันยายน ค.ศ. 1983 ณ
สถาบันในเมือง Buenos เพื่อศึกษาและขยายผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาชนที่กว้างมากขึ้น ต่อมาใน
ปี 1984-1985 จึงได้มีการร่ วมกันสร้างภาพ 3 มิติ (3D Logo : Ideas Form) มีการนําไปใช้ในงาน
ไปรษณี ยท์ ี่ส่งภาพ 3 มิติเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเห็นภาพในเชิงลึกที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้งานได้
สรุ ป การศึกษาเรี ยนรู ้แนวคิดการสร้างสรรค์เพื่อปั ญญาในต่างประเทศ ได้วา่
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญามีการนําไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนทั้งในระดับ
การเรี ยนรู ้ของเด็ก นักเรี ยนนักศึกษาและผูใ้ หญ่วยั ทํางาน โดยมีการนําไปใช้ในหลายประเทศทั้ง
ประเทศแถบตะวันออกและตะวันตกที่แสดงถึงความสําเร็ จของการดําเนินการ การเรี ยนรู ้โดยใช้
แนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาจึง เป็ นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ ไม่ใช่เป็ นผูร้ ับอย่าง
เดียว ความรู ้เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นด้วยผูเ้ รี ยนเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากครู หรื อผูส้ อน โดยความรู ้ที่ดีน้ นั
จะต้องรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ในตนเอง ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอก หมายความ
ว่าบุคคลสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปสร้างเป็ นโครงสร้างของความรู้
ในสมองตนเอง ขณะเดียวกั นสามารถเอาความรู ้ภายในที่มีอยูแ่ ล้วแสดงออกมาให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมภายนอกได้ จะเป็ นวงจรต่อไปเรื่ อยๆ คือ บุคคลจะเรี ยนรู ้เองจากประสบการณ์
สิ่ งแวดล้อมภายนอก แล้วนําข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับความรู ้ภายในที่มีอยู่
แล้วแสดงความรู ้ออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก
ตอนที่ 4 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-Directed Learning)
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมและความซับซ้อนในบริ บทของสังคมในปั จจุบนั
รองรับความต้องการของมนุษย์ สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงการเพิม่ ขึ้นของระบบ
การฝึ กอบรมที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และความสามารถของบุคคลในการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะ
ในบริ บทของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับสิ่ งเหล่านี้ (
Bedard, 1997 ;
Guglielmino and Guglielmino 1994, 2008 ; Zomorrodian, 1998) รวมถึงศักยภาพที่เติบโตขึ้นจาก
ผลผลิตขององค์ความรู ้ใหม่ในการเรี ยนรู ้ การทํางานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สร้างความ
ได้เปรี ยบในด้านการดําเนินชีวติ และในด้านธุรกิจ (Beck, 1992) แรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญในการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองคือความพร้อมของผูเ้ รี ยนที่จะเข้าร่ วมทํากิจกรรม ( Metzger and Schlank, 1997 ;
Javis, 2001) โดยในโลกของธุ รกิจการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ
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นานาชาติต่างต้องการความสามารถการเรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่ได้จากการฝึ กอบรมโดย
ต้องตอบสนองความต้องการขององค์กร (Guglielmino and Guglielmino, 2006 )
จากบริ บทข้างต้น แสดงถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อการดํารงชีวติ
และการอยูร่ อดขององค์กรซึ่ งต้องอาศัยบุคลากรที่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อให้รู้เท่าทัน
สถานการณ์และก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้ในการทํางานเพื่อความได้เปรี ยบ
ให้กบั องค์กรได้
4.1 แนวคิดการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง Fisher and Palen (1999) ผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ของตนเองไม่ใช่ครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด ความรู้ใหม่ในการเรี ยนรู้ช่วยสร้างความสนใจให้กบั
ผูเ้ รี ยนร่ วมกับการให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมีความเชื่อมโยงกับ
ปฏิกิริยาที่สะท้อนการกระทําและการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ และครู ผสู ้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนสะท้อน
การตัดสิ นใจการจัดการปั ญหาและแก้ปัญหาในทันทีได้ รวมถึงการใช้กระบวนการแก้ปัญหา
Ellinger (2004) ศึกษากรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองและการนําไปพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับความท้าทายจากการรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
พัฒนาองค์กรจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ดีข้ ึน โดยกรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองใน
อดีตไม่ได้มุ่งเน้นบริ บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่งานวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมสามารถนําไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ทําให้ในอนาคต
การขยายบริ บทของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองต้องมีความเข้าใจบริ บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Yang (2004) ศึกษาการเรี ยนรู ้แบบองค์รวมและการนําไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พบว่าการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีกระบวนการที่ซบั ซ้อนและหลากหลายวิธีทาํ ให้มีแนวคิดทฤษฎีของ
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จาํ นวนมาก แต่ในปั จจุบนั การพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่แบบองค์รวม
เป็ นการผสมผสานกรอบแนวคิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่อย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ การพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Su (2011) ศึกษาการเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในมุมมองของ Heideggerian (1993)
พบว่า การพัฒนาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ต้องการพื้นฐานเป็ นกรอบของการเริ่ มต้นตามกรอบแนวคิด
ของ Heideggerian (1993) การวิเคราะห์ภาษากายการเคลื่อนไหว การกระทํา ความรู ้สึก ความคิด
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และไม่มีกระบวนการปฏิบตั ิใดในการสร้างความเข้าใจที่ไม่ตอ้ งอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น
จุดเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้เพื่อวิจยั พัฒนาการศึกษาของผูใ้ หญ่ การฝึ กปฏิบตั ิและการวิพากษ์
สรุ ปแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผูเ้ รี ยนต้องกําหนดเป้ าหมาย ความต้องการ
ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง และต้องสามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการกระทํากับความสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ และเข้าใจความสําคัญของการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความได้เปรี ยบให้กบั องค์กร
รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องที่นาํ ไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยยึดหลักสําคัญ
ที่วา่ คนสามารถพัฒนาตนเองได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองด้วยวิถีทางที่เหมาะสมกับตนเอง
4.1.1 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning)
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในมุมมองของการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ตามแนวคิด
ของ Kidd (1973) เป็ นการตระหนักรู ้ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาของผูใ้ หญ่ที่จะทําความต่อเนื่อง
ในวิชานั้น การรู ้ทิศทางการนําตนเองจากภายในของบุคคล ส่ วน Knowles (1975) กล่าวว่าเป็ นการ
ยํ้าถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และหาความหมายที่กว้างขึ้นของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของบุคคลที่
แต่ละคนจะนําเสนอวิธีการของตนเอง โดยอาจมีการขอความช่วยเหลือหรื อไม่ขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่นตามการวินิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมาย แหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู ้
การเลือกและการนําสู่ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้ที่วางไว้ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของ
การเรี ยนรู้ Guglielmino (1977) ได้สรุ ปว่าผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง คือ คนที่นาํ เสนอวิธีการปฏิบตั ิ
ในการเรี ยนรู ้ต่อภายนอก มีความเป็ นอิสระ และยึดมัน่ ในการเรี ยนรู้ เป็ นคนมีความรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ของตนเอง การเผชิญหน้ากับปั ญหาถือว่าเป็ นความท้าทายไม่ใช่อุปสรรค เป็ นผูม้ ีวนิ ยั ใน
ตนเองและมีระดับการอยากรู ้หรื อกระหายความรู ้สูง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเรี ยนรู ้
หรื อเปลี่ยนแปลงความยึดมัน่ ในความเชื่อของตนเองได้ คือ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุและผล
มีความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะในการศึกษา การจัดการตนเองในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
และวางแผนการพัฒนางานให้สมบูรณ์ รวมถึงการสนุกกับการเรี ยนรู ้และมีความโน้มเอียงในการ
จัดการเป้ าหมายให้สาํ เร็ จ ส่ วนมุมมองการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ
Tough (1979) มุ่งเน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเองในระดับพื้นฐานได้ มีกรอบ
แนวคิดในการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง Mocker and Spear (1982) เสนอความแตกต่างใน
โครงสร้างโดยแนะนําว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นหน้าที่ของผูเ้ รี ยนที่จะยอมรับการควบคุม
ร่ วมการควบคุมตามสถานการณ์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ และเน้นว่าการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเองนําไปสู ้การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ได้ โดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความหมายของการเรี ยนรู ้ มีความเกี่ยวข้องกับ
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สถานการณ์และผูเ้ รี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์และความหมายของการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ พิจารณาจาก 1) การเรี ยนรู ้แบบในระบบ
(Formal Learning) มีการควบคุมวัตถุประสงค์และความหมายการเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ไม่เกี่ยวกับ
ผูเ้ รี ยน 2) การเรี ยนรู ้แบบนอกระบบ ( Non-formal Learning) ขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุม
วัตถุประสงค์และความหมายการเรี ยนรู ้ 3) การเรี ยนรู ้แบบไม่เป็ นทางการ ( Informal Learning) ใช้
สถานการณ์ควบคุมวัตถุประสงค์ส่วนผูเ้ รี ยนควบคุมความหมายการเรี ยนรู ้ Gibbons and Philips
(1982) เสนอมุมมองที่แตกต่างในการศึกษาด้วยการนําตนเองว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับการศึกษานอก
สถานศึกษาแบบในระบบ โดยเกิดเมื่อผูเ้ รี ยนไม่ยอมแพ้ในการเรี ยนและผูอ้ ื่นไม่ยอมแพ้ในการสอน
ต่อมามีการวิพากษ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองหลากหลายมากขึ้นว่า
เป็ นวิธีการภายในหรื อคุณลักษณะส่ วนบุคคล ในกรณี ที่เป็ นวิธีการภายในมีแนวคิดว่าผูเ้ รี ยนมีการ
วางแผนขั้นต้นในบทบาทการเรี ยนรู ้ของตนเอง การนําไปปฏิบตั ิ การประเมินประสบการณ์
โดยเฉพาะกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง Fellenz (1985) นําเสนอกรอบแนวคิดทิศทางการนําตนเอง
มีสองนัยยะ 1) การนําตนเองจะมีการปรับปรุ งในระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) การนําตนเองเป็ น
จิตวิทยาที่บุคคลพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง Oddi (1987) ได้เสนอว่าระหว่างมุมมองของ
กระบวนการกับมุมมองของบุคลิกลักษณะที่พฒั นาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนากรอบ
แนวคิดเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูท้ ี่เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง
Candy (1988) ได้เสนอความคิดสนับสนุนระหว่างสองแนวคิดจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานวิจยั การนําตนเอง พบว่า การนําตนเองเป็ นความสามารถของบุคคลหรื อเกี่ยวข้อง
กับความอิสระของความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ภายนอกสถานการณ์ของระบบการศึกษาภาคบังคับ
การสร้างผูเ้ รี ยนที่ควบคุมทิศทางการนําตนเองเสมือนกับการหาทางจัดการโครงสร้างภายใน โดย
เสนอว่า ทิศทางการนําตนเอง มี 4 แนวคิด ทิศทางที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นวิธีการและกระบวนการในการ
นําตนเอง ส่ วนทิศทางที่ 3 และ 4 มุ่งเน้นผลจากการนําตนเอง ดังนี้ 1) ระดับการควบคุมผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ น
รู ปแบบของแต่ละบุคคล 2) การสอนตนเองหรื อการมีอิสระที่จะนําการเรี ยนรู้ของตนเอง 3) การ
จัดการเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของตนเองและความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง 4) การตัดสิ นใจ
ผลสุ ดท้ายของการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยกําหนดเป็ นโมเดลที่เรี ยกว่า Candy’s Learner Control
Continuum ส่ วน Brockett and Hiemstra (1991) ได้เสนอการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองว่าเป็ นการ
เริ่ มต้นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามวิธีการของตนเองและคุณลักษณะส่ วนบุคคลใน
การกําหนดทิศทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
โดยกําหนดเป็ นโมเดลที่เรี ยกว่า Brockett and Hiemstra’s PRO Model หรื อ Personal
Responsibility Orientation Model โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากความรับผิดชอบส่ วนบุคคล ซึ่ ง
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ผูเ้ รี ยนเป็ นเจ้าของความคิดและการกระทําของตนเองในบริ บทของการเรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถ
และความตั้งใจของบุคคลในการควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเองและตัดสิ นใจศักยภาพของตนเองใน
การกําหนดทิศทางการเรี ยนรู ้
Altuger and Chassapis (2010) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมีความจําเป็ นในการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยใช้สองขั้นตอน คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างสมบูรณ์ของแต่
ละบุคคลในนักเรี ยนผ่านการสัมมนา โดยผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีในระบบอินเตอร์ เน็ต แล้วตอบ
คําถามจากโจทย์ที่ใช้เป็ นการบ้านและมอบหมายความรับผิดชอบในงานด้วยการส่ งการบ้านของ
ตนเองและให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องสามารถนําไปสู่
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของบุคคลได้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างเหมาะสมกับตนเอง การ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีตามความสามารถของบุคคล การวางแผน กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ การ
เลือกวิธีการเรี ยนรู ้ การติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน ที่สาํ คัญคือการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองต้องเป็ นความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งดําเนินการด้วยตนเอง ควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยความ
รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง
4.2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
แนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและรู ปแบบของ
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง มีกระบวนการของการเรี ยนรู้เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งดําเนินการเพื่อให้
เกิดผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2544) มีการดําเนินการ ดังนี้
1. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการสร้างความคิดริ เริ่ ม
2. การวางแผนการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนจะดําเนินการร่ วมกับสถาบัน
3. การวินิจฉัยความต้องการในสิ่ งที่สนใจจะเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง
4. การออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยใช้สัญญาการเรี ยนรู ้
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะทําให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
6. การประเมินผลด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง

80
แรงจูงใจที่เกิดจากความ
สนใจหรื อภาระงาน
การบริ หารจัดการ
ตนเอง/การควบคุม

การติดตามผลด้วย
ตนเอง/ความรับผิดชอบ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (อาชั ญญา รัตนอุบล, 2544)
ทิศนา แขมมณี (2547) เสนอว่า การเรี ยนรู้แบบนําตนเอง เป็ นแนวคิดที่เน้นการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองของตัวผูเ้ รี ยน ตั้งเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถวางแผนการ
เรี ยน การแสวงหาความรู ้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งประเมินตนเองว่ามี
ปั ญหาอุปสรรคในการเรี ยนอย่างไร เป็ นการพัฒนาคุณลักษณะรู ้ทนั รู ้นาํ โลกและเรี ยนรู ้ชาํ นาญ
เชี่ยวชาญปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
Knowles (1975) ได้เสนอบทบาทผูเ้ รี ยนว่าต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ขั้นการวินิจฉัยความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. ขั้นการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้
3. ขั้นการกําหนดทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้ท้งั ด้านวัสดุและบุคคล
4. ขั้นการใช้ยทุ ธวิธีที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้
5. ขั้นการประเมินการเรี ยนรู ้
Knowles (1980) กล่าวว่าผูใ้ หญ่มีกระบวนการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาอย่างมีลาํ ดับขั้น
1. ขั้นเกิดความสนใจอยากเรี ยนรู้ ซึ่งผูส้ อนต้องใช้หลายวิธีการในการกระตุน้ ให้เกิด
ความต้องการเรี ยนรู ้
2. ขั้นเกิดความต้องการเรี ยนรู้ มีจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้ เมื่อผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ผูส้ อนต้องใช้วธิ ี การสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง โดยเน้น การมีส่วนร่ วม
ในแต่ การมีส่วนร่ วมในแต่ละขั้นตอนของการเรี ยนรู้ ตั้งแต่กาํ หนดวัตถุประสงค์ วางแผน จัด
กิจกรรม การมีอุปกรณ์สื่อการเรี ยนรู ้ และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี
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3. ขั้นการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ผูส้ อนสนับสนุนให้โอกาสศึกษาหาความรู ้
และหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
4. ขั้นการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนอย่างมีอิสระ
5. ขั้นการทดลองนําไปใช้ ผูส้ อนต้องจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาลงมือปฏิบตั ิ
และเรี ยนรู ้จากการลองผิดลองถูก
6. ขั้นสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ ผูใ้ หญ่นาํ ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เพื่อหาข้อ
เท็จจริ งและจัดลําดับขั้นตอน รวมถึงการสรุ ปรวบรวมความคิดที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อไป
The Center for Teaching Excellence (2010) สถาบันการฝึ กอบรมของประเทศแคนาดา
ได้เสนอการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นความท้าทาย การกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งจําเป็ น
ดังนั้นการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 4 ขั้นตอน เป็ นแนวทางทําให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเองได้ คือ
1. เริ่ มจากความพร้อมที่จะเรี ยน ทักษะที่หลากหลายและทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
มีส่วนช่วยให้ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ ความจําเป็ นที่ตอ้ งวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
ในสถานการณ์ปัจจุบนั นิสัยและความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณลักษณะผูเ้ รี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง คือ ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการ ความมีระเบียบวินยั
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการรับองค์ความรู ้ การ
ตอบสนองและการมีส่วนร่ วมในการประเมินตนเอง การสะท้อนตนเอง
2. การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ควรมีความชัดเจนในความต้องการ
3. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
ผูเ้ รี ยนต้องเข้าใจตนเอง เข้าใจความคิด
ของตนเอง รู ้วา่ ตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับใด เหมาะสมตามสถานการณ์หรื อไม่
และมีแรงจูงใจของตนเอง
4. การประเมินผลการเรี ยนรู้
เป็ นการสะท้อนภาพความสําเร็ จ หรื อกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการการปรับปรุ งพัฒนา
Kaufmann (2010) เสนอการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิผล มี 6 ขั้นตอน
1. ความสนใจ ความสนใจในเรื่ องที่จะเรี ยนรู ้เป็ นแรงขับเคลื่อนความสําเร็ จ ไม่
ควรเรี ยนในสิ่ งที่ไม่สนใจจะเรี ยน อารมณ์เป็ นส่ วนสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้
ถ้าเริ่ มสนใจที่จะเรี ยนรู ้ตอ้ งให้โอกาสตนเองในการเรี ยนรู้สิ่งนั้น
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2. คาดหวังปั ญหาและต้องไม่ผดิ หวัง อย่าคาดหวังความเข้าใจในทุกสิ่ ง เปิ ดใจรับ
สิ่ งใหม่ๆ อย่างใช้ปัญญา เปรี ยบเสมือนการต่อภาพ การพยายามนําภาพที่ขาดหายมาต่อให้เป็ นภาพ
ทําให้สมองได้เรี ยนรู ้ตลอดเวลาแต่จะเป็ นการเรี ยนรู ้ตามกําหนดตาราง การเรี ยนรู ้ที่ดีตอ้ งไม่เป็ นไป
ตามหลักสู ตรหรื อตามครู ผสู ้ อน แต่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากหลายสิ่ งรอบๆ ตัวและหลายวิธีการ
3. ใช้วธิ ี การที่หลากหลาย สมองจะหยุดทํางานถ้าถูกกําหนดด้วยรู ปแบบ แต่
สมองจะได้รับการพัฒนาได้จากการใช้กิจกรรมแปลกใหม่ โดยไม่สาํ คัญว่าจะใช้ระยะเวลาในการ
เรี ยนรู ้นานเท่าใด การสื บค้นการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้หลายๆ แบบจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ได้
4. ทุกเวลาคือการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากสิ่ งรอบตัว การคิด
การมองเห็น การสัมผัส ทุกสถานที่ทุกเวลา
5. ผูเ้ รี ยนที่ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ความแตกต่างในกิจกรรมที่เหมาะสม
กับความแตกต่างของบุคคล ความแตกต่างในระยะเวลาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับบุคคลจะช่วย
ยกระดับความสนใจในการเรี ยนรู ้
6. เรี ยนรู ้แบบชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางไกล การเรี ยนรู ้ร่วมกันแบบชุมชนผ่านการใช้
เว็บ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะกระตุน้ การเรี ยนรู ้ได้
สรุ ป แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั พบว่ากระบวนการเรี ยนรู้
เป็ นความต้องการในการเรี ยนรู ้ของบุคคลที่มีความสนใจจะเรี ยนรู ้และใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ร่วมกับการ
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การเรี ยนรู ้สามารถนําไปแก้ปัญหา
ได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการเรี ยนรู ้จากการติดตามประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง จะช่วยให้การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองประสบผลสําเร็ จได้
4.3 รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมีหลายรู ปแบบและมีการศึกษาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
หลายสถานการณ์ที่แตกต่าง เช่น การนําไปใช้ในโรงเรี ยน ในสถานที่ทาํ งาน หรื อในงานวิจยั จึงอาจ
มีความแตกต่างในการนําไปปฏิบตั ิและในรายละเอียดของการนําแนวคิดดังกล่าวนี้ไปใช้
บุญญา คงผล (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการศึกษาได้รูปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
ปฐมนิเทศ ขั้นการเรี ยนรู ้และขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากการทดลองใช้หลังการเรี ยน นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังการ
เรี ยนนักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงถึงรู ปแบบที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลเชิงเนื้อหา และพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
นันทกาญจน์ ชินประดิษฐ์ (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเทคนิคและเครื่ องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในกิจกรรมโครงงานนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษา
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ การกําหนดจุดมุ่งหมาย การออกแบบการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิ
การประเมินผลการเรี ยนของตนเอง การปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และการชื่นชมในผลงาน โดยใช้สมุด
บันทึกการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 5-6 ที่แสดงผลความพึงพอใจในระดับมาก
รังสรรค์ สุ กนั ทา (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
แบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง สําหรับบุคลากรขององค์กรธุ รกิจ ผล
การศึกษาสรุ ปได้ 5 ประการ คือ 1) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ใช้มากที่สุดคือ การเรี ยนรู ้ที่มีวทิ ยากรเป็ น
ผูส้ อนและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 2) คุณภาพโดยรวมของการฝึ กอบรมบนเว็บไซด์อยูใ่ นระดับ
มาก 3) กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และความพึงพอใจในการมีส่วนร่ วมออกแบบและพัฒนา
สู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนบั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู้ผา่ น
เว็บไซด์แต่มีขอ้ จํากัดเรื่ องเวลาและปัญหาส่ วนบุคคล 5) รู ปแบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บไซด์ที่จดั ทํานี้
มีผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องของผูเ้ ข้ารับการอบรม
วิภาวรรณ สุ ขสถิต ( 2550) ศึกษาวิจยั การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
สําหรับนักศึกษาผูใ้ หญ่โดยการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ พบว่า นักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองสู งมีผลการเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บสู งและผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองโดยการเรี ยนการ
สอนผ่านเว็บของนักศึกษาผูใ้ หญ่หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Candy (1991) นําเสนอโมเดลของปฏิกิริยา 2 ประการระหว่างกันในการเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเอง เป็ น 2 มิติ คือ มิติแรกของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะเป็ นการควบคุมตาม
สถานการณ์ โดยจุดสิ้ นสุ ดของการเรี ยนรู้ในด้านหนึ่งจะเป็ นครู ที่ตอ้ งควบคุมนักเรี ยนในการ
นําเสนอเนื้อหาและผลลัพธ์ที่คาดหวังและอีกด้านหนึ่งจะเป็ นการที่นกั เรี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง มิติที่สองของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่ผเู ้ รี ยนจะควบคุมสถานการณ์
ภายนอกของการศึกษาหรื อสถานศึกษา ในมิติน้ ีผเู ้ รี ยนต้องเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง รวมถึงอะไรที่จะต้องเรี ยน กิจกรรมที่จะทําให้เกิดการเรี ยนรู้และจะเริ่ มต้นการเรี ยนรู้เมื่อใด
จะเรี ยนรู ้ที่ไหนและเรี ยนรู ้อย่างไรจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ตลอดจนประเมินผลการเรี ยนรู้ โดย
มิติน้ ีตอ้ งอาศัยการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์ของตนเองร่ วมด้วย
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ซึ่ งมิติน้ ีจะเกี่ยวข้องกับวิธีการกระบวนการและผลผลิต โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่เป็ นปั จจัย
สําคัญภายในต้องอาศัยการควบคุมตนเองและจากครู ส่ วนปั จจัยสําคัญในการควบคุมตนเองต้อง
อาศัยการช่วยเหลือจากครู และการตัดสิ นใจการเรี ยนรู้ที่ตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจและลงมือกระทํา
ปั จจัยสําคัญในการควบคุมตนเอง
การช่วยเหลือ

ปั จจัยสําคัญภายใน

การควบคุม

แผนภูมิที่ 4 Learner-Control and Autodidaxy as “Laminated” Domain (Candy, 1991)
Brockett and Hiemstra (1991) ได้เสนอการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองว่าเป็ นการเริ่ มต้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามวิธีการของตนเองและคุณลักษณะส่ วนบุคคลในการ
กําหนดทิศทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดย
กําหนดเป็ นโมเดลที่เรี ยกว่า Brockett and Hiemstra’s PRO Model หรื อ Personal Responsibility
Orientation Model มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากความรับผิดชอบส่ วนบุคคลในการที่ผเู ้ รี ยนเป็ นเจ้าของ
ความคิดและการกระทําของตนเองในบริ บทของการเรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถและความตั้งใจของ
บุคคลในการควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเองและตัดสิ นใจศักยภาพของตนเองในการกําหนดทิศ
ทางการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มจากบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง การจะเป็ นคน
รับผิดชอบในลักษณะนี้ตอ้ งมีคุณลักษณะของความรับผิดชอบการมีวนิ ยั ในตนเองของบุคคลและมี
ลักษณะของการถ่ายโอน การสอนและพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ก่อน จึงจะสามารถชี้นาํ การเรี ยนรู ้ของ
ตนเองได้และลงมือกระทําการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ จากนั้นจึงจะนําไปสู่ การนําตนเองให้เรี ยนรู ้
ภายใต้บริ บทของสังคมสิ่ งแวดล้อมนั้น
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ความรัxy
บผิดชอบส่ วนบุคคล

คุณลักษณะการถ่ายโอน
การสอนและการเรี ยนรู้

คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนชี้นาํ ทิศทางตนเอง

การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
การนําตนเองในการเรี ยนรู ้
ปั จจัยในบริ บทของสังคม

แผนภูมิที่ 5 Personal Responsibility Orientation (PRO) Model ( Brockett & Hiemstra, 1991)
Garrison (1997) นําเสนอโมเดลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองโดยการบูรณาการการ
บริ หารจัดการภายนอกเป็ นบริ บทของการควบคุมควบคู่กบั การติดตามภายในเป็ นการตระหนักรู ้
ความรับผิดชอบด้วยตนเองและแรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในจากการให้ความสําคัญของงาน เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้และบริ บทของการศึกษา ผูเ้ รี ยนจะถูกกระตุน้ ให้เกิดความรับผิดชอบ
ส่ วนบุคคลและมีส่วนร่ วมในการควบคุมติดตามตนเองและบริ หารจัดการตนเองในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มจากบุคคลมีแรงจูงใจเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ทาํ
ให้เกิดการบริ หารจัดการตนเองหรื อการควบคุมตนเองในการกระทําการเรี ยนรู ้และมีความ
รับผิดชอบในการติดตามผลการเรี ยนรู ้ของตนเองควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับตนเองจนเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
แรงจูงใจ (ภายใน/งาน)
การติดตามตนเอง (ความรับผิดชอบ)

การบริ หารจัดการตนเอง (การควบคุม)

การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
แผนภูมิที่ 6 Dimension in Self-Directed Learning (Garrision, 1997)
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Brookfield (1995) เสนอว่า การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่มีเอกลักษณ์และรู ปแบบการเรี ยนรู ้
1. การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผใู ้ หญ่สามารถควบคุม
การเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถกําหนดวิธีการเรี ยนรู ้ให้บรรลุเป้ าหมายด้วยตนเอง กําหนดทรัพยากร
ที่เหมาะสม ตัดสิ นใจใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมด้วยตนเอง และประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง
2. การไตร่ ตรองอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reflection) มี 3 กระบวนการ
2.1 เป็ นกระบวนการที่ผใู ้ หญ่สร้างคําถามขึ้นและกําหนดกรอบสมมติฐาน
ขึ้นใหม่ สิ่ งที่ไม่เป็ นที่ยอมรับจะถูกแทนที่ดว้ ยปัญญา
2.2 เป็ นกระบวนการที่ผใู ้ หญ่สร้างมุมมองทางเลือกโดยอาศัยแนวคิด การ
ปฏิบตั ิ รู ปแบบของเหตุผลและมโนคติ
2.3 เป็ นกระบวนการที่ผใู ้ หญ่ยอมรับถึงขอบเขตอํานาจของคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจถึงความหมายที่เด่นชัดของสภาพที่เป็ น “ ธรรมชาติ ” ที่มีอยูจ่ ริ ง
3. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภูมิหลังประสบการณ์ และ
ประสบการณ์น้ นั ถูกนํามาใช้เป็ นทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ ใช้อา้ งอิง โดยสิ่ งที่สร้างประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีหลายประการ อาทิเช่น เกม กรณี ศึกษา บทบาทสมมติ ขณะเดียวกันการสะสม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีมุมมองที่เป็ นอันตราย 2 ประการด้วยกัน คือ ประสบการณ์ที่
ได้รับไม่เป็ นกลางแต่เป็ นประสบการณ์ที่มีกรอบมีขอบเขต และปริ มาณหรื อระยะเวลาของ
ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่จาํ เป็ น อาทิ ได้ทาํ งนด้านการศึกษาผูใ้ หญ่มากว่า 20 ปี แต่มีประสบการณ์
เท่ากับคนที่ทาํ งานด้านเดียวกันเพียงแค่ปีเดียว เนื่องจากที่ผา่ นมาเป็ นประสบการณ์ซ้ าํ แบบเดิม
4. การเรี ยนรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถของผูใ้ หญ่ในการเรี ยนรู ้วธิ ี การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ สถานการณ์ที่ยากจะมุ่งไปที่ผใู ้ หญ่วยั ทํางาน การเรี ยนรู้
จะเป็ นทักษะที่แสดงออกนอกเหนือจากการเรี ยนรู ้วชิ าการ เป็ นสิ่ งที่เด่นชัดจากผลผลิต งานวิจยั และ
การเรี ยนรู ้ทุก ๆ วันได้จากการจัดกิจกรรม หรื อจากงานที่มีความหลากหลาย
Janis (2005) ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐาน
พบว่า องค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน มี
5
ประการ คือ 1) คุณลักษณะของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเห็นคุณค่าของตนเองจากการเรี ยนรู้
ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ 2) การออกแบบการเรี ยนรู ้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานต้องเหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง คุณค่าของตนเองจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู ้ การตั้งระดับของเป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้ของตนเอง เป้ าหมายหลักสู ตร และการสนับสนุนจากภายนอก 3) การเรี ยนรู ้อย่างมี
เป้ าหมายที่ออกแบบอย่างมีกลยุทธ์ดว้ ยตนเองและการควบคุมองค์ประกอบภายใน 4) การได้รับการ
สนับสนุนจากภายนอกและภายในในการจัดหาผูม้ ีประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ น
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ฐาน 5) การรวมทฤษฎีและแยกตัวแปรในการวิจยั เป็ นสิ่ งสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่
และเชื่อมโยงไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน
สรุ ป แนวคิดข้างต้น ได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง มีหลายรู ปแบบแต่ที่
เหมือนกันในแต่ละแนวคิดคือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองต้องเกิดการผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดเลือก
วิธีการเรี ยนรู ้ของตนเองและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง รวมถึงมีความรับผิดชอบการเรี ยนรู ้
ของตนเอง ส่ วนในรายละเอียดกระบวนการหรื อเทคนิควิธีการในการดําเนินการ การอาศัยการ
ช่วยเหลือจากใครหรื อไม่จะขึ้นกับบุคคล และหากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู้
จะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากขึ้น โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บหรื อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
4.4 คุณลักษณะสํ าคัญของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสิ่ งสําคัญอยูท่ ี่ผทู้ ี่จะทําการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ตั้งแต่
การวางแผนการดําเนินการเรี ยนรู ้ การติดตามการเรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมีเป้ าหมายความต้องการในการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งผูเ้ รี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองเป็ นผูก้ าํ หนดความต้องการของตนเอง ดังนั้นบทบาทของผูเ้ รี ยนรู ้จึงมีความสําคัญ
ต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ นัน่ คือคุณลักษณะของผูท้ ี่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
Brockett and Hiemstra (1991) กล่าวถึง ผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ว่าต้องมีความ
รับผิดชอบ คือ มีความเป็ นเจ้าของความคิดกระทําของตนเอง สามารถควบคุม ตอบโต้สถานการณ์
ควบคุมศักยภาพในการนําตนเองได้ โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากความคิด การตัดสิ นใจและการ
กระทําของตนเอง อีกทั้ง การเรี ยนรู ้ที่เป็ นกระบวนการสอนนั้นต้องมีศูนย์กลางอยูท่ ี่กิจกรรมที่เป็ น
ความทรงจํา มีแหล่งความรู ้ และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตลอดจนประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
เป็ นการสอนรายบุคคลที่มีลกั ษณะการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอน รวมถึงการเรี ยน
ที่เป็ นลักษณะและบุคลิกภาพผูเ้ รี ยน การนําตนเองเป็ นลักษณะที่สามารถมองเห็นภาพการเรี ยนรู ้ที่
ต่อเนื่องและได้ผลสู งสุ ดเมื่อระดับการชี้นาํ ตนเองสมดุลกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
Knowles (1980) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เป็ นลักษณะของการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละสถานการณ์ โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ระบุ
วัตถุประสงค์และกําหนดแผนการเรี ยนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทั้งหมด ซึ่งอาศัย
ความช่วยเหลือจากผูอ้ าํ นวยความสะดวกหรื อผูป้ ระสานงานหรื อเพื่อนร่ วมทางการเรี ยนรู ้
(Facilitator) นอกจากนี้ได้เสนอขีดสมรรถนะที่เป็ นกุญแจสําคัญของการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง 3
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ประการ คือ 1) เข้าใจความแตกต่างของครู เป็ นผูน้ าํ การเรี ยนรู ้กบั การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 2) การ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ 3) การเลือกกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างมีทกั ษะและนําไปปฏิบตั ิได้
ผูส้ อนกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง Borich (1992) เสนอว่า บทบาทครู ในการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
1. สอนให้ผเู ้ รี ยนรู้จกั ใช้ยทุ ธวิธีคิดในการเรี ยนรู้
2. อธิ บายให้ผเู ้ รี ยนนํายุทธวิธีในการเรี ยนไปใช้ในการคิดแก้ปัญหาจริ ง
3. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน คิดอย่างอิสระและทํา ตามความเข้าใจ
4. เปลี่ยนความรับผิดชอบการเรี ยนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีรูปแบบการคิดซับซ้อนมากขึ้น
5. ตักเตือนและแก้ไขการตอบสนองผูเ้ รี ยนตามโอกาสอันควร
Brockett and Hienstra (1991) ได้เสนอ การนําตนเองในการเรี ยนรู้ 10 ประการ คือ
1. เป็ นคุณลักษณะที่มีในทุกคน มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นกับสถานการณ์การเรี ยนรู้
2. บทบาทของผูเ้ รี ยนต้องมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้เป็ นสําคัญและเป็ นผูท้ ี่
ตัดสิ นใจวางแผน การดําเนินการและประเมินความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้
3. เน้นความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนและเชื่อในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุ ดของมนุษย์
4. ทําให้เกิดผลด้านบวกของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจดจําได้มากขึ้น เกิดความสนใจใน
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีทศั นคติทางบวกและมัน่ ใจในความสามารถเรี ยนรู ้ของตนเองมากขึ้น
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ เช่น อ่านเขียน เสาะหาความรู ้ สัมภาษณ์
ศึกษาเป็ นกลุ่ม ทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ ชี่ยวชาญผูส้ อน และใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อ
6. ผูอ้ าํ นวยความสะดวกจะต้องมีบทบาทในการร่ วมปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิด
ความรู ้ตามที่ผเู ้ รี ยนต้องการและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูเ้ รี ยนด้วยการมีส่วนร่ วมในการถ่ายโอน
บทบาทการเรี ยนการสอนและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างแตกฉาน
7. ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการแก้ปัญหาโดยไม่จาํ กัดว่าเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมใด
8. เกิดขึ้นได้ในประชาชนทุกกลุ่มประเภท โดยไม่จาํ กัดเชื้อชาติ
9. ผูส้ อนไว้ใจผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้และทุ่มเทให้การเรี ยนรู ้มีคุณภาพ
10. ไม่สามารถแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ได้ทุกปั ญหามีขอ้ จํากัดในสังคมและวัฒนธรรม
Garrison (1993) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
รับผิดชอบควบคุมกิจกรรมการเรี ยนของตน นัน่ คือ ผูเ้ รี ยนต้องมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้

89
Hiemstra (1994) กล่าวถึง ครู ผสู ้ อนว่ามีบทบาทในการสนทนากับผูเ้ รี ยน จัดหา
แหล่งความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมถึงการประเมินผลและส่ งเสริ มให้มีความคิดวิเคราะห์
Treffinger (1995) กล่าวว่า ครู มีบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผูส้ อนต้องช่วยเหลือให้ผเู้ รี ยนสามารถนําตนเองได้ โดยครู มีบทบาทสําคัญ
3 ประการ ได้แก่ การแนะนํา การช่วยเหลือ และการจัดหาแหล่งความรู ้ในการสนับสนุนเท่านั้น
Skager and Dave (1978) ได้เสนอการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 5 ประการ
1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การจัดการ และการประเมินการเรี ยนรู ้ โดย
การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนพื้นฐานความต้องการของกลุ่มผูเ้ รี ยนและของ
ตนเอง อีกทั้งมีส่วนในการปรับปรุ งการบริ หารและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง ของกลุ่ม
รวมถึงมีส่วนร่ วมในการวางแผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้งั ของบุคคลและของกลุ่ม
2. การเรี ยนรู ้ที่คาํ นึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการพิจารณาความแตกต่างใน
ความสามารถของการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ วุฒิภาวะ ความรู ้พ้ืนฐาน ความสนใจ ตลอดจนการใช้สื่อ
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
3. การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เน้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การค้นคว้า
และฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคที่จาํ เป็ น การอาศัยสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตน กําหนดวัตถุประสงค์และรู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4. การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นการกําหนดให้ผเู้ รี ยนแบ่ง
ความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนการสอน มีการทํางานและการเล่นเป็ นทีม การทํากิจกรรม
ร่ วมกันในกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติหลาย ๆ ด้าน
5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเอง เป็ นการทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความ
ต้องการในการประเมิน ระบบการประเมินผล และยอมรับการประเมินจากผูอ้ ื่น
Knowles (1980) กล่าวถึงการใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นลักษณะของการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละสถานการณ์ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มวินิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ระบุวตั ถุประสงค์และกําหนดแผนการเรี ยนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรี ยนรู้น้ นั ด้วยตนเองทั้งหมด
โดยการช่วยเหลือจากผูอ้ าํ นวยความสะดวก หรื อ เพื่อนร่ วมทางการเรี ยนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
เรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ดังนี้
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1. ผูเ้ รี ยน จะแสดงบทบาทชี้นาํ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตั้งแต่การกําหนดความ
ต้องการเรี ยนรู้ การออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ วิธีการวัดประเมินผล ผูเ้ รี ยนควร
เริ่ มต้นด้วยการได้รับบรรยากาศสําหรับการแสวงหาคําตอบร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและ
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง หรื อที่เรี ยกว่า mutual inquiry ซึ่ งควรมีลกั ษณะดังนี้
1.1 บรรยากาศที่อบอุ่น
1.2 บรรยากาศแห่งการให้ความเคารพกัน
1.3 บรรยากาศของการนําไปสู่ การสนทนา
1.4 บรรยากาศที่ผเู ้ รี ยนสามารถรู ้สึกและรับรู้ได้ถึงบทบาทของตนเอง
1.5 บรรยากาศของความไว้ใจซึ่ งกันและกัน
นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนควรมีโอกาสในการศึกษา วินิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง นับเป็ นกระบวนการสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน อันจะนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้และเกิด
ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ดังนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนทราบความต้องการของตนเองแล้ว ทั้ง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนควรร่ วมมือกันสร้างและออกแบบลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่ งแนวทางหนึ่ง คือ การใช้ สัญญาแห่ งการเรียนรู้ เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในการเรี ยนรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง นับเป็ นการวางแผนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึ่ง
สัญญาแห่งการเรี ยนรู ้จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ แห่งการเรี ยนรู ้
หลักฐานความสําเร็ จ เกณฑ์และวิธีการประเมินผล วันเดือนปี ที่คาดว่าจะสําเร็ จ ในการพิจารณา
สัญญาแห่งการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนควรตอบคําถามให้ชดั เจนเพื่อการวางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
1) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่สามารถเข้าใจได้และมีความเป็ นไปได้
2) มี
วัตถุประสงค์อื่นที่สามารถทดแทนวัตถุประสงค์เดิมได้หรื อไม่ 3) ความสมเหตุผลของการเรี ยนรู้
4) สามารถคิดและเพิ่มเติมแหล่งการเรี ยนรู ้รวมถึงวิธีการอื่นได้หรื อไม่ 5) ความสัมพันธ์ของ
หลักฐานการเรี ยนรู ้กบั วัตถุประสงค์ 6) หลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้หรื อไม่ 7) ความชัดเจนในเกณฑ์
วิธีการประเมินผลหลักฐานและความโน้มน้าวให้เชื่อว่าเกิดการเรี ยนรู ้ และ 8) มีวธิ ี การประเมิน
หลักฐานอื่นได้หรื อไม่
2. ผูส้ อน จะแสดงบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ออกแบบสิ่ งอํานวยความสะดวก และเป็ นตัวกระตุน้ เสริ มแรงให้เกิดการเรี ยนรู้ในผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3. แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เป็ นทรัพยากรหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง
สิ่ งแวดล้อมที่ได้จดั ขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แหล่งการเรี ยนรู ้มี
มากมาย เช่น วารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์
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สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผูเ้ รี ยนควรมีความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู ้ของตน มีความคิดของตนเอง มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ทํางานเป็ นทีมได้ โดยต้องอาศัย
ครู ที่มีบทบาทในการจูงใจ กระตุน้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้และยอมรับความสามารถของตนเอง รู ้จกั
คิดวิเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยน เชื่อในศักยภาพของผูเ้ รี ยนด้วยการให้อิสระในการเรี ยนรู้
รวมทั้งการจัดหาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ตลอดจนการใช้กิจกรรมช่วยในการเรี ยนรู้
ตอนที่ 5 สมรรถนะ (Competency)
5.1 ความหมายและความสํ าคัญของสมรรถนะ
การใช้คาํ สมรรถนะ เริ่ มต้นใช้ช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 จากแนวคิดของศาสตราจารย์
David C. McClelland แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ได้พฒั นาแบบทดสอบชุดหนึ่งเพื่อใช้วดั ผูท้ ี่
ประสบความสําเร็ จจําเป็ นต้องมีทศั นคติและนิสัยอะไรส่ วนคนที่ไม่ประสบผลสําเร็ จไม่มีทศั นคติ
และนิสัยอะไร (Lucia and Lepsinger, 1999) เพื่อกําหนดเป็ นความสามารถของบุคคลที่เหนือกว่า
คนอื่นในการแสดงผลการปฏิบตั ิงาน โดยขีดสมรรถนะเกิดได้ 3 ทาง คือ สมรรถนะที่ติดตัวมาตั้งแต่
เกิด สมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์การทํางาน และสมรรถนะที่เกิดจากการศึกษาฝึ กอบรม แต่
ความหมายของสมรรถนะมีนกั วิชาการให้ความหมายไว้หลายประการ
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง ( 2547) ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่า เป็ นกลุ่มความรู ้ ทักษะ
และคุณลักษณะหรื อที่เรี ยกว่า KSAs ที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกมาของ
แต่ละบุคคลซึ่ งสามารถวัดและสังเกตเห็นได้
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ( 2548) ให้ความหมายสมรรถนะว่า เป็ นเจตคติ ค่านิยม ความ
เชื่อ ทักษะ ความสามารถ ความรู ้ หรื อพรสวรรค์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นบุคคล โดยเกิดมาจาก
ประสบการณ์ การปลูกฝัง การศึกษา การได้ยนิ การได้เห็นที่สั่งสมมาจนเป็ นคุณลักษณะประจําตัว
ของบุคคล
McClelland (1973) ให้ความหมายสมรรถนะว่า คือ ความรู ้ ทักษะ อุปนิสัย บทบาท
ทางสังคม การรับรู ้ตนเอง และแรงจูงใจที่เป็ นบุคลิกลักษณะซ่อนอยูภ่ ายใต้ปัจเจ
กบุคคลและ
สามารถ ผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบตั ิงานได้
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Rylatt and Lohan (1995) ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็ นการบรรยายถึงทักษะที่
จําเป็ น ความรู ้และเจตคติที่ตอ้ งการสําหรับผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานที่ทาํ งาน
โดยเฉพาะผลที่เกิดจากการทํางานควรนําไปสู่ การขยายวงกว้างของต้นแบบปฏิบตั ิที่ดี (
Best
Practice) เป็ นผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของปั จเจกบุคคลในการทํางาน
Williams (2002) ได้นาํ เสนอความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นคุณลักษณะภายใน
ของบุคคลที่แสดงออกได้ทางพฤติกรรมและมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพหรื อผลการปฏิบตั ิใน
การทํางานในสถานการณ์หนึ่งๆ
LiQingdong (2009) ศึกษาเรื่ องวิธีการประเมินสมรรถนะหลักขององค์กรและ
เครื่ องมือที่ใช้ พบว่า สมรรถนะหลักขององค์กรเป็ นกุญแจความสําเร็ จ โดยศึกษาจากบริ ษทั เคมี
และปิ โตรเลี่ยมของประเทศจีนที่ประเมินจากโมเดล Fussy Comprehension มีการกําหนดเกณฑ์ของ
สมรรถนะหลักตามระดับความสามารถในแต่ละขั้น ความสามารถเหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องมีใน
บุคลากรโดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ องค์กรเป็ นหลัก มีการให้คะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ คือ ดีมาก
ดี ปานกลางหรื อทัว่ ไป ไม่ดี ไม่ดีมากๆ โดยมีการให้นาํ หนักคะแนนและการประเมินในลักษณะ
ผสมไขว้หรื อ Matrix แล้วคิดผลเป็ นคะแนนประเมินสุ ทธิที่เกิดขึ้น ซึ่งการประเมินนี้ทาํ ให้ทราบ
จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร ทําให้การวางแผนการบริ หารองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
จากความหมายสมรรถนะข้างต้น แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ( Knowledge) ทักษะ ( Skills) ทัศนคติ ( Attitude) ความเชื่อ
(Belief) อุปนิสัย (Trait) ส่ วนกลุ่มที่สอง หมายถึง กลุ่มของความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะของบุคคล ( Attributes) หรื อที่เรี ยกว่า KSAs ที่สะท้อนให้เห็นได้จากการแสดง
พฤติกรรมในการทํางานโดยการแสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตได้ ข้อมูล
ข้างต้นสรุ ปได้วา่ สมรรถนะ หมาย รวมถึง ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม ที่
โดดเด่นกว่าคนอื่นที่ส่งผล ให้การปฏิบตั ิงานเกิดผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์กบั
สถานการณ์ นอกจากนี้สมรรถนะเป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็ จ
5.2 การพัฒนาสมรรถนะ
การนําสมรรถนะมาใช้เป็ นฐานความคิดในการพัฒนาและจัดการฝึ กอบรมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพจากการเชื่อมโยงความต้องการพัฒนาสมรรถนะกับการจัดฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการนั้น โดยนําสมรรถนะมาใช้จดั ทําเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึ กอบรม
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(Training Road Map) และช่วยให้ทราบว่าผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งนั้นต้องมีความสามารถอะไร รวมทั้ง
วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความสามารถที่ตาํ แหน่งต้องการกับความสามารถที่เขามีอยูว่ า่ ต่างกันมาก
น้อยเพียงใด เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาความสามารถส่ วนบุคคล ( Individual Development Plan)
ให้เหมาะสมในการพัฒนาผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งนั้นหรื อผูท้ ี่จะก้าวขึ้นดํารงตําแหน่งนั้นให้มีสมรรถนะ
ตามที่กาํ หนดไว้ในการดํารงตําแหน่ง ( Spencer and Spencer, 1993; Cooper, 2000) จึงนํามาพัฒนา
ด้วยการฝึ กอบรม ซึ่ ง ช่องว่าง ( Gap) ของสมรรถนะเดิมที่บุคลากรมีอยูก่ บั สมรรถนะที่ควรจะมีใน
การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ นําไปสู่ การวางแผนการพัฒนาเพื่อเติมเต็มสมรรถนะที่เป็ น
ช่องว่างเหล่า นี้ กบั บุคลากร เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้ สามารถ ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง, 2547)
การพัฒนาสมรรถนะสําคัญกับปั จเจ กบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน องค์กร และ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยระดับบุคคลเน้นการพัฒนาทักษะด้วยการฝึ กอบรมและพัฒนาการเรี ยนรู้
ให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคคลนั้น ส่ วน
หน่วยงาน องค์กรเน้นพัฒนาบุคคลใ ห้ทาํ งานสอดคล้องกับเป้ าหมาย ความต้องการของหน่วยงาน
หรื อองค์กร ส่ วนเศรษฐกิจของประเทศ เน้น พัฒนาสมรรถนะบุคคลทีให้ผลลัพธ์คือมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและผลกําไร รวมถึงการสร้างรายได้ของประเทศชาติ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กรมีความสําคัญและจําเป็ น สามารถ
ดําเนินการ
โดยใช้ 3C Model หรื อ แบบจําลอง 3C (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ : 2547) จะช่วยให้สามารถพิจารณา
สมรรถนะได้ชดั เจนเป็ นแต่ละด้าน
1. Capacity เป็ นความสามารถที่จะรับงานได้มากน้อยเท่าใด ต่อชัว่ โมง ต่อวัน ต่อ
สัปดาห์ หรื อต่อเดือน ตามความจุของงานที่จะทําได้ บางคนรับงานได้มาก บางคนรับงานได้นอ้ ย
2. Capability เป็ นความสามารถที่จะทํางานได้หลากหลายชนิด บางคนทํางานได้
หลายชนิด บางคนมีความสามารถเฉพาะ อย่าง ไม่สามารถพัฒนาทักษะให้มีหลายด้าน
3. Caliber เป็ นการพิจารณาความสามารถว่าทํางานได้ในระดับยากมาก ยากปาน
กลาง หรื อไม่ยาก ความสามารถในการให้บริ การที่จะนําไปสู่ การบรรลุผลสําเร็ จของงานบริ การ
ต้องสู งกว่ามาตรฐานทัว่ ไปที่ใครๆ ก็ทาํ ได้ เป็ นลักษณะที่เรี ยกได้วา่ ความเก่ง จะต้องมีความรู ้
ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ และส่ งผลต่อความสําเร็ จของ
เป้ าหมายในงานบริ การ ซึ่ งพฤติกรรมหลักมีความสําคัญต่องานบริ การแต่ละอย่างต่างกัน
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การพัฒนาสมรรถนะ 3 ประเภท (อาภรณ์ ภูว่ ทิ ยพันธุ์, 2547; Williams, 2002)
1. ความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรื อการ
แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ เจตคติ
ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีความสามารถ
ประเภทนี้มีส่วนสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ความสามารถชนิดนี้จะถูก
กําหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายหลัก หรื อกลยุทธ์ขององค์การ
2. ความสามารถด้านการบริ หาร (Managerial Competency) คือ ความรู ้
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการ เป็ นความสามารถที่มีได้ท้งั ในระดับผูบ้ ริ หารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างตามตําแหน่งทางการ
บริ หาร งานที่รับผิดชอบ บุคลากรในองค์กรทุกคนจําเป็ นต้องมีในการทํางานเพื่อให้งานสําเร็ จและ
ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจ การคํานึงถึงต้นทุน การทํางานเป็ นทีม การติดต่อสื่ อสาร การ
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ภาวะผูน้ าํ ความคิดสร้างสรรค์ การเสริ มสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็ นต้น
3. ความสามารถตามตําแหน่งงาน(Functional Competency ) คือ ความรู ้
ความสามารถในงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ เช่น
ตําแหน่งวิศวกรควรต้องมีความรู ้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู ้ทางด้านการบัญชี
กล่าวได้วา่ ความสามารถเฉพาะบุคคลสะท้อนถึงความรู ้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจริ งตามหน้าที่หรื องานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คนที่ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
เดียวกันแต่อาจมี ความสามารถต่างกัน
Hashim (2008) กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หาร (
Managerial
Competency) ในองค์กรสามารถใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นปั จจัยสําคัญที่กระตุน้ ให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งานสอดคล้องกับแนวคิดของ Krauss and Khaw (2008) ที่วา่ สมรรถนะในแต่
ประเภทสามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งานโดยลําดับขั้นของสมรรถนะที่แสดง
ความสามารถในพฤติกรรมการปฏิบตั5ิ ประการ คือ(Dreyfus and Dreyfus, 1986; Rothwell, 2000)
1. ผูเ้ ริ่ มต้น (Novice) ทําตามกฎและไม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบของผลที่เกิดขึ้น มี
แนวโน้มของการประยุกต์ใช้กฎตามความรู ้สึกแต่ไม่ตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อมหรื อสิ่ งใหม่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มักจะทําตามคําสั่งและต้องการความชัดเจนของทิศทางที่ตอ้ งดําเนินการเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ โดยทัว่ ไปจะไม่รู้วา่ ตนไม่รู้อะไร
2. ผูเ้ รี ยนรู ้ (Advance Beginner) ตระหนักรู ้ถึงสถานการณ์หรื อสิ่ งใหม่ๆ ที่กฎได้
ถูกประยุกต์ใช้แต่ยงั ไม่รู้ถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่ งนั้น มีความคุน้ เคยกับรู ปแบบและแนวโน้มที่
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เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิงานแต่ละวันโดยอาศัยประสบการณ์เดิมในการปฏิบตั ิแบบเดิม ตระหนักรู ้
ความสามารถที่ขาดไปในภาพรวม เรี ยนรู ้ในการยอมรับกฎและการชี้นาํ ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
3. ผูป้ ฏิบตั ิ (Competent) ตระหนักรู ้ถึงปั ญหา ทําตามกฎและประยุกต์ให้เหมาะสม
กับองค์กร รับรู ้ปัญหาและมีความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา แต่ยงั ไม่รู้วา่ ยังไม่สามารถ
เข้าถึงปั ญหาและตัดสิ นใจแก้ปัญหานั้นได้ เพราะยังใช้ความรู้สึกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหานั้น
4. ผูช้ าํ นาญ (Proficient) ตระหนักรู ้ถึงปั ญหาจากประสบการณ์ สามารถบ่งชี้
ปั ญหาและวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาได้วา่ ควรทําอย่างไร และมีความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
โดยสามารถตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วทันต่อสถานการณ์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) มีประสบการณ์สูงสามารถบ่งชี้ปัญหาได้ทนั ที รวมถึงการ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการเข้าถึงสถานการณ์น้ นั ได้อย่างเหมาะสม เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่อย่าง
รวดเร็ ว มีความมัน่ ใจและรู ้ระดับความสามารถของตนเอง เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําที่ดี
Kristina and Asta (2009) กล่าวถึง หลักสําคัญการใช้สมรรถนะบริ หารองค์กร ดังนี้
1. การตัดสิ นใจใช้สมรรถนะองค์กร เป็ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรสามารถคงความสามารถในผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ใน
ระดับสู ง โดยต้องคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่เป็ นสิ่ งจําเป็ นใน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและต้องการขีดสมรรถนะอะไรที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรได้ ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วย
2. ระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสมรรถนะองค์กร ระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และประยุกต์ใช้ ความได้เปรี ยบในระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะช่วยให้องค์กร
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน การสร้างผลผลิตการบริ การที่มีคุณภาพสู งที่อาศัยสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
3. ระบบการติดตามสมรรถนะองค์กร การติดตามการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ผ่านผลการปฏิบตั ิงานและความสามารถในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมดุลใน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สมรรถนะร่ วมกับการบูรณาการ
สมรรถนะเพื่อการบริ หารจัดการที่เหมาะสมในองค์กรเป็ นปั จจัยหลักที่สาํ คัญ
Li Qingdong (2009) เสนอว่า สมรรถนะหลักในองค์กรพิจารณาจากความสามารถ
ในการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นความสามารถ 5 ประการ คือ
1. การสนับสนุนและการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับสู งในกิจกรรมที่เป็ น
นวัตกรรมใหม่
2. การบูรณาการของการบริ หารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การตระหนักถึงการบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4. ความสามารถทางการตลาด
5. ความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาสมรรถนะมีความสําคัญกับองค์กร โดยองค์กรต้องชัดเจนใน
สมรรถนะที่ตอ้ งการพัฒนาว่าเป็ นสมรรถนะประเภทใดและอยูใ่ นระดับใด โดยทัว่ ไปมี 3 ระดับ คือ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริ หารและสมรรถนะด้านการปฏิบตั ิงานในแต่ละสายงาน เพื่อ
นําไปใช้หรื อบริ หารจัดการให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานในเชิงบวกกับองค์กร ทั้งนี้ ขึ้นกับวิสัยทัศน์
เป้ าประสงค์และยุทธศาสตร์ ขององค์กรเป็ นหลัก โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะองค์กรเป็ นกุญแจสําคัญของความสําเร็ จ สมรรถนะสามารถนําไปสู่ ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Li Qingdong (2009) ได้ศึกษาการประเมิน
สมรรถนะในองค์กร มีการแบ่งนํ้าหนักการให้คะแนนสมรรถนะโดยเน้นความสามารถที่ปฏิบตั ิงาน
ในกระบวนการทํางาน และการแบ่งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้น้ าํ หนัก 60:40 โดยเชื่อว่า
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ (Luhmann, C. C., and
Ahn, 2007) นอกจากนี้ องค์กรฝึ กอบรมของสหรัฐอเมริ กา Register Training Organizations (RTOs)
(2010) มีโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เป็ นกุญแจสําคัญในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
จํานวน 7 สมรรถนะ ซึ่ ง 3 ใน 7 สมรรถนะที่เป็ นกุญแจสําคัญ คือ การสื่ อสารถ่ายทอด
(Communication Skill) การแก้ปัญหา ( Problem Solving) และ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการบริ หารจัดการ
ตนเอง (Self-Management Learning) แต่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิมีหลายแนวคิด
กลุ่มแรก ได้แก่ Stuart (1983) ; Peck (1984) ; Conway (1996) ; Bartol (1998)
Cascio (1989) ; วิโรจน์ สารรัตนะ( 2550) พิจารณาว่าการประเมินในหลายมิติ (Multi-Dimension)
คือ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นกระบวนการกําหนดความคาดหวังในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ตาม แนวคิดในการกําหนดจุดมุ่งหมาย (Goal Setting Theory) เป็ นการจูง
ใจในการปฏิบตั ิงาน ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดว่า มีคุณลักษณะเหมาะสมเพียงใด คือ ความ
เฉพาะเจาะจงที่วดั ผลได้ เป็ นกระบวนการมองค่าของของผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและ
คุณลักษณะอื่นที่มีคุณค่าต่อการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ พฤติกรรม
กลุ่มที่สองได้แก่ Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991); Carrell, Kuzmits and
Elbert (1992); Werther and Keith (1996) และ ศิริชยั กาญจนวาสี (2545) เสนอว่า การประเมินผลมี
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วัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าการปฏิบตั ิงานของบุคคล ในการตัดสิ นคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายของพนักงาน ประเมินปริ มาณและคุณภาพผลงานของบุคคลเพื่อประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพจากผลงานที่ปฏิบตั ิได้ ดังนั้น การประเมินจึงมีมิติที่กว้างซึ่ งพิจารณาผลลัพธ์ของงาน
กลุ่มที่สามได้แก่ Schweiger and Sumners (1994) และ Rynes, Brown and Colbert
(2002) กล่าวว่า การประเมินผลการ ปฏิบตั ิงานให้พิจารณาคุณลักษณะ และผลงาน โดยประเมินวิธี
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายวัตถุประสงค์องค์กร(Focus on Goals and Objectives) เป็ นแนวคิดสมัยใหม่
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของ องค์กรในประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑ์
ประเมินผล จากหลักการต่างๆ ผสมผสานกัน เช่น กําหนดเกณฑ์ประเมิน 2 ด้านผลงานและ
คุณลักษณะ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดเกณฑ์ประเมิน
3 ด้านได้แก่ คุณลักษณะความเป็ นครู คุณภาพงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนคณะกรรมการบริ หารงานลูกจ้างและพนักงานราชการ กําหนดเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
ผลงาน การปฏิบตั ิและคุณลักษณะ สํานักงาน การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ประเมินการ
ปฏิบตั ิงานบุคคลและองค์กร เน้นการประเมินคุณลักษณะเฉพาะและ ผลการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปแนวคิดนักวิชา การได้วา่ การประเมินเชิงปริ มาณคุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
และพฤติกรรม สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ได้ หลายวิธีตามวิวฒั นาการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน 4 วิธี คือ 1) ประเมินโดยยึดบุคคลเป็ นหลัก เน้น ลักษณะส่ วน บุคคลและบุคลิกภาพ
2) ประเมินโดยยึดงานเป็ นหลัก เน้นเงื่อนไข และงานเปรี ยบเทียบกับความรับผิดชอบ พฤติกรรม
หรื อวิธีการปฏิบตั ิของ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 3) ประเมินโดยยึดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์เป็ นหลัก
เน้นเป้ าหมายเฉพาะแต่ละตําแหน่งและประเมินว่าบรรลุเป้ าหมายภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรื อ ไม่
4) ประเมินโดยการผสมผสาน เน้นการยึดผลสําเร็ จของงานตามหน้าที่ท้งั ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
Borman and Motowidlo (1997) ทําการศึกษาเพื่อหาตัวบ่งชี้ในการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานในมิติต่างๆ ของการปฏิบตั ิงาน พบความแตกต่างของตัวบ่งชี้ 2 ลักษณะคือ
1. ลักษณะเฉพาะหรื อบุคลิกภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ทัศนคติ ความมีระเบียบวินยั ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
2. ผลการปฏิบตั ิงาน เช่น ระดับของความสําเร็ จ
Coleman and Borman (2000) ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน โดยการ
ทดสอบรู ปแบบที่แตกต่างกัน พบว่าการปฏิบตั ิงานมีองค์ประกอบที่แฝงอยู่ 3 ด้านได้แก่
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1. ความสามารถทางด้านความสัมพันธ์และการสื่ อสารระหว่างบุคคล หรื อ การ
สนับสนุนทางสังคม การติดต่อระหว่างกันในที่น้ ีได้แก่ การกระทําร่ วมกัน การมีส่วนร่ วม
2. การจัดการองค์กร ได้แก่ การกําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบร่ วมกัน
หรื อลักษณะของความเป็ นหุ น้ ส่ วนที่กาํ หนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
3. ความผูกพัน ในงานหรื อความรับผิดชอบที่มีต่องาน รวมถึงความกระตือรื อร้น
ในงานที่สะท้อนมาจากคุณลักษณะส่ วนบุคคล
สรุ ปได้วา่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีหลายมิติ ประเมินผลสําเร็ จของงาน
ประเมินคุณลักษณะ ประเมินความสามารถหรื อการบริ หารจัดการตามบทบาทหน้าที่ ขึ้นอยูก่ บั
เป้ าประสงค์ของผูป้ ระเมิน ดังนั้นผูป้ ระเมินหรื อผูร้ ับผิดชอบในการประเมินต้องวางแผนเพื่อให้การ
ประเมินสามารถนําผลไปวัดประเมินค่าตามตัวชี้วดั ที่กาํ หนดได้อย่างถูกต้องตามความประสงค์
5.4 ตัวอย่ างการกําหนดสมรรถนะ
การกําหนดความหมายสมรรถนะมีความแตกต่างกันตามบริ บทขององค์กรหรื อการ
ศึกษาวิจยั ของบุคคล ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรโดยสมรรถนะหลัก ( Core Competency)
หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองค์กรโดยรวมที่สามารถช่วยสนับสนุนในคนในองค์กรบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
หรื อเหมาะสมกับงานภารกิจของงานเป็ นสมรรถนะหน้าที่ ( Functional Competency) หมายถึง
บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้คนๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามภารกิจของงานนั้นหรื อใน
ตําแหน่งงานนั้นได้สูงกว่ามาตรฐาน (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ , 2547; Williams, 2002) ดังนั้น การ
กําหนดความหมายสมรรถนะเดียวกันนักวิชาการอาจมีการให้ความหมายที่แตกต่างกันได้แต่
ประเด็นหลักของความหมายสมรรถนะนั้นจะเหมือนกัน
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2547) ได้เสนอตัวอย่างความหมายสมรรถนะหลาย
ความหมายแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ 5 สมรรถนะ คือ
1. สมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) หมายถึง การ
แสดงออกถึงความตั้งใจในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้มีความรู ้และความสามารถใน
การจัดการกับปั ญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
2. สมรรถนะด้านการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง การประเมิน
สถานการณ์และข้อมูล รวมทั้งกําหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาตลอดจนพิจารณาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์น้ นั
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3. สมรรถนะด้านการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) หมายถึง การระบุและ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา รวมทั้งหาแนวทางเลือกและพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วยวาจา (Oral Communication) หมายถึง การ
สื่ อสารโดยใช้คาํ พูดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมต่อผูฟ้ ัง
5. สมรรถนะด้านทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills) หมายถึง การอธิ บาย
และชี้แจงข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการและการแสดงออกให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูฟ้ ัง ตลอดจนการประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอ
Adler and Marquardt (2002) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้หลายประการ แต่ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ 2 สมรรถนะ คือ
1. สมรรถนะด้านการติดต่อสื่ อสาร (Communication) เป็ นการแสดงความหมาย
ให้หรื อส่ งข้อมูลให้กบั ผูร้ ับ โดยสามารถกระทําได้หลายวิธี การสื่ อสารด้วยการพูด การใช้ภาษากาย
แทนคําพูด การใช้ภาษาเขียนเพื่อสื่ อข้อมูลไปยังผูร้ ับและรับฟังข้อมูลย้อนกลับด้วยการเป็ นผูฟ้ ังที่ดี
ใช้การสังเกตปฏิกิริยาท่าทางการแสดงออกร่ วมกับการประมวลผลคําพูดของผูร้ ับเพื่อประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการสื่ อข้อมูลความหมายไปยังผูฟ้ ัง
2. สมรรถนะด้านการตัดสิ นใจแก้ปัญหา (Problem-Solving) เป็ นกระบวนการใน
การค้นหาปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา แล้วตั้งหนทางแก้ไข พิจารณาแนวทางแก้ไขที่เป็ นไปได้และ
ตัดสิ นใจเลือกหนทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้น นําหนทางที่กาํ หนดไปปฏิบตั ิการเพื่อ
แก้ปัญหาและติดตามผลของการแก้ปัญหา ทําเป็ นวงจรเรื่ อยไปเมื่อประสบปัญหา
จากบริ บทข้างต้นสรุ ปได้วา่
การกําหนดความหมายสมรรถนะมีความใกล้เคียงกันแต่
ในรายละเอียดแตกต่างกันตามการวิเคราะห์และประสบการณ์ของผูท้ ี่กาํ หนดเกณฑ์และคําอธิ บาย
เกณฑ์ที่ระบุไว้ แต่ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ให้ความหมายของสมรรถนะ 3 ประการ ดังนี้
1. สมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความ
สามารถกําหนดเป้ าหมายและวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ด้วยการกําหนดวิธีการเรี ยนรู ้ ระยะเวลา
ในการเรี ยนรู ้ แหล่งหรื อสื่ อในการเรี ยนรู้ และ ประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง และสามารถวิเคราะห์การเรี ยนรู ้และนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุ งพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของตนเองให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อแผนที่กาํ หนดไว้ได้ รวมทั้ง มีการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จากการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
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2. สมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด หมายถึง ความสามารถในการ
สื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลสองทางระหว่างผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสาร โดยสามารถสื่ อสารข้อมูลได้หลาย
แบบ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากายหรื อการแสดงสี หน้าท่าทางและใช้เทคนิควิธีการในการ
สื่ อข้อมูลไปยังผูร้ ับให้เข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น เป็ นผูใ้ ห้และรับฟัง
ข้อมูลที่ดีดว้ ยการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและ
ตอบสนอง ( feedback) ข้อมูลระหว่างกัน วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลนําไปปรับปรุ ง
พัฒนาการสื่ อสารของตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน รวมทั้ง มีการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะในการติดต่อสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
3. สมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถวิเคราะห์
และ จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันเวลา เหมาะสม
กับสถานการณ์ ประเมินผลกระทบจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้ รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ และเรี ยนรู้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ รวมทั้ง หาแนวทางป้ องกันการเกิดปั ญหาซํ้าได้
ตอนที่ 6 ข้ อมูลองค์ กรกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force)
6.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างองค์ กร
6.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กองทัพอากาศกําหนดวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของภารกิจตามกฎหมาย คือ
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 77 รัฐต้องพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบัน
พระมหากษัตริ ยเ์ อกราช อธิ ปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐและต้องจัดให้มีกาํ ลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จําเป็ นและเพียงพอ เพื่อพิทกั ษ์รักษาเอกราชอธิ ปไตย ความ
มัน่ คงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
และ
2) พระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวง กลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 กําหนดให้
กองทัพอากาศมี หน้าที่เตรี ยมกําลัง ในการป้ องกันราชอาณาจักรและดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กาํ ลัง
กองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ขอ งกระทรวง กลาโหม มีผบู ้ ญั ชาการทหารอากาศเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ อีกทั้ง มีการประเมินสถานการณ์และจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก หรื อการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT ก่อนกําหนดเป็ นวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ
(แผนแม่บทกองทัพอากาศ, 2553) ที่วา่ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the best Air Forces
in ASEAN)” ภายในปี 2562 เป็ นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในทุกมิติอยูใ่ นระดับ1 ใน 3 ของ
ภูมิภาคอาเซี ยน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการก้าวไปสู่ วสิ ัยทัศน์
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กองทัพอากาศอย่างเป็ นระบบ เป็ นรู ปธรรม และมีความยัง่ ยืน กองทัพอากาศกําหนดจุดเน้นของทิศ
ทางการพัฒนา3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่
1 พ.ศ. 2551-2554 กองทัพอากาศดิจิตอล ( Digital Air Force) มุง่ เน้น
ความสามารถในการปฏิบตั ิการรบและปฏิบตั ิการที่มิใช่การรบเพื่อตอบสนองภัยคุกคามทุกรู ปแบบ
โดยต้องสามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็ นหลัก และบูรณาการเทคโนโลยีกาํ ลังทางอากาศ
เทคโนโลยีเครื อข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจของกองทัพอากาศเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ เป็ นพื้นฐานการพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิการที่ใช้เครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง (Network Centric Operations หรื อNCO)
ระยะที่
2 พ.ศ. 2555-2558 กองทัพอากาศที่ใช้เครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง ( Network
Centric Operation) เน้น ความสามารถในการปฏิบตั ิการที่ใช้เครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง ( Network
Centric Warfare หรื อ NCW) สามารถประยุกต์แนวคิดปฏิบตั ิการเครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง (NCO) ใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ได้บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559-2562 กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the best Air Forces
in ASEAN) เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการปฏิบตั ิการที่ใช้เครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง (NCO) ใน
การปฏิบตั ิการรบและที่มิใช่การรบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ หลัก คือ
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พิทกั ษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้ องกันประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 รักษาความมัน่ คงของรัฐ
4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พฒั นาประเทศของรัฐบาล
6.1.2 โครงสร้ างองค์ กร
การปรับย้ายข้าราชการให้ไปปฏิบตั ิงานรองรับหน่วยงานที่ เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย
ความเหมาะสมและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ระยะเวลาการดําเนินการที่จาํ กัด
ซึ่ ง ต้อง
คํานึงถึงการจัดสรรตําแหน่งตามอัตราที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด กองทัพอากาศได้มีดาํ เนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว ด้วยการลดขนาดของโครงสร้างกําลังพลลง การปรับโครงสร้างส่ วนราชการตามอัตรา
กองทัพอากาศ พ.ศ.2552 การสร้างเครื อข่ายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ ( Toffler, 1980)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1974) ที่วา่ องค์กรสมัยใหม่ตอ้ งสร้างความ ได้เปรี ยบทางการ
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แข่งขันด้วยการมียทุ ธศาสตร์ ที่ชดั เจน มีวสิ ัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่งที่แตกต่าง
และมี
เอกลักษณ์ รวมถึงการบริ หารจัดการที่สามารถแข่งขันบนพื้นฐานของเวลาได้ (
Time-Based
Competition) เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและสร้างความเติบโตให้กบั องค์กรนัน่ เอง
ซึ่ งประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการ ปฏิรูประบบ ราชการ
มาอย่างต่อเนื่อง และได้กาํ หนดพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ
ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ.2548 โดยมีประเด็นหนึ่งที่สาํ คัญคือ การปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างระบบราชการที่เน้นการพัฒนาระบบการบริ หารงาน (ทศพร สิ ริ
สัมพันธ์, 2548) ส่ งผลให้หน่วยงานราชการต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ด้วยการใช้หลักการ
บริ หารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิงานเป็ นสําคัญ (Result-Based Management)

แผนภูมิที่

7 การจัดโครงการองค์ กรกองทัพอากาศ

จากแผนภูมิการจัดโครงสร้างกองทัพอากาศแสดงการแบ่ง 5 ส่ วนราชการ ดังนี้
1. ส่ วนบัญชาการ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกําลังพลทหารอากาศ (กพ.ทอ.)
กรมข่าวทหารอากาศ (ขว.ทอ.) กรมยุทธการทหารอากาศ (ยก.ทอ.) กรมส่ งกําลังบํารุ ง (กบ.ทอ.)
กรมกิจการพลเรื อนทหารอากาศ (กร.ทอ.) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทหารอากาศ
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(ทสส.ทอ.) สํานักงานเลขานุการทหารอากาศ (สลก.ทอ.) กรมจเรทหารอากาศ (จร.ทอ.) สํานักงาน
ตรวจสอบภายในทหารอากาศ (สตน.ทอ.) กรมสารบัญทหารอากาศ (สบ.ทอ.) สํานักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ (สปช.ทอ.) กรมการเงินทหารอากาศ (กง.ทอ.) สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
(สธน.ทอ.) และ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ (สนภ.ทอ.)
2. ส่ วนกําลังรบ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 4 กองบิน 5
กองบิน 6 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56 โรงเรี ยนการบิน
กรมควบคุมการปฏิบตั ิการทางอากาศ (คปอ.) และ กรมอากาศโยธิ นทหารอากาศ (อย.)
3. ส่ วนส่ งกําลังบํารุ ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมช่างทหารอากาศ (ชอ.) กรมสื่ อสาร
ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (สพ.ทอ.) กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) กรม
พลาธิ การทหารอากาศ (พธ.ทอ.) กรมช่างโยธาทหารอากาศ (ชย.ทอ.) และ กรมขนส่ งทหารอากาศ
(ขส.ทอ.)
4. ส่ วนการศึกษา 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) และ
โรงเรี ยนนายเรื อทหารอากาศ (รร.นอ.) โดยส่ วน ยศ.ทอ. แบ่งเป็ น ส่ วนบัญชาการ วิทยาลัยการทัพ
อากาศ โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโส โรงเรี ยนชั้นผูบ้ งั คับฝูง
ทหารอากาศ โรงเรี ยนชั้นผูบ้ งั คับหมวดทหารอากาศ โรงเรี ยนครู ทหาร โรงเรี ยนจ่าอากาศ
5. ส่ วนกิจการพิเศษ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.)
ศูนย์วจิ ยั พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศทหารอากาศ (ศวอ.ทอ.) สถาบัน
เวชศาสตร์ การบินกองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) และ สํานักงานผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศดอนเมือง
(สน.ผบ.ทอ.)
การจัดโครงสร้างกองทัพอากาศมีการจัดแบ่งกลุ่มหน่วยงานตามภารกิจ
โดยมีสัดส่ วน
ภารกิจงานและกําลังพลแตกต่างกัน ดังนั้นจึงซับซ้อนยุง่ ยากในการกําหนดกําลังพลในแต่ละหน่วย
6.2 การพัฒนากําลังพลกองทัพอากาศ
การพัฒนาสมรรถนะกําลังพล มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากําลังพลให้มีคุณภาพสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบตั ิภารกิจของกองทัพอากาศ
ตาม
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การเสริ มสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้กองทัพอากาศ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน มุ่งสู่ สังคมฐานความรู ้ (Knowledge Based Society) มี
กรมกําลังพลทหารอากาศเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ จึงกําหนดแผนแม่บทด้านกําลังพล ปี
25532556 ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิ ทธิ ภาพสัมฤทธิ์ ผลดังกล่าว จึงเน้นการสร้าง
และพัฒนาสมรรถนะกําลังพลสู่ ความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิภารกิจ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาสากลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
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ทันสมัยในการปฏิบตั ิงาน และจะเน้นการ พัฒนาระบบการฝึ กศึกษา ที่ให้ความรู ้เชิงวิชาการ ควบคู่
กับเสริ มสร้างประสบการณ์ทาํ งานเพื่อให้กาํ ลังพลสามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานอย่างได้ผล
และเสริ มสร้างให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) โดยส่ งเสริ มพัฒนากําลังพล
ในหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีการบริ หารจัดการความรู ้ (Knowledge Management หรื อ
KM) และเน้นจัดทําคลังฐานข้อมูลความรู ้ และนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้
6.3 วัฒนธรรมกองทัพอากาศ
วัฒนธรรมกองทัพอากาศเป็ นพฤติกรรมและความเชื่อของคนในองค์กรที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมาจนเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ โดยเชื่อว่าการปฏิบตั ิเช่นนั้นแสดงถึงความเป็ นทหารอากาศ
และกองทัพอากาศ ซึ่ งเชื่อว่ากําลังทางอากาศเป็ นกําลังที่มีอาํ นาจการทําลายสู งที่สุดกว่าเหล่าทัพอื่น
สามารถกําหนดชัยชนะของสงครามและอํานาจการต่อรองในเวทีระหว่างประเทศได้
โดยมี 3
องค์ประกอบสําคัญ คือ มีนกั บินและกําลังพลที่ดี มีเครื่ องบินระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ดี และมีส่ว น
สนับสนุนที่ดี นอกจากนี้ทหารอากาศให้ความเคารพในระดับชั้นยศและผูบ้ งั คับบัญชาโดยปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ อย่างเคร่ งครัด ทําให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั ิการร่ วมกันและเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูร้ ับผิดชอบตัดสิ นใจสั่งการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิที่ตอ้ ง
มีการวางแผนการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชดั เจนและเชื่อว่าเมื่อตัดสิ นใจปฏิบตั ิการอะไรแล้วต้อง
ประสบความสําเร็ จเนื่องจากผลงานสะท้อนผลสําเร็ จของกองทัพอากาศ รวมถึงผ่านการคิด
ไตร่ ตรองมาอย่างดี นอกจากนี้ ยังพบการปฏิบตั ิการที่ให้ความเคารพเกรงใจในระบบอาวุโสโดย
เฉพาะที่สาํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน และการให้ความสําคัญกลุ่มบุคคลที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
หลักในองค์กรหรื อ Core Function ได้แก่ นักบิน มากกว่ากลุ่มบุคคลอื่นในชั้นยศเดียวกัน เห็นได้วา่
วัฒนธรรมกองทัพอากาศสะท้อนความคิด พฤติกรรมการปฏิบตั ิที่ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
การดําเนินการใดๆ ควรให้ความสําคัญในเรื่ องนี้โดยพิจารณาว่าขัดกับวัฒนธรรมองค์กรหรื อไม่
ตอนที่ 7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
7.1 การเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
7.1.1 งานวิจัยภาษาไทยเกีย่ วกับการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2544) ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนในการเสริ มสร้างความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และเน้นการสร้างจิตสํานึกของการมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง พบว่า เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่ วม
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ในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะมีพฒั นาการในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองสู งและพฤติกรรมชัดเจนในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองที่มีสาเหตุเชื่อมโยงกับแรงจูงใจภายใน
อร่ ามศรี อาภาอดุลย์ ( 2549) ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา
และการฝึ กอบรมของศูนย์การเรี ยนในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่ คุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิ
วิชาชีพ พบว่า รู ปแบบการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมของศูนย์การเรี ยนในสถานประกอบการเพื่อ
เข้าสู่ คุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิวชิ าชีพที่พฒั นาขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
รู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 7 ท่าน จากนั้นนําผลที่ได้จากการสัมมนาประชาพิเคราะห์มา
ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบก่อนนําไปทดลองใช้ พบว่าผลการประเมินสมรรถนะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูเ้ รี ยนของศูนย์การเรี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพช่างควบคุมเครื่ องมือกล
อัตโนมัติ ซี เอ็น จี ในระดับ 2 และผ่านการประเมินความรู ้ ประสบการณ์ และเจตคติตามมาตรฐาน
รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ซี เอ็น จีทาํ ให้ผเู ้ รี ยนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเรี ยนในรายวิชานี้
งานวิจยั การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาข้างต้น อาทิ การศึกษาวิจยั ของ
สุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ; ฤทธิ ไกร ตุลวรรธนะ (2545) ; ศุภมิตร เพลงศิลป์ วัฒนา (2546) ; บุปผชาติ
ทัฬหิ กรณ์ (2546); กลมวรรณ ตังธนกานนท์ (2547) ; พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2548) และ ปิ ตา
กานต์ ประจิมพันธ์ (2550) ต่างแสดงผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาทั้งสิ้ น โดยมี
ความแตกต่างในขั้นตอน วิธีดาํ เนินการและการประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมที่ใช้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้
โปรแกรม Micro Worlds และตัวต่อ Lego มาประยุกต์ในการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญามีนกั วิจยั คนไทยนํามา
ประยุกต์ใช้ในเรี ยนการสอน หรื อการฝึ กอบรมในลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการพัฒนาเป็ น
รู ปแบบการฝึ กอบรมที่แสดงผลสําเร็ จของการดําเนินการ โดยนํามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
เรี ยนรู้ในการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาทั้งในระดับนักเรี ยนในโรงเรี ยน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เป็ นวัยทํางาน ซึ่ งเน้นกิจกรรมที่
แตกต่างกันแต่กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีการใช้มากที่สุด คือ กิจกรรมตัวต่อเลโก้ ( Lego) กิจกรรม
ไมโครเวิลด์ (Micro Worlds) และกิจกรรมการจัดทําโครงการ
7.1.2 งานวิจัยภาษาต่ างประเทศเกีย่ วกับการเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
งานวิจยั ที่นาํ แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีการนําไปศึกษาวิจยั
ในต่างประเทศ โดยมีงานวิจยั ที่น่าสนใจ ดังนี้
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Hooper (1996) ได้ศึกษาการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาในโรงเรี ยนศูนย์กลางชุมชนชาว แอฟริ กนั เน้นการเรี ยนรู้ของเด็กอายุ 8-11 ปี จํานวน 6 คน
โดยจัดการเรี ยนการสอน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีครู ผสู้ อน 2 คนจัดสถานการณ์การเรี ยนรู้และส่ งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน
ผลการวิจยั พบว่า เด็กได้แนวคิดและสร้างผลงานตามโปรแกรม มีการลองผิดลองถูกเพื่อการ
แก้ปัญหา เรี ยนรู ้สูตรคํานวณ และอธิ บายกลไกการเคลื่อนที่ของสิ่ งของได้จากประสบการณ์จริ ง
Bruckman (1997) ได้ศึกษาการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ เรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญา โดยศึกษาวิจยั ในเชิงชาตพรรณวรรณา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและการสร้าง
องค์ความรู ้ โดยใช้โปรแกรม MOOSE Crossing ในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของเด็ก ศึกษาการสร้างองค์ความรู ้ของชุมชนและการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
แท้จริ งสําหรับเด็ก โดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า MOOSE Crossing ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมที่มีพ้ืนฐานมาจากบทเรี ยนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อมแห่งการเรี ยนรู ้ มีการ
ทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวในห้องทดลอง ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนจะสนับสนุนการเรี ยนรู ้ผา่ น
กิจกรรมการออกแบบและกิจกรรมที่เด็กได้สร้างสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การสร้างชุมชนที่ใช้
สติปัญญาในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และพบว่า การสร้างชุชนที่แท้จริ งไม่ได้เกิดจากการให้
การศึกษาหรื อการถ่ายทอดความรู ้ของผูส้ อนโดยตรงเท่านั้น แต่ตอ้ งใช้วธิ ี การเข้าถึงในการสร้างองค์
ความรู ้ (Constructionist Approach) ด้วยอาศัยตัวผูเ้ รี ยนเองด้วย
Asavasanti (2005) ศึกษาวิจยั การเรี ยนรู ้แนวคิดการ เรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยพระมงกุฎเทคโนโลยีธนบุรี ( King
Mongkut’s University of Technology Thonburi : KMUTT) และได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Practice School : FEPS) โดยมีโปรแกรมในการฝึ กปฏิบตั ิของ
โรงเรี ยนดังกล่าว ( FEPS) เป็ นหลักสู ตรนานาชาติใช้ระยะเวลาเรี ยน 2 ปี เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิใน
นักศึกษาปริ ญญาโท โดยการปฏิวตั ิโปรแกรมการศึกษาในประเทศไทย และนําเสนอสาขาวิจยั
วิศวกรด้านเทคนิคและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาใน
โรงงานอุตสาหกรรม ร่ วมกับการมีจิตสํานึกในด้านสังคมและคุณธรรม โดยหลักสู ตรที่สร้างสรรค์
ขึ้นใหม่เน้นการใช้การฝึ กอบรมผ่านโครงการและการนําไปปฏิบตั ิจริ งในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร โดยใช้แนวคิดการ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในการบูรณาการความรู ้ร่วมกับการรู ้วธิ ี
(Know-How) ว่าควรทําอย่างไรของแต่ละบุคคล โดยศึกษาวงจรการเรี ยนรู ้ใน 3 กลุ่มเป้ าหมาย คือ
นักเรี ยน นักศึกษามหาวิทยาลัยและคนที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในกระบวนการเรี ยนรู ้น้ ี จะ
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสรรหาคัดเลือกในเชิงรุ ก ( Proactive Recruitment Program) ความร่ วมมือ
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ของโรงงานอุตสาหกรรม การเปิ ดใจของครู ผสู ้ อน และการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่ อง
งบประมาณ และกุญแจสําคัญของการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์คือ การเติมเต็มความเชี่ยวของแต่
ละบุคคลให้แก่กนั เป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อปรับปรุ งและสะท้อนปั ญหาในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า
การเรี ยนรู ้ของบุคคลไม่ได้อะไรแต่การเรี ยนรู ้ร่วมกันจะทําให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อ
องค์กรได้อย่างมาก จากผลการประเมินของหลายองค์กรโปรแกรมการฝึ กอบรมนี้ส่งผลสะท้อน
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ในสถานที่ทาํ งาน เป้ าหมาย
สุ ดท้ายของโปรแกรมคือ การใช้จุดเริ่ มต้นของความสําเร็ จเป็ นก้าวแรกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้และชุมชนที่เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในสังคมอุตสาหกรรมของไทย
Stager (2010) ศึกษาวิจยั การเป็ นนักสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาโดยการสอนการใช้
หุ่นยนตร์ ศึกษาใน 4 กลุ่มตัวอย่างในการใช้โปรแกรมตัวต่อเลโก้สร้างหุ่นยนตร์ และโปรแกรม
Micro Worlds ในกลุ่มผูเ้ รี ยนอายุ 5 ปี ถึงวัยกลางคนที่ทาํ งานแล้วหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ดําเนินการในหลายกลุ่มในชุมชนและในโรงเรี ยน โดยมีปัจจัยสําคัญ คือ สถานที่ ผูเ้ รี ยนรู ้ที่สามารถ
พัฒนาโครงการจากผลการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนผลสําเร็ จ
ของการเรี ยนการสอนโดยการใช้หุ่นยนตร์ และเครื่ องมือต่างๆ ในการเรี ยนการสอน การศึกษาวิจยั นี้
เน้นการใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาของ Papert มุ่งเน้นการสร้างความรู ้และการ
หาวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเองผ่านการสร้างชิ้นงาน พบว่าโปรแกรมการสร้างหุ่นยนตร์ ไม่เพียงแต่
กระตุน้ การสร้างจิตนาการสําหรับเด็กเท่านั้น แม้แต่ในผูใ้ หญ่วยั ทํางานยังสามารถสร้างพลังการ
เรี ยนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะเล่นได้ โดยการกระตุน้ ให้เกิดการคิดนอกกรอบร่ วมกับการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มอื่นๆ ที่ตอ้ งทําโครงการสร้างหุ่นยนตร์ และพบปั ญหาที่สาํ คัญคือ การ
พยายามในการวัดความสําเร็ จของโครงการ เนื่องจากการวัดประเมินค่าการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับเป็ น
ตัวเลขเป็ นสิ่ งที่ยาก ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เสนอผลโดยการบรรยายถึงแนวคิดพฤติกรรมการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Papert (2001) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการ
ทําโครงการเป็ นการกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีการคิดมีจินตนาการของตนเอง และเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นบาง
สิ่ งที่มีคุณค่า ด้วยการกําหนดเป้ าหมายของตนเองร่ วมกับการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จจะเป็ นสิ่ งที่
ผูเ้ รี ยนบางคนไม่เคยพบมาก่อนในชีวติ ครู ผสู ้ อนจะไม่สามารถติดตามพฤติกรรมการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลาในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย แต่เชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่สามารถ
เปลี่ยนมุมมองของผูเ้ รี ยนได้ในการดําเนินชีวติ จึงเป็ นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและเป็ นความท้า
ทายของการศึกษาที่จะละทิ้งหลักสู ตรและการประเมินผล สิ่ งสําคัญคือ ความคิด จินตนาการและ
การเรี ยนรู ้ที่ผนู ้ ้ นั ได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม ปั ญหาสําคัญคือไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ใช่การเรี ยนการสอน ไม่ใช่ลาํ ดับชั้นการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน แม้วา่ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสิ่ ง
สําคัญแต่ที่สาํ คัญมากกว่านั้นคือ พลังความคิดที่ขบั เคลื่อนการปฏิบตั ิ
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Alimisis et. all (2010) ได้ศึกษาวิจยั โมเดลการฝึ กอบรมของครู ผสู ้ อนในฐานะ
นักสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา โดยการใช้หุ่นยนต์ในการเรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนผ่านโครงการ
“TERECoP Project” ที่ดาํ เนินการในช่วงเวลา 3 ปี คือ ปี 2006-2009 โดยความร่ วมมือจาก 8
สถาบันการศึกษาในทวีปยุโรปจาก 6 เมืองใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศ
กรี ซ และประเทศโรมาเนีย โดยการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนให้เข้าใจหลักการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการใช้โปแกรมหุ่นยนตร์ในการฝึ กอบรม รวมถึงการใช้Lego ในการเรี ยนรู ้
ก่อนจะนําไปจัดการฝึ กอบรม พบว่าการใช้โปรแกรมดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถให้กบั ผูเ้ รี ยน
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาได้ร้อยละ80 และช่วยเพิ่มทักษะในการเรี ยนรู้ได้
ร้อยละ 66 และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ร้อยละ86 และผลการเรี ยนรู้ในภาพรวม
ระดับดี ร้อยละ 73 การใช้โปรแกรมหุ่นยนตร์ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยน แบ่งเป็ น
3 กรณี คือ 1) การบูรณาการโปรแกรมหุ่นยนตร์ในหลักสู ตรการฝึ กอบรม 2) Robo-Poly เป็ นการ
โปรแกรมหุ่นยนตร์ในการเรี ยนการสอนของเด็กระดับประถมศึกษา และ 3) การเคลื่อนไหวและการ
ควบคุม เป็ นการใช้โปรแกรมหุ่นยนตร์ ในการศึกษาระดับสู งที่ผเู ้ รี ยนมีความสามารถทางด้านการ
เชื่อมโยงการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ และหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
โปรแกรมนี้มีความยืดหยุน่ ในการเรี ยนการสอนที่สามารถกระตุน้ ผูเ้ รี ยนในการควบคุมการใช้ทกั ษะ
ทางด้านภาษา การตัดสิ นใจแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้
(Constructivism) และ การสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา โดยใช้หุ่นยนตร์เป็ นวัตถุและเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้
ผ่านกิจกรรมปฏิบตั ิ และสามารถช่วยในการศึกษาเรี ยนรู ้ได้ในกลุ่มชนทัว่ ไปในทุกระดับการศึกษา
และสามารถนําไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ จริ งได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการออกแบบLearning
(
by
Design) ด้วยตนเอง
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญามีงานวิจยั ต่างประเทศที่
นํามาประยุกต์ใช้ในเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมในลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการทํางาน และ
การพัฒนาเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่แสดงผลสําเร็ จของการดําเนินการ โดยนํามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนในฐานะครู ผใู ้ ห้คาํ แนะนําแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาให้เกิดการเรี ยนรู้ใน
การสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาทั้งในระดับนักเรี ยนในโรงเรี ยน นักศึกษามหาวิทยาลัย ครู ผสู ้ อนใน
สถานศึกษา รวมถึงพนักงานผูใ้ หญ่วยั ทํางานในหน่วยงาน เน้นกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้มากที่สุด คือ ตัวต่อ Lego ที่พฒั นาการเขียนและสร้างโปรแกรมหุ่นยนตร์ โปรแกรม
ไมโครเวิลด์ (Micro Worlds) และการจัดทําโครงการ รวมถึงรู ปแบบการเรี ยนรู ้ชุมชนเครื อข่าย
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7.2 การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
7.2.1 งานวิจัยภาษาไทยเกีย่ วกับการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมีการนําไปศึกษาวิจยั ในหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น
นักเรี ยน นักศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชน ดังนี้
บุญญา คงผล (254 4) ศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการศึกษาได้รูปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
ปฐมนิเทศ ขั้นการเรี ยนรู ้และขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากการทดลองใช้หลังการเรี ยน นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการ
เรี ยนนักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงถึงรู ปแบบที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลเชิงเนื้อหาและพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
นันทกาญจน์ ชินประดิษฐ์ (2544) ศึกษาวิจยั การพัฒนาเทคนิคและเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในกิจกรรมโครงงานของนักเรี ยนชั้ นประถม
ศึกษา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ การกําหนดจุดมุ่งหมาย การออกแบบการเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิ การประเมินผลการเรี ยนของตนเอง การปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และการชื่นชมในผลงาน โดย
ใช้สมุดบันทึกการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 5-6 ที่แสดงผลความพึงพอใจในระดับมาก
จิดาภา สุ วรรณฤกษ์ (
2545) ศึกษาวิจยั คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความ
สามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของประชาชนและแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
ในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผลการวิจยั ได้คุณลักษณะ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของประชาชน มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 14 ประการ คือ
1. ความสามารถในการกําหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2. ความสามารถในการวางแผนการเรี ยนรู ้
3. ความสามารถทําให้ตนเกิดแรงจูงใจและควบคุมตนเอง
4. ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยน
5. ความสามารถในการเลือกวิธีการเรี ยนและแหล่งการเรี ยนรู ้
6. มีความรู ้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
7. มีความรับผิดชอบในการจัดการตนเอง
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8. มีใจเปิ ดกว้าง
9. ยอมรับตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง
10. ความสามารถในการประเมินผลตนเองได้
11. มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์
12. มีความรู ้สึกที่ดีต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
13. มีทกั ษะในการสื่ อสาร
14. ความสามารถในการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
ในส่ วนการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองของประชาชนในปี 2555 สรุ ปได้วา่
1. การสร้างพื้นฐานในการวางแผนต้องพิจารณาบริ บทภายในและภายนอก
องค์กร
2. การจัดเวทีชาวบ้าน ประชาคม ทัศนศึกษา ดูงาน
3. การจัดลําดับความสําคัญพิจารณาตามสถานการณ์และความจําเป็ น
4. การพัฒนาสอดคล้องคุณลักษณะความสามารถการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
5. การจัดเตรี ยมการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
6. การสร้างแผนการประเมินผล
7. การกําหนดบทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนินการ
8. การจัดเตรี ยมงบประมาณและวางแผนการตลาด
9. การสร้างแผนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
10. การจัดเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะดวกและการประสานงาน
11. การรายงานการประเมินผลโครงการหลังเสร็ จสิ้ นการดําเนินการ
รังสรรค์ สุ กนั ทา (2546) ศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
แบบมีส่วนร่ วมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง สําหรับบุคลากรองค์กรธุ รกิจ ผลสรุ ปได้
5 ประการ คือ 1) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ใช้มากที่สุดคือ การเรี ยนรู ้ที่มีวทิ ยากรเป็ นผูส้ อนและการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 2) คุณภาพโดยรวมของการฝึ กอบรมบนเว็บไซด์อยูใ่ นระดับมาก 3) กลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และความพึงพอใจในการมีส่วนร่ วมออกแบบและพัฒนาสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนบั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู้ผา่ นเว็บไซด์แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องเวลาและปั ญหาส่ วนบุคคล 5) รู ปแบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บไซด์ที่จดั ทํานี้มีผลต่อการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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วิภาวรรณ สุ ขสถิต (
2550) ศึกษาวิจยั การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
สําหรับนักศึกษาผูใ้ หญ่โดยการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ พบว่า นักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองสู งมีผลการเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บสู งและผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองโดยการเรี ยนการ
สอนผ่านเว็บของนักศึกษาผูใ้ หญ่หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมชาย เรื องมณี ชชั วาล ( 2550) ศึกษาวิจยั การพัฒนาชุดการฝึ กอบรมการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองเรื่ องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วธิ ี การที่ดี มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
และหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ศึกษาผลการเรี ยนรู ้เรื่ องแนวทางการ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีและศึกษาในกลุ่มที่มีคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
สู งและตํ่า รวมทั้งศึกษาคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ ก
อบรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง โดยศึกษาในกลุ่มพนักงานฝ่ ายผลิตอาหารและที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณภาพอาหารในบริ ษทั ได้โดมอนกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวน 48 คน พบว่า ชุดฝึ กอบรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเรื่ องการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วธิ ี การที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ
88.39/83.18 ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมจากชุดฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง หลังการฝึ กอบรม
สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมจากชุด
ฝึ กอบรมการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง กลุ่มที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมากจะสู งกว่า
กลุ่มที่มีคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
รวมทั้งคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมจากชุด
ฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองได้ใช้กรอบแนวคิดที่เหมือนกัน คือ การ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองและใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง จะแตกต่างกัน
ในเทคนิควิธีการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสามารถใช้เครื่ องช่วยใน
การเรี ยนรู ้ได้มากมาย ที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู ้
และการใช้ชุดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือช่วยให้การเรี ยนรู ้ของบุคคลประสบผลสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
7.2.2 งานวิจัยภาษาต่ างประเทศเกีย่ วกับการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
Baxter (1993) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
วิธีการเรี ยนการเรี ยนตามความก้าวหน้าของตนและความมัน่ ใจในการทํางานของลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ โดยศึกษาผลการวัดระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง แบบวัดทักษะและความมัน่ ใจ
ในการทํางานและแบบวัดวิธีการเรี ยน พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการเรี ยนรู ้ ความสามารถ
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ในการอธิ บายวิธีการเรี ยน กับความมัน่ ใจในการทํางาน และผูท้ ี่มีระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ย การนํา ตนเอง
สู งจะมีความมัน่ ใจในตนเองสู งด้วย
Janis (2005) ศึกษาแนวคิดการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐาน
พบว่าองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน มี 5 ประการ
คือ 1) คุณลักษณะของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและการเห็นคุณค่าของตนเองจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้
คอมพิวเตอร์ 2) การออกแบบการเรี ยนรู ้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานต้องเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง คุณค่าของตนเองจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู ้ การตั้งระดับของเป้ าหมายการเรี ยนรู้
ของตนเอง เป้ าหมายหลักสู ตร และการสนับสนุนจากภายนอก 3) การเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมายที่ออก
แบบอย่างมีกลยุทธ์ดว้ ยตนเองและการควบคุมองค์ประกอบภายใน 4) การได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกและภายในในการจัดหาผูม้ ีประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐาน 5) การ
รวมทฤษฎีและแยกตัวแปรในการวิจยั เป็ นสิ่ งสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่และเชื่อมโยง
ไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน
Albertina; Oliverira; Jose; Gulielmino and Gulielmino (2010) ศึกษาวิจยั ความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในมุมมองของวัฒนธรรม ผลการปฏิบตั ิงาน ความคิด
สร้างสรรค์ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของบริ ษทั ชั้นนําในประเทศโปรตุเกส โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 145 คน เป็ นผูจ้ ดั การและไม่เป็ นผูจ้ ดั การในกลุ่มบริ ษทั ชั้นนําดังกล่าว พบว่าความพร้อมใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะส่ งผลต่อความสามารถในผลการปฏิบตั ิงาน ความคิดสร้างสรรค์ และ
การตัดสิ นใจแก้ปัญหา แต่อายุและเพสจะไม่มีผลต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง จึงเป็ นความท้า
ทายของการเรี ยนรู ้ในองค์กรภายใต้วฒั นธรรมแบบยุโรปที่เป็ นสังคมแห่งความรู ้และการมีทกั ษะที่
พร้อมในการทํางาน
Beth (2010) ศึกษาวิจยั การใช้หลักสําคัญของการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ในงานเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก โดยทัว่ ไปสถานศึกษามีความคาดหวังในนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่
จะมีวธิ ี การของตนเองในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ แต่มีจาํ นวนน้อยที่สามารถทําอย่างนี้ได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
ใช้หลักสําคัญของการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่และการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยการสอนการเขียนให้กบั นักศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก 36 คนโดยใช้สัญญาการเรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจทํากลุ่มกิจกรรมในการเขียนดุษฎี
นิพนธ์ตามความต้องการของแต่ละคนพบว่ามีหลายคนต้องการมีผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบงานเขียนเมื่อ
เสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม นักศึกษาแต่ละคนนําเสนอผลงานตามที่ได้เขียนสัญญาการเรี ยนรู ้ พบว่า
นักศึกษาหลายคนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมาก และนักศึกษาทั้งหมดเห็นว่า
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การฝึ กอบรมในลักษณะนี้ช่วยในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ได้ ซึ่ งในระยะยาวผูว้ จิ ยั ต้องการให้เกิด
ประโยชน์ในการเขียนในกระบวนการวิจยั จริ งของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
Siew and Staker (2010) ศึกษาความสัมพันธ์ในหลายรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งผลต่อระดับการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยศึกษาผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในสถาบันของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศมาเลเซี ย จํานวน 249 คนผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ของ
ความชอบในรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั คะแนนของผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
.01 โดยเฉพาะรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่มีส่วนร่ วมการดําเนินการ มีการแข่งขัน มีความพึ่งพากัน มีความ
เป็ นอิสระ และการเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้ จะมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
Spearman (2010) ศึกษาวิจยั เรื่ องความพร้อมของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองใน
การห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ทางคลินิกในการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ใน
การตรวจสอบความพร้อมของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในนักศึกษาปี ที่ 1 ที่ตอ้ งเข้าเรี ยนใน
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ทางคลินิกที่มุ่งมัน่ ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในหลักสู ตร
ที่มีการศึกษากรอบแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองตาม
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล การทําตามตารางการสอนที่ใช้การประชุมกลุ่ม การพัฒนา
กลยุทธ์การเรี ยนรู ้การวางเป้ าหมาย การวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ไม่ประสบผลสําเร็ จและการ
ประเมินการบูรณาการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรที่กาํ หนดที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง โดย
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาที่ตอ้ งเรี ยนโดยใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ทางคลินิก
จํานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน โดยนําผลคะแนนการเรี ยนรู้มา
เปรี ยบเทียบกันในก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม พบว่า ผลคะแนนที่ได้หลังการฝึ กอบรม
สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมแต่คะแนนหลังการฝึ กอบรมของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มทดลอง
จะมีผลคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมในกรณี ที่คนในกลุ่มทดลองมีประสบการณ์มาก่อนจะมีคะนน
สู งกว่า จึงวิเคราะห์ได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเปรี ยบเสมือนวิธีการสอนและการตระหนักรู ้
ในคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่สามารถชี้นาํ ตนเองในการฝึ กปฏิบตั ิจากการศึกษา
เรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสามารถใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนรู ้ที่สามารถใช้ได้ท้งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน และการใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองใน
หลักสู ตรการศึกษาเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการทางคลินิกเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาให้เกิด
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จาํ เป็ นในการสร้างผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งเป็ นการ
พัฒนานักศึกษาและความเป็ นมืออาชีพหลังจากจบการศึกษาได้
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สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเน้นพัฒนาตนเองให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
การชี้นาํ ตนเองได้ ตั้งแต่การวางแผน กําหนดเป้ าหมาย วิธีการและการประเมินผล ที่สาํ คัญต้องเป็ น
การตัดสิ นใจของผูท้ ี่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง โดยสามารถเลือกใช้เครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู ้ได้
ตามความเหมาะสม เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู ้ หรื อรู ปแบบการฝึ กอบรมที่
เหมาะสม และจากผลการวิจยั ข้างต้นแสดงถึงผลสําเร็ จที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองได้ ทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคคล ผลการเรี ยนรู ้และการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
7.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในการฝึ กอบรม
7.3.1 งานวิจัยภาษาต่ างประเทศเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
Darin and Alan (2002) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ถ่ายทอดความรู ้ พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของวัฒนธรรมองค์กรและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การถ่ายโอนความรู ้ โดยมีสมมติฐานว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการถ่ายโอนความรู ้ในวัฒนธรรมองค์กร
ระดับสู งคือ การเปิ ดสู่ การเปลี่ยนแปลงหรื อนวัตกรรม และภาระงานเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตมี
แนวโน้มเอียงการสะสมความรู ้ และสมมติฐานในปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบลําดับชั้นสู งและการ
แข่งขันต้องเผชิญกับการใช้การสะสมความรู ้ จากการศึกษาข้าราชการทหารอากาศชั้นยศนาวา
อากาศโทของประเทศมาเลเซี ย จํานวน 22 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ามีความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมองค์กรและปั จจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนความรู ้ และมี 4 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ความรู ้ คือ ช่องทางการสื่ อสารในแนวราบ การมีส่วนร่ วม ความรู ้ของบุคคลในองค์กร ผลกําไรที่
แตกต่างกัน และในด้านคุณภาพของการถ่ายโอนความรู ้จะเป็ นความรู ้ภายในบุคคล (
Tacit
Knowledge) และการสื่ อสารแบบสองทาง
Christie; Bowen and Paarmann (2007) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในความมีเหตุผลอย่างมีจริ ยธรรมและความ เป็ นมืออาชีพ พบว่ามีผลการ
เรี ยนรู ้ในเชิงบวกของสมรรถนะกับการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับความมีเหตุผลอย่างมี
จริ ยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ โดยใช้การประเมินจากการทํากิจกรรมกลุ่มในการใช้ค่านิยมหลัก
การเขียนบรรยายร่ วมกับการดูแลคนไข้ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เชื่อมโยง
กับความมีเหตุผลอย่างมีจริ ยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ
LiQingdong (2009) ศึกษาวิธีการประเมินสมรรถนะหลักขององค์กรและ
เครื่ องมือที่ใช้ พบว่า สมรรถนะหลักองค์กรเป็ นกุญแจความสําเร็ จ ศึกษาบริ ษทั เคมีปิโตรเลี่ยมของ
ประเทศจีนที่ประเมินจากโมเดลฟิ วชัน่ คอมพรี เฮนซี ฟ (Fussy Comprehension) มีการกําหนดเกณฑ์
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สมรรถนะหลักตามระดับความสามารถในแต่ละขั้น ความสามารถเหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องมีใน
บุคลากรโดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ องค์กรเป็ นหลัก มีการให้คะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ คือ ดีมาก
ดี ปานกลางหรื อทัว่ ไป ไม่ดี ไม่ดีมากๆ โดยให้นาํ หนักคะแนนและการประเมินในลักษณะผสม
ตารางไขว้หรื อ Matrix แล้วคิดผลเป็ นคะแนนประเมินสุ ทธิที่เกิดขึ้น ซึ่งการประเมินนี้ทาํ ให้ทราบ
จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร ทําให้การวางแผนการบริ หารองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
Steier (2010) ศึกษาการประยุกต์หลักการ วิธีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่สาํ หรับ
ผูบ้ ริ หารในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิที่ส่งผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน โดยใช้วธิ ี การ
ประเมิน Kirkpatrick’s Four-Level เน้นการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และผล
การปฏิบตั ิของบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้
ในสถานที่ทาํ งานที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กรโดยการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในองค์กร และสมรรถนะของบุคคล รวมถึงการผลักดันองค์กร
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ของบุคคล สมรรถนะที่เป็ นความสามารถของบุคคลในการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิของบุคคลโดยเฉพาะในการถ่ายโอนความรู ้และการสะสมความรู ้ของคนใน
องค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ส่ วนความสําเร็ จในการพัฒนาสมรรถนะจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร และใช้วธิ ี การประเมินที่สามารถวัดผลได้เพื่อการ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรม
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
8.1 ปัจจัยนําเข้ า
8.1.1 กระบวนการตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert (1999)
8.1.2 กระบวนการตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของ Brockett and Hiemstra
(1991)
8.1.3 ขั้นตอนการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ (Creative Training Miracle) ของ Rylatt and
Lohan (1995)
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8.2 กระบวนการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
ประเด็นสําคัญของการจัดการฝึ กอบรมประกอบด้วย ผูเ้ รี ยน ( Learner) ผูส้ อนหรื อ
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Facilitator) และกิจกรรมสร้างสรรค์ ( Creative Activities) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรมที่กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู ้ โดยดําเนินการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่ งพิจารณา 3
แนวคิดจากปั จจัยนําเข้า ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาร่ วมกับการ
กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองมาจัดเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ 5 ขั้นตอน
1. วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Needs Analysis)
2. กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ (Goal Setting)
3. สรรหาแหล่งทรัพยากร (Resources)
4. ตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู้ (Decision Method)
5. ประเมินผลความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ (Evaluation)
เห็นได้วา่ 5 ขั้นตอนนี้เป็ นแนวทางเดียวกับการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง โดยผูเ้ รี ยนรู้
ต้องมีความต้องการเรี ยนรู ้และเข้าใจความต้องการของตนเอง สามารถกําหนดเป้ าหมายตามความ
ต้องการได้ สรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง และดําเนินการเรี ยนรู ้น้ นั รวมทั้งสามารถติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าและความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
กระบวนการของโปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ตามแนวคิด Rylatt and Lohan
(1995) เน้น การเปลี่ยนแปลงบทบาทผูฝ้ ึ กอบรม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
และพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง โดยมีหลักคิด 10 ประการ คือ 1) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ต้องค้นหาสนับสนุนการมีส่วนร่ วมระหว่างกัน 2) ผูส้ อนเป็ นมากกว่าเจ้าของหลักสู ตรกิจกรรม โดย
เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง 3) การฝึ กอบรมมหัศจรรย์ถูกนําไปใช้สนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขบน
พื้นฐานความเชื่อ ความซื่ อตรง ความอดทน ความเอื้ออาทรและให้ความเคารพในความเป็ นผูใ้ หญ่
4) เมื่อความมหัศจรรย์ไม่เกิดขึ้น บางครั้งจําเป็ นต้องใช้การกําหนดที่ชดั เจนหรื อการแก้ปัญหา
5) ความมหัศจรรย์ที่แท้จริ ง มีจุดแข็ง 2 ประการ คือ การแก้ปัญหาและความ สามารถของผูเ้ รี ยน
ผูส้ อน 6) ความมหัศจรรย์มีท้ งั การโต้แย้งและการปฏิรูปที่มาจากความคิด ความกลัว ความเชื่อเพื่อ
นําไปสู่ ความเข้าใจและการรับรู ้อย่างมีสติที่มากขึ้น 7) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ ความ
มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นด้วยเชื่อว่าใครก็สามารถเรี ยนรู ้ได้ 8) ความประหลาดใจของผูส้ อนจาก
ความสามารถและความตั้งใจของผูเ้ รี ยน การยอมรับในบุคคลอื่นเทียบเท่ากับการเป็ นผูส้ อน ถ้า
ผูส้ อนดูแลผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้ก็จะดูแลตัวเอง 9) ความมหัศจรรย์จะทําให้คนสามารถเรี ยนรู ้จากอดีต
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ปัจจุบนั และอนาคต และ 10) ผูส้ อนต้องมีความซื่ อสัตย์ สนับสนุนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการ
เรี ยนรู ้ของตนเองก่อนจะยอมรับให้ผอู ้ ื่นทําตามตน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง (Brockett and Hiemstra, 1991)
1. ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้
2. ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง
3. เชื่อในศักยภาพความสามารถบุคคล
4. เกิดผลด้านบวกที่พฒั นาทักษะและพฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ
6. บทบาทผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
8. เกิดได้กบั ทุกคน ทุกเชื้อชาติ
9. เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
10. ไม่สามารถแก้ได้ทุกปั ญหา มีขอ้ จํากัดด้านสังคมวัฒนธรรม
แนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองนี้ เน้นผูเ้ รี ยนโดยให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู ้ ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้และเปลี่ยนแนวคิด
ใหม่วา่ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ เชื่อในศักยภาพของการเรี ยนรู ้ของบุคคล อีกทั้งเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรี ยนรู ้ได้และกิจกรรมที่มีความหลากหลายในการเรี ยนรู ้ ที่สาํ คัญผูเ้ รี ยนต้องมีความพร้อม
ในการเรี ยนรู ้และมีความสนใจการเรี ยนรู ้ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง ดังนั้น
การจัดการฝึ กอบรมต้องให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน และการให้ผเู ้ รี ยนออกแบบและวางแผนการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับหลักคิดและขั้นตอนในการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Papert, 1999)
1. เรี ยนรู ้โดยการลงมือทําเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิ
2. เรี ยนรู ้ผา่ นการทําโครงการให้สร้างโครงการและลงมือทําตามโครงการ
3. เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน
4. เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็ นจุดเริ่ มต้น
สร้างความคิดใหม่หรื อสร้างสิ่ งใหม่ได้เรื่ อยๆ
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเน้นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง การเรี ยนรู ้ผา่ นการจัดทําโครงการและการสร้างสรรค์งาน โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ Papert
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ใช้ในการฝึ กอบรมเพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา คือ โปรแกรมไมโครเวิลด์ (Micro Worlds) การใช้
ตัวต่อ เลโก้ (Lego) การเล่าเรื่ องด้วยภาพถ่าย ( Photo Journalism) การทํากิจกรรมกลุ่มโดยใช้การ
เรี ยนรู ้ผา่ นหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการจัดการฝึ กอบรมควรมีกิจกรรมที่
ผูเ้ รี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีการจัดทําโครงการและมีการสร้างสรรค์งาน นอกจากนี้การ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert (1999) ยังเน้นผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมี
ความสนใจในเรื่ องที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ วางแผนการเรี ยนรู้
และดําเนินการเรี ยนรู ้ตามวิธีการของตนเองได้ ดังนั้น ความสําคัญจึงอยูท่ ี่ตวั ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งสนใจที่จะ
เรี ยนรู ้เป็ นสําคัญ เห็นได้วา่ กิจกรรมตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาได้ ซึ่ งในขั้นตอนการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ได้กาํ หนด
กิจกรรมเหล่านี้เพื่อช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความคิด ลงมือปฏิบตั ิตามความคิด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
สร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้นผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิ
โดยกระตุน้ ความสนใจด้วยกิจกรรมที่แปลกใหม่และช่วยให้เกิดพลังขับเคลื่อนภายในของบุคคลใน
การเรี ยนรู้ ร่ วมกับการใช้สัญญาการเรี ยนรู ้ ( Learning Contract) ตามแนวคิดของ Knowles (1980)
Brockett and Hiemstra (1991); Rylatt and Lohan (1995); บุญศิริ อนันตเศรษฐ ( 2544) และ
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2549) เพื่อให้ผเู้ รี ยนรับผิดชอบในการ เรี ยนรู ้จนเกิดผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
โดยใช้เป็ นกรอบในการวางแผน กําหนดเป้ าหมายและการติดตามประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
จากบริ บทข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรม
5 ขั้นตอนในการฝึ กอบรม
มหัศจรรย์ ร่ วมกับบูรณาการกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองแล้วพัฒนาเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมในการเสริ มสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 3 สมรรถนะ โดยเรี ยกรู ปแบบการฝึ กอบรมนี้วา่
NGRaDE with ITALIC Model มีรายละเอียด 2 นัยยะ ดังนี้
N หมายถึง Needs Analysis หรื อ การวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินใน
นัยยะของผูจ้ ดั การฝึ กอบรมว่าผูเ้ รี ยนต้องการอะไรจากการฝึ กอบรม ผูเ้ รี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ้หรื อไม่
เนื่องจากมีผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของ
Brockett and Hiemstra (1991) และการประเมินในนัยยะของผูเ้ รี ยนถึงความต้องการของตนเองใน
การเรี ยนรู้อะไร
G หมายถึง Goal Setting หรื อ การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนสําคัญของการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามแนวคิดของ Brockett and Hiemstra (1991) โดยนัยยะของผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมต้องกําหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรม ส่ วนนัยยะของผูเ้ รี ยนจะกําหนด
เป้ าหมายความต้องการการเรี ยนรู ้ของตนเอง
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R หมายถึง Resources หรื อ การสรรหาแหล่งทรัพยากร เป็ นความจําเป็ นที่ตอ้ งมี
ทรัพยากรและสื่ อในการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของ Rylatt and Lohan (1995) Brockett and Hiemstra
(1991) Janis and Holton (2005) โดยนัยยะผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องสรรหาแหล่งทรัพยากรเพื่อการ
เรี ยนรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ส่ วนนัยยะผูเ้ รี ยนต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับตนเองในการเรี ยนรู ้
ส่ วน
a ไม่มีความหมายแต่ใช้เป็ นพยัญชนะประกอบคํา สําหรับการอ่านเท่านั้น
เช่นเดียวกับคําว่า with ที่นาํ มาใช้นาํ หน้าก่อนคําว่า ITALIC Model ซึ่ งใช้เป็ นคําเชื่อมที่แสดงว่าต้อง
มี ITALIC มาประกอบด้วย แต่ไม่มีความหมายในการแปลพยัญชนะของคําว่า with
D หมายถึง Decision Method หรื อ การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู้ โดยนัยยะของ
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องตัดสิ นใจเลือกกิจกรรมการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนด้วยมุ่งหวังให้
เกิดผลตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ส่ วนนัยยะของผูเ้ รี ยนเป็ นการตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ในแต่ละกิจกรรม
E หมายถึง Evaluation หรื อ การประเมินผลความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ เป็ นการวัด
ประเมินความสําเร็ จที่เกิดจากการฝึ กอบรมตามแนวคิดของ Bloom (1956,1964); Dave (1967,1970)
โดยนัยยะของผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องมีการติดตามประเมินผลสําเร็ จของผูเ้ รี ยน ส่ วนนัยยะของผูเ้ รี ยน
เป็ นการติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองตามแผนที่ตนเองกําหนดไว้
สําหรับ
ITALIC ขั้นตอนนี้มีวธิ ีการดําเนินการ 6 ประการ (Rylatt and Lohan, 1995;
Brockett and Hiemstra, 1991; Papert, 1999) ประกอบด้วย
1. I หมายถึง Icebreaking หรื อ การละลายพฤติกรรม เป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและช่วยให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี
2. T หมายถึง Tactical Interest หรื อ การกระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้ เป็ นการทําให้
ผูเ้ รี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ้
3. A หมายถึง Activities หรื อ กิจกรรมการปฏิบตั ิ เป็ นการใช้กิจกรรม 6 กิจกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู ้ กิจกรรมตัวต่อ Lego กิจกรรมการเรี ยนรู้โปรแกรม Micro
Worlds กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา กิจกรรมดินสอเป็ นครู และกิจกรรมการจัดทําโครงการซึ่ งเป็ น
โครงการเดียวที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องภายใน 3 เดือนหลังการฝึ กอบรม ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความ
สนใจในการเรี ยนรู ้
4. L หมายถึง Learning หรื อ การเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในข้อ 3.
5. I หมายถึง Integrate Sharing หรื อ การบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกิจกรรมที่จดั ขึ้น ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในกิจกรรมที่จดั ขึ้นในข้อ 3 โดยวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ เช่น การนําเสนอผลงาน การรับฟังความคิดเห็น การสอบถามพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่และเรี ยนร่ วมกันในกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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6. C หมายถึง Creative Construction หรื อ การสร้างสรรค์งาน เป็ นการสร้างชิ้นงาน
ตามความต้องการและความสนใจของบุคคลในการดําเนินกิจกรรมตัวต่อ Lego กิจกรรมการเรี ยนรู้
โปรแกรม Micro worlds และกิจกรรมการจัดทําโครงการ
8.3 ผลผลิต
การเรี ยนรู ้ของบุคคล พิจารณาจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลเป็ นผลลิต โดยการประเมิน
ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ครอบคลุมสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
8.4 ผลลัพธ์
การเกิดสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาใน
3 สมรรถนะ
คือ สมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และด้านการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา จากการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรม
หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพื่อประเมินสมรรถนะว่าเพิม่ ขึ้นหรื อไม่และ
สมรรถนะนั้นมีความคงอยูข่ องสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมหรื อไม่ โดยประเมินสมรรถนะนั้นซํ้า
หลังการฝึ กอบรมแล้ว 3 เดือน
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แผนภูมิที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
Input
ปัจจัย
นําเข้ า

Constructionism
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา
Learner :

ผูเ้ รี ยน

Self-Directed Learning
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง

Facilitator : ผูส้ อน/ผู ้

Creative Training Miracle
โปรแกรมฝึ กอบรม
มหัศจรรย์

Creative Activity : กิจกรรม

แนะนํา

สร้างสรรค์

Environment : สิ่ งแวดล้อม
รู ปแบบการฝึ กอบรม “ N-GRaDE with ITALIC Model ”
Process
กระบวน
การ

(ฝึ กอบร

1. N = Needs Analysis

วินิจฉัยความต้องการ
เรี ยนรู ้
2. G = Goal Setting

กําหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้
3. R = Resources

สรรหาแหล่งทรัพยากร
4. D = Decision Method

ตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
เรี ยนรู ้

Output
ผลผลิต
Outcome
ผลลัพธ์

I = Icebreaking ละลาย

พฤติกรรม

T = Tactical Interest

กระตุน้ ความสนใจ
เรี ยนรู ้
A = Activities กิจกรรมปฏิบตั ิ
L = Learning เรี ยนรู ้
I = Integrate Sharing Knowledge

สร้างสรรค์
โครงการ
ในหน่วยงาน
หลัง
ฝึ กอบรม
(Creative
Project in
Organization
After Training)

บูรณาการแลกเปลี่ยน
ติดตามหลัง 3 เดือน
ประเมินก่อนKnowledge

ความรู ้

Skill

Attitude

ทักษะ

ทัศนคติ

Self-Learning : การเรี ยนรู ้ของตนเอง
Knowledge
Skill
Attitude

ความรู ้

ทักษะ

ทัศนคติ

Functional Competencies : สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
Continuous Self-Directed Learning Communication Skill

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง

ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด

Decision Making

การตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา

หมายเหตุ : a ใช้ประกอบคําอ่าน ส่ วน with ใช้เชื่อมคํา ซึ่ งไม่มีความหมายในการแปลความตาม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตาม
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพล กองทัพอากาศ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้
เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
ฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 4) เพื่อศึกษา
ปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด
การ เรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ โดยใช้การวิจยั เชิงพัฒนา (Research and
Development) และ การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experiment) เพื่อพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมที่สามารถ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ มีการดําเนินการวิจ4ยั ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้
เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตาม
แนวคิด การ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
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การดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้
เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ เป็ นการศึกษาปัญหาที่เป็ นต้นตอสําคัญที่
ต้องทําการวิจยั และศึกษาสภาพความต้องการขององค์กรกองทัพอากาศที่เลือกใช้ในการวิจยั
โดยเฉพาะความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อนําไปสร้างรู ปแบบการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับ
กองทัพอากาศในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยในขั้นตอนที่ 1 มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์สภาพและปั ญหาองค์กร มี 2 ประการ ประกอบด้วย วิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis) และวิเคราะห์ผลการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล
1.2 วิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม มี 3 ประการ ประกอบด้วย สัมภาษณ์เชิงลึก
(Deep Interview) ผูบ้ ริ หาร สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูเ้ ชี่ยวชาญ และ สํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)
2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ เป็ นการนําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปสร้างเป็ นรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม โดยต้องสอดคล้องความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทบทวน
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา แนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองและแนวคิดการ
ฝึ กอบรมจากหลายแนวคิดมาวิเคราะห์แล้วสรุ ปเป็ น 3 แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมกับกองทัพอากาศ และสร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม โดยใช้ประเมินใน 3 ระยะ
คือ ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ดําเนินการ ดังนี้
2.1 สังเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรมจาก 3 แนวคิด คือ การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญาของ Papert (1999) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของ Brockett and Hiemstra (1991) และ
โปรแกรมการฝึ กอบรมของ Rylatt and Lohan (1995)
2.2 สร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 14 ชุด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ประเมินผลก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และ หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ดําเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้
รู ปแบบการฝึ กอบรมแล้ว คือนําไปทดลองจัดการฝึ กอบรม ดังนี้
3.1 จัดการฝึ กอบรม
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการฝึ กอบรม
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4. ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตาม
แนวคิ ดการ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะใ นการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการ สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ เป็ นการศึกษาปั จจัย
เงื่อนไข รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรม จากการฝึ กอบรม ดําเนินการ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรคหรื อ SWOT (Strength Weakness
Opportunity Threat) เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม
4.2 วิเคราะห์ภาพรวมการฝึ กอบรมจากผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาปั ญหาที่เกิดจาการฝึ กอบรม
1. ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ความต้ องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่
สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
1.1 วิเคราะห์ สภาพและปัญหาองค์ กร
1.1.1 วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสภาพ การฝึ กอบรมในกองทัพอากาศ พิจารณา
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริ หาร จัดการกองทัพอากาศ และ ศึกษาปั จจัยภายใน จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อมูลกองทัพอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
1.1.2 วิเคราะห์ผลการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารรายงาน ผลการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2551 โดยผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาครั้งนั้นเป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรปฏิบตั ิงาน
สายงานกําลังพล ระดับชั้นยศเรื ออากาศตรี ถึงนาวาอากาศเอก จํานวน 64 คน เมื่อวันที่ 6-7
พฤษภาคม 2551 ณ ภูเขางามรี สอร์ ท จังหวัดนครนายก อายุเฉลี่ย 47 ปี ประสบการณ์การทํางานด้าน
กําลังพลเฉลี่ย 27 ปี ระดมสมองพิจารณาความเป็ นมืออาชีพในงานกําลังพล ด้วยการกําหนด
สมรรถนะกําลังพลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนายทหารกําลังพล เพื่อสรุ ปสมรรถนะที่
จําเป็ นต้องมีในการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศและสมรรถนะใดต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้นก่อน ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่ผวู ้ จิ ยั นําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นในข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศโดยใช้การฝึ กอบรม
1.2 วิเคราะห์ ความต้ องการในการฝึ กอบรม
ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฝึ กอบรมโดยดําเนินการ
3 ประการ
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1.2.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) ผูบ้ ริ หาร
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและ
การพัฒนากําลังพลในกองทัพอากาศ จํานวน 2 ท่าน ท่านแรกเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเสนาธิ
การทหารอากาศ รับผิดชอบงานด้านการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก นาวาอากาศเอก
จอม รุ่ งสว่าง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 1400-1500 ณ โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ
(ปั จจุบนั ครองยศพลอากาศตรี ตําแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ) ท่านที่สอง เป็ นรองเจ้ากรม
กําลังพลทหารอากาศ รับผิดชอบงานด้านกําลังพล โดยผูว้ จิ ยสั ัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกยรรยง คันธสร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 1430-1530 ณ กรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อยืนยัน
ความสําคัญของการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ โดยใช้การสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
(Structure Interview) แบบไม่เป็ นทางการ ( Informal Interview) ด้วยการกําหนดคําถามไว้ก่อน
ล่วงหน้า (วรรณี แกมเกตุ, 2549) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็ นวัฒนธรรมองค์กร การเข้าถึงระบบคิด
ท่าทีทศั นคติ การ ให้ความหมายต่อเหตุการณ์ที่เป็ นไปตามบริ บทของวัฒนธรรมองค์ก
ร
(มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2544) โดยใช้ประเด็นคําถามที่เน้นการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนากําลังพลกองทัพอากาศ เป้ าหมายความต้องการขององค์กรในการพัฒนากําลังพล
การศึกษาการฝึ กอบรม และปั ญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการ
1.2.2 สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การฝึ กอบรมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกองทัพอากาศ และมี
ประสบการณ์มากว่า 5 ปี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นกลุ่มผูจ้ ดั การฝึ กอบรมใน
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัดมหาชน จํานวน 5 คน ซึ่ ง การกําหนดขนาดกลุ่ม ในการ สนทนา ตาม
แนวคิดของ Stewart and Shamdasani (1990) ที่เสนอขนาดกลุ่ม ว่าควรมีประมาณ 6-12 คน เพื่อให้
ได้รับคําตอบที่เพียงพอต่อประเด็นคําถามที่ตอ้ งการ ในการวิจยั แต่จากแนวคิดของ Krueger (2002)
ที่ยอมรับการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5-10 คนได้ และแนวคิดของ Agadoni (2010) ที่เสนอการ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ( Mini Focus Group)ในการสนทนากลุ่มสามารถใช้จาํ นวน 4-5 คน
ทําให้สามารถสนทนากลุ่ม ในจํานวน 5 คนได้ ดังรายชื่อในภาคผนวก ข เน้นกระบวนการจัดการ
ฝึ กอบรม ปั ญหาข้อขัดข้อง การประเมินสถานการณ์ความเป็ นไปได้ของการจัดการฝึ กอบรมใน
กองทัพอากาศและเพื่อหาแนวทางจัดรู ปแบบการฝึ กอบรม และได้กาํ หนดแนวทางการสนทนากลุ่ม
จากการวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความ เป็ นไปได้และความเหมาะสมของการประยุกต์รูปแบบการ
ฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาเพื่อมาปรับใช้ในกองทัพอากาศ
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1.2.3 การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลในกองทัพอากาศ
จํานวน 205 คน จากจํานวน 432 คน ตามสัดส่ วนประชากรจากตารางการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของ
Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้ค่าเชื่อมัน่ 95% เพื่อสํารวจความต้องการการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ใช้การสุ่ มตัวอย่างชนิดที่ไม่ทราบโอกาสหรื อ
ความน่าจะเป็ น ( Non-Probability Sampling) ร่ วมกับใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling) ในการนี้ผวู ้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามการสํารวจเพื่อหาความต้องการดังกล่าว
(Training Need Analysis) โดยใช้หลักการของ Miller, SPHR and Osinski (2002) ในการกําหนด
หัวข้อในแบบสอบถามที่สามารถใช้ประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงาน ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
การวิเคราะห์องค์กร ( Organizational analysis) ระดับ การวิเคราะห์งาน ( Task analysis) และระดับ
การวิเคราะห์บุคคล ( Individual analysis) แต่งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั เลือก ใช้ 2 ระดับ คือ ระดับ การ
วิเคราะห์งานและระดับการวิเคราะห์บุคคลเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่เน้นบุคคลและการ
นําไปใช้งานในหน่วยงานมากกว่า การวิเคราะห์องค์กร จึงได้ออกแบบสอบถาม ตามหลัก การ
วิเคราะห์งาน เน้นวิเคราะห์เกี่ยวกับงาน ด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถที่ตอ้ งการเพื่อให้
บรรลุผลการปฏิบตั ิงานขั้นสู งสุ ด จํานวน 4 ข้อ และการวิเคราะห์บุคคลเน้นวิเคราะห์การทํางาน ของ
บุคคล ความต้องการในการฝึ กอบรมของบุคคล จํานวน 8 ข้อ ครอบคลุมสมรรถนะด้านการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ที่เป็ น ความ
ต้องการของบุคคลและการพัฒนาตนเองในการทํางาน ทําให้แบบสอบถามนี้มีจาํ นวนทั้งหมด 12
ข้อ ซึ่ งสามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้ เมื่อออกแบบสอบถามแล้วจึงนําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
จํานวน 3 ท่าน (รายชื่อตามภาคผนวก ก) ก่อนนําผลไปวิเคราะห์หาค่าความตรง (Validity) โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) คํานวณได้จากสู ตร IOC = Σ R / N จากการ
แปลงความคิดเห็นเป็ นคะแนน - 1 , 0 , +1 โดยยอมรับได้ในคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป
จึงจะใช้ได้ (พิสณุ ฟองศรี , 2551) ซึ่ งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามนี้ ได้เท่ากับ
0.78 หลังจากนั้นนําไปหาค่าความเที่ยง ( Reliability) โดยใช้วธิ ี หาค่า สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา (α Coefficient) ของ Cronbach ค่า r คือ ผลรวมของค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรายการ แต่ละ
รายการรวมกัน ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์ในทุกรายการรวมกันเท่ากับค่าอัลฟา ( α)
หากพบว่าค่าอัลฟาตํ่ากว่าระดับ .50 เชื่อถือได้นอ้ ย ถ้าอยูร่ ะหว่าง .50-.65 เชื่อถือได้ปานกลาง หากมี
ค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป เชื่อถือได้ค่อนข้างสู ง (สุ ชาตประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2546) ผูว้ จิ ยั นําไปใช้ในกลุ่ม
ทดลองใช้ (Try Out) ที่เป็ นข้าราชการปฏิบตั ิงานกําลังพลในกรมกําลังพลทหารอากาศ จํานวน 30
คนซึ่ งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากปฏิบตั ิงานในสายงานกําลังพลเหมือนกัน ได้ ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา เท่ากับ 0.82 ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่เชื่อถือได้ค่อนข้างสู ง แล้วนําไปสํารวจความ
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ต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล กลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถาม
ใช้มาตราส่ วนการประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Rating Scale เพื่อแสดงความต้องการฝึ กอบรม ตาม
แนวทางวัดทัศนคติแบบ Likert’s Scale โดยเป็ นการประเมินค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็นในข้อนั้นในระดับมากที่สุด
4 หมายความว่า ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็นในข้อนั้นในระดับมาก
3 หมายความว่า ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็นในข้อนั้นในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็นในข้อนั้นในระดับน้อย
1 หมายความว่า ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็นในข้อนั้นในระดับน้อยที่สุดหรื อไม่มี
การพิจารณาแปรความหมายตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนน 4.6-5.0 ความต้องการฝึ กอบรมมากที่สุด
คะแนน 3.7-4.5 ความต้องการฝึ กอบรมมาก
คะแนน 2.8-3.6 ความต้องการฝึ กอบรมปานกลาง
คะแนน 1.9-2.7 ความต้องการฝึ กอบรมน้อย
คะแนน1.0-1.8 ความต้องการฝึ กอบรมน้อยมากหรื อไม่ตอ้ งการ
1.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
1.2.4.1 เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หาร 2 ท่านที่รับผิดชอบ
งานด้านการศึกษาและงานด้านกําลังพล รวมกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรม
ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา5 ท่าน เมื่อเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
1.2.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มทดลองใช้ (Try Out) เพื่อวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ในการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถามก่อนนําเครื่ องมือที่1 ที่เป็ นแบบสอบถามไปสํารวจความต้องการในการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกําลังพล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553
1.2.4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนําแบบสอบถามเครื่ องมือที่ 1 ไปแจกให้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการสายงานกําลังพล จํานวน 205 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 และ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553
1.2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2.5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน และวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน นํามาวิเคราะห์เป็ นผลสรุ ปการสัมภาษณ์ โดยใช้
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การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในการวิจยั เพื่อสรุ ป
เป็ นสภาพ ปั ญหา ความต้องการที่แท้จริ งในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความเป็ นไปได้
ในการจัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการในกองทัพอากาศ
1.2.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกําลังพล(เครื่ องมือที่ 1)
2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและ
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
2.1 สั งเคราะห์ รูปแบบการฝึ กอบรม
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จาก 3 แนวคิด คือ การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา การเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเอง และโปรแกรมการฝึ กอบรม เพื่อสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ใน
กองทัพอากาศในการเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล
2.1.1 การเรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา Papert (1999) ประกอบด้วย 1) การเรี ยนรู้
โดยการลงมือทําเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิ
2) การเรี ยนรู ้ผา่ นการทําโครงการให้สร้าง
โครงการและลงมือทําตามโครงการ 3) การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและให้ความสําคัญกั บ
ผูเ้ รี ยน และ 4) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็ นจุดเริ่ มต้นสร้าง
ความคิดใหม่หรื อสร้างสิ่ งใหม่ได้เรื่ อย ๆ การเลือกแนวคิดนี้ดว้ ยเหตุที่วา่ ช่วยพัฒนาให้ผเู้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งสามารถนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ จากการสร้างสิ่ งใหม่แล้วคิดใหม่
สร้างขึ้นใหม่เป็ นวงจรเรื่ อยไป จากการใช้กิจกรรมที่เสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยสร้างให้เกิด
ความสนใจและกระตุน้ การเรี ยนรู้จากการใช้ตวั ต่อเลโก้ (Lego) และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน
การเรี ยนรู ้จากการใช้โปรแกรมไมโครเวิลด์ (Micro Worlds) และให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิตามด้วย
ตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกันจากการนําเสนอผลงานและเรี ยนรู้ในการทํา
กิจกรรม เป็ นการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด รวมทั้งกิจกรรมการจัดทํา
โครงการ ทําให้เกิดการตัดสิ นใจแก้ปัญหา เห็นได้วา่ แนวคิดนี้ช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง การสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้แนวคิดของ
Papert เนื่องจากเป็ นต้นกําเนิดของแนวคิดนี้ รวมทั้ง มีการนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยโดย
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะในงานวิจยั นี้
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2.1.2 การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง Brockett and Hiemstra (1991) ประกอบด้วย 1) ทุก
คนสามารถเรี ยนรู ้ได้ 2) ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง 3) เชื่อในศักยภาพความสามารถ
บุคคล 4) เกิดผลด้านบวกที่พฒั นาทักษะและพฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้ 5) กิจกรรมการเรี ยนรู้หลาย
รู ปแบบ 6) บทบาทผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ 7) ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา 8) เกิดได้กบั ทุกคน ทุกเชื้อชาติ 9) เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และ 10) ไม่
สามารถแก้ได้ทุกปั ญหา มีขอ้ จํากัดด้านสังคมวัฒนธรรม การเลือกแนวคิดนี้ดว้ ยเหตุที่วา่ ช่วยพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ โดยเฉพาะแนวคิดของ Brockett and Hiemstra จาก
การเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเองทําให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ได้อย่างมีอิสระในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ทําให้รู้จกั คิดและตัดสิ นใจเลือกหนทางที่จะกระทํา ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาทักษะและพฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้ นอกจากนี้ยงั คํานึงถึงข้อจํากัดด้านสังคมวัฒนธรรมโดย
สอดคล้องกับกองทัพอากาศที่มีวฒั นธรรมเฉพาะของตนเองคือเป็ นวัฒนธรรมแบบทหาร มีขอ้ จํากัด
จากการให้ความเคารพผูบ้ งั คับบัญชาตามระดับชั้นยศ และสอดคล้องกับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการวิจยั
2.1.3 โปรแกรมการฝึ กอบรม Rylatt and Lohan (1995) มีวธิ ีการ 5 ประการ
ประกอบด้วย 1) วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Needs Analysis) 2) กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
(Goal Setting) 3) สรรหาแหล่งทรัพยากร (Resources) 4) ตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู้ (Decision
Method) และ 5) ประเมินผลความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ (Evaluation) การเลือกแนวคิดนี้ดว้ ยเหตุที่วา่
การฝึ กอบรมนี้เน้นให้สามารถนําไปใช้เสริ มสร้างสมรรถนะและนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
รวมถึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ และมีส่วนช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
จากการกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมสร้างความสนใจเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนให้
ความสนใจ ซึ่ งคํานึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้จากการให้อิสระในการเรี ยนรู ้และสร้าง
ผลงานที่เป็ นรู ปธรรมจนเกิดการคิด ลงมือปฏิบตั ิแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์งานใหม่ได้อีก
เรื่ อยๆ รวมทั้ง การใช้เครื่ องมือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเองซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเองที่ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนจากการคํานึงถึงความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การ
กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ การสรรหาทรัพยากรในการเรี ยนรู้ การตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ที่สะท้อนผลสําเร็ จการเรี ยนรู ้
ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับแนวคิดทั้ง
3 แนวคิดแล้วนํามาสังเคราะห์เป็ น
รู ปแบบการฝึ กอบรมโดยใช้ข้ นั ตอนในการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
5 ขั้นตอนเป็ นกรอบในการ
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ดําเนินการและจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในการเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ โดยจัดกิจกรรมจํานวน 6 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย ที่ช่วยพัฒนา
สมรรถนะได้ครอบคลุมสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา นอกจากนี้การจัดรู ปแบบการฝึ กอบรมยังคํานึงถึงผูเ้ รี ยน
ผูส้ อน กิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึ กอบรมภายใต้สิ่งแวดล้อมขององค์กร คือ ผูน้ าํ ให้การสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ความพร้อมแหล่งเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมบรรยากาศการฝึ กอบรม
2.2 สร้ างเครื่องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 14 ชุด
สร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการประเมินผล
การฝึ กอบรมของ Bloom (1956,1964) เน้นการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย
หรื อด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ใช้ประเมินด้านความรู ้ 2) ด้านจิตพิสัยหรื อด้านความรู ้สึก
(Affective
Domain) ใช้ประเมินด้านทัศนคติ 3) ด้านทักษะพิสัยหรื อด้านทักษะกลไก
(Psychomotor Domain) ใช้ประเมินด้านทักษะ ร่ วมกับใช้แนวคิดการประเมินผลการฝึ กอบรมของ
Dave (1967,1970) เน้นการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ทกั ษะกลไก (Psychomotor Domain) ซึ่ งใช้
หลักการแนวเดียวกับ Bloom แต่มีรายละเอียดขั้นตอนในการประเมินทักษะที่ชดั เจนกว่า
ประกอบด้วย การลอกเลียนแบบ ( Imitation) การจัดการ (Manipulation) การทําได้ถูกต้องแม่นยํา
(Precision) การผสมผสาน (Articulation) และความเชี่ยวชาญ (Naturalization) ผูว้ จิ ยั นําแนวคิดการ
ประเมินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบหลักในการสร้างเครื่ องมือประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน
รู ปแบบการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้น จํานวน 14 ชุด (เครื่ องมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการฝึ กอบรม
สร้างในขั้นตอนที่ 1)
2.2.1 เครื่องมือที่ 2 แบบตรวจสอบยืนยันความสอดคล้ องของรู ปแบบการฝึ กอบรม
โดยออกแบบเครื่ องมือตรวจสอบความสอดคล้องรู ปแบบการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่
1 ประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบการฝึ กอบรมกับแนวคิด การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ เน้นการ
พิจารณาความสอดคล้องของการให้ความหมายตัวย่อและการแปลความตามแนวคิดกับรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม จํานวน 12 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในส่ วนที่ 1 เท่ากับ 0.89
ส่ วนที่
2 ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั กิจกรรมการฝึ กอบรม
เน้นการพิจารณาความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อตามรู ปแบบการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์ในการ
ฝึ กอบรมตามที่กาํ หนดไว้ จํานวน 11 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในส่ วนที่ 1 เท่ากับ 0.93
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ส่ วนที่
3 ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินกับกิจกรรมการฝึ กอบรม
เน้นการพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึ กอบรมกับกิจกรรมการฝึ กอบรม 12 ข้อ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องในส่ วนที่ 1 เท่ากับ 0.92
ส่ วนที่
4 ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการฝึ กอบรมกับการประเมินผล
การฝึ กอบรม เน้นการพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมการฝึ กอบรมกับผลการฝึ กอบรม 12 ข้อ
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในส่ วนที่ 1 เท่ากับ 0.84
สรุ ปเครื่ องมือที่
2 แบบตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องของรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.895 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่ องมือนี้ มีค่า
มากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้นรู ปแบบการฝึ กอบรมนี้สามารถนํามาใช้เป็ นในการฝึ กอบรมได้
2.2.2 เครื่องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
2.2.2.1 การออกแบบเครื่ องมือประเมินสมรรถนะนี้ แบ่ง
การประเมิน
สมรรถนะ 3 ประการ คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์พิจารณาให้น้ าํ หนักความสําคัญการประเมินสมรรถนะจากการประเมิน
สมรรถนะตนเอง ร้อยละ 40 และการให้น้ าํ หนักคะแนนผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับ
การอบรมที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ร้อยละ 60 รวมเป็ นสมรรถนะ ของบุคคลนั้น (Ahn and Ahn,2007;
Dewal and Kumar, 2010) โดยแบ่งสมรรถนะเป็ น 2 แบบ คือ ประเภทสมรรถนะและระดับสมรรถนะ
(ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง,2547; Qingdong,2009) ดังนี้
2.2.2.1.1 ประเมินประเภทสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละ
สมรรถนะใน 5 ประเภท คือ ประเภทผูเ้ ริ่ มต้น (Novice) ประเภทผูเ้ รี ยนรู้ (Advance Beginner)
ประเภทผูป้ ฏิบตั ิ (Competent) ประเภทผูช้ าํ นาญ (Proficient) และ ประเภทผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
2.2.2.1.2 ประเมินระดับสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละ
สมรรถนะใน 5 ระดับความสามารถของสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คือ ระดับ 5 ทําได้ดีมาก
หรื อมากที่สุด ระดับ 4 ทําได้ดีหรื อมาก ระดับ 3 ทําได้พอใช้หรื อ ปานกลาง ระดับ 2 ทําได้ไม่ค่อย
ดีหรื อน้อย และ ระดับ 1 ทําได้ไม่ดีหรื อน้อยมาก
2.2.2.2 ลักษณะแบบประเมินสมรรถนะ 3 ด้านคือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา มี 2 แบบ
2.2.2.2.1 แบบประเมินสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา (Boss Assessment)
ประเมินสมรรถนะ 3 ด้านของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ตามประเภทและระดับสมรรถนะก่อนและหลัง
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การฝึ กอบรม 3 เดือน ส่ วนผูจ้ ดั การฝึ กอบรม ( Trainer) ร่ วมกับผูส้ ังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ 3
ด้านของผูเ้ ข้ารับการหลังการฝึ กอบรมโดยประเมินสมรรถนะผ่านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ การแสดง
พฤติกรรมความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2.2.2.2 แบบประเมินสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (Trainee)
ประเมินตนเอง ( Self-Assessment) เป็ นการ ประเมิน สมรรถนะ 3 ด้านของ ตนเอง ตามระดับ
สมรรถนะ โดยพิจารณาสมรรถนะตามประเภทสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 18 ข้อ
ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด 15 ข้อ และด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา 15 ข้อ
2.2.2.3 การคํานวณการให้น้ าํ หนักคะแนนประเมินสมรรถนะรายบุคคล
2.2.2.3.1 ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คิดนํ้าหนัก
คะแนนร้อยละ 60 จากการประเมินประเภทสมรรถนะ และระดับความสามารถของสมรรถนะ ดังนี้
2.2.2.3.1.1 การประเมินประเภทสมรรถนะใน 5 ประเภท
ใช้ประเมินระดับคะแนน 1-5 คิดคะแนนจากการถ่วงนํ้าหนัก คือ คูณด้วย 5 เป็ นคะแนนประเภท
สมรรถนะบุคคล เนื่องจากประเภทสมรรถนะมีน้ าํ หนักความสําคัญมากกว่าระดับสมรรถนะ
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2.2.2.3.1.2 การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะใน 5
ระดับ ใช้ประเมินระดับคะแนน 1-5 แต่คิดคะแนนเท่ากับ 1-5 ตามลําดับ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
สรุ ปผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยมีค่าคะแนนรวม
เท่ากับคะแนนจากการประเมินประเภทสมรรถนะรวมกับการประเมินระดับความสามารถ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 60 นํ้าหนักเท่ากับ 2
2.2.2.3.2 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเมินตนเอง คิดนํ้าหนักคะแนน
ร้อยละ 40 จากการประเมินระดับความสามารถสมรรถนะพิจารณาความสามารถบุคคล ที่ปฏิบตั ิได้
ตามประเภทสมรรถนะ ใช้ประเมินระดับคะแนน1-5 คิดคะแนนเท่ากับ 1-5 ตามลําดับ คะแนนเต็ม 5
คะแนน แต่เมื่อคิดเป็ นร้อยละ 40 นํ้าหนักเท่ากับ 8
ดังนั้น การประเมินสมรรถนะบุคคลเกิดจากผลรวมของการประเมิน
จากผูบ้ งั คับบัญชารวมกับการประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2.2.2.4 การกําหนดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบ Rating Scale เพื่อ
แสดงความสามารถสมรรถนะ ตามแนวทางการวัดทัศนคติแบบ Likert’s Scale โดยมีลกั ษณะเป็ น
การประเมินค่าระดับความสามารถของสมรรถนะ 5 ระดับ ดังนี้
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5 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในข้อนัมากที
้ น ่สุด
4 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในข้อนั้นมาก
3 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในข้อนั้นปานกลาง
2 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในข้อนั้นน้อย
1 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในข้อนั้นน้อยที่สุด
2.2.2.5 เกณฑ์ประเมินค่าคะแนน แบ่งเป็ น 5 ช่วง โดยการแบ่งช่วงแต่ละระดับ
ใช้วธิ ี หาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรหาความกว้างอันตรภาคชั้น ของ รัตนา ศิริพานิช
(2534) ได้อธิ บายไว้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดการพิจารณาแปลความตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
คะแนน 4.6 – 5.0 ความสามารถของสมรรถนะมากที่สุด
คะแนน
3.7 - 4.5 ความสามารถของสมรรถนะมาก
คะแนน
2.8 - 3.6 ความสามารถของสมรรถนะปานกลาง
คะแนน
1.9 - 2.7 ความสามารถของสมรรถนะน้อย
คะแนน
1.0 – 1.8 ความสามารถของสมรรถนะน้อยมากหรื อไม่มี
โดยแบ่งแบบประเมินนี้ เป็ น
3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่
1 พิจารณาข้อบ่งชี้สมรรถนะแต่ละด้าน เป็ นการให้นิยามความหมาย
แต่ละสมรรถนะ แบ่งเป็ นสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1
สมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 สมรรถนะการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 สรุ ปส่ วนที่ 1 ของเครื่ องมือที่ 3 นี้ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.89
ส่ วนที่
2 พิจารณาประเภทและระดับสมรรถนะ ที่ผบู ้ งั คับบัญชาประเมิน
โดยให้ค่าตัวเลข 1-5 แทนคะแนนประเภทและค่าตัวเลข 1-5 แทนคะแนนระดับ แบ่งเป็ น สมรรถนะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 สมรรถนะทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.87 สมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.74 สรุ ปส่ วนที่ 2 ของเครื่ องมือที่ 3 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80
ส่ วนที่
3 พิจารณาระดับสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ประเมินตนเอง
แบ่งเป็ น สมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.78 สมรรถนะ
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.76 สมรรถนะการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.76 สรุ ปส่ วนที่ 3 ของเครื่ องมือที่ 3 มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.77
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สรุ ปเครื่ องมือที่
3 แบบประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มี คา่ ดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.82 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่ องมือนีมี้ ค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น
แบบประเมินนี้สามารถนํามาใช้ประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.3 เครื่องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู้
2.2.3.1 การออกแบบการสร้างเครื่ องมือนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ หลักการเรี ยนรู ้ของ
Bloom (1956, 1964) ตามหลัก ด้านพุทธิ พิสัยหรื อด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ในประเด็น
ความรู ้ 6 ระดับ ประกอบด้วย 1) ความรู ้ (Knowledge) เป็ นความรู ้ดา้ นเนื้อหา วิธีดาํ เนินการตาม
เนื้อหาและความคิดรวบยอด 2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นการแปลความหมาย การตีความ
ของคําหรื อประโยค และการขยายความให้เข้าใจ 3) การนําไปใช้ ( Application) เป็ น การนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์ 4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ความสําคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ 5) การสังเคราะห์ ( Synthesis) เป็ นการสังเคราะห์
ข้อความ สังเคราะห์แผนงาน และ สังเคราะห์ความสัมพันธ์ 6) การประเมินค่า ( Evaluation) เป็ น
การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายในและประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก
2.2.3.2 โครงสร้างของเครื่ องมือเป็ นข้อสอบการจัดการความรู ้ที่แสดงความรู้ 6
ระดับ จํานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ความรู ้ที่เป็ นความคิดรวบยอด 2 ข้อ ความเข้าใจที่เน้นการให้
ความหมายการขยายความ 2 ข้อ การนําไปใช้เน้นการนําไปใช้ประโยชน์และขยายผล 2 ข้อ การ
วิเคราะห์เน้นวิเคราะห์ค วามสําคัญและความสัมพันธ์ 2 ข้อ การสังเคราะห์เน้นการสังเคราะห์
แผนงานที่จะดําเนินการ 2 ข้อ การประเมินค่า เน้นการประเมินค่าที่อาศัยข้อเท็จจริ งภายใน 2 ข้อ
2.2.3.3 การกําหนดเกณฑ์พิจารณาใช้การพิจารณาค่าคะแนนความรู ้ที่ได้
หลังจากการฝึ กอบรม (Post test) โดยคิดคะแนนจากการตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนนและตอบผิด 1
ข้อ ได้ 0 คะแนน จํานวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน เมื่อได้คะแนนในแต่ละบุคคลจะใช้การ
ประเมินโดยการแบ่งกลุ่มคะแนนแบบโค้งปกติหรื อระฆังควํ่า
คะแนนจากการตอบถูก 1-3 ข้อ ได้คะแนน 1-3 คะแนน มีค่าคะแนนเป็ น 1
คะแนนจากการตอบถูก 4-5 ข้อ ได้คะแนน 4-5 คะแนน มีค่าคะแนนเป็ น 2
คะแนนจากการตอบถูก 6-7 ข้อ ได้คะแนน 6-7 คะแนน มีค่าคะแนนเป็ น 3
คะแนนจากการตอบถูก 8-9 ข้อ ได้คะแนน 8-9 คะแนน มีค่าคะแนนเป็ น 4
คะแนนจากการตอบถูก 10-12 ข้อได้คะแนน 10-12 คะแนน มีค่าคะแนนเป็ น 5
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เครื่ องมือที่ 4 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และการหาค่าความยาก (Difficulty) ของข้อสอบแทนค่าด้วย p โดยคํานวณจาก
สัดส่ วนคนที่ตอบถูกหารด้วยจํานวนคนที่ตอบทั้งหมด ค่าที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0-1 ถ้าเข้าใกล้ เป็ น
ข้อสอบง่าย ถ้าเข้าใกล้ 0 เป็ นข้อสอบยาก ถ้ามีค่าเท่ากับ .5 เป็ นข้อสอบที่มีความยากปานกลาง โดย
เกณฑ์ขอ้ สอบที่ควรนําไปใช้ควรมีค่าระดับความยากอยูร่ ะหว่าง .20 - .80 (พิสณุ ฟองศรี , 2551)
และ การหาความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธี Kuder Richardson -20 (KR-20) จากการที่แบบทดสอบ
ใช้การเลือกตอบที่มีความยากไม่เท่ากันและ มีการให้คะแนน 2 ระดับ คือ ตอบผิดได้คะแนน 0 และ
ตอบถูกได้คะแนน 1 โดยค่าความเที่ยงต้องมีค่า 0.7 ขึ้นไป (พิสณุ ฟองศรี , 2551) จากการตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าวได้ค่าดัชนีความ สอดคล้อง เท่ากับ 0.81 ผูว้ จิ ยั จึงนํา
แบบทดสอบไปใช้ในกลุ่มทดลองใช้ (Try Out) จํานวน 10 คน ที่เป็ นข้าราชการสายงานกําลังพลที่
ปฏิบตั ิงานในกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อ ทดสอบความยากได้ค่าความยากหรื อp เท่ากับ 0.74 และ
หาความเที่ยงหรื อrtt เท่ากับ 0.85
สรุ ปเครื่ องมือที่
4 แบบทดสอบวัดความรู ้ มี ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.81
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่ องมือนี้ มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และมีค่าความยาก เท่ากับ 0.74
เป็ นข้อสอบที่ไม่ยากแต่สามารถนําไปใช้ได้ จากคะแนนที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.85 แสดงว่ามีความเที่ยงในการวัดค่อนข้างสู งโดยอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ดังนั้น
แบบทดสอบวัดความรู ้น้ ี จึงสามารถนําไปใช้เพื่อทดสอบวัดความรู ้ได้
2.2.4 เครื่องมือที่ 5 แบบสั ญญาการเรียนรู้
2.2.4.1 การออกแบบเครื่ องมือสัญญาการเรี ยนรู้ ( Learning Contract) ตาม
แนวคิดของ Knowles (1980) มี 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ทรัพยากรและวิธีการ
เรี ยนรู ้ (แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรี ยนรู ้เพิม่ เติม) 3) วันเดือนปี ที่คาดว่าจะสําเร็ จ 4) หลักฐานแห่ง
ความสําเร็ จ และ 5) เกณฑ์และวิธีการประเมินผล ซึ่ งการประเมินสัญญาการเรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดค่า
คะแนนแต่ใช้เป็ นเครื่ องมือกํากับการวางแผนดําเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของแต่ละบุคคล
และใช้ประกอบการพิจารณาให้คะแนนในเครื่ องมือที่ 9 การสังเกตพฤติกรรมที่สามารถปฏิบตั ิได้
สรุ ปเครื่ องมือที่
5 แบบสัญญาการเรี ยนรู ้ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.93
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่ องมือนีมี้ ค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น แบบสัญญาการเรี ยนรู ้น้ ี จึง
สามารถนําไปใช้กาํ กับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้
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2.2.5 เครื่องมือที่ 6 และเครื่องมือที่ 7 แบบประเมินทักษะการใช้ ตัวต่ อ Lego และ แบบ
ประเมินทักษะการใช้ โปรแกรม Micro Worlds ตามลําดับ
2.2.5.1 การออกแบบการสร้าง 2 เครื่ องมือนี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ หลักการเรี ยนรู ้ของ
Bloom (1956, 1964) ในการประเมิน ทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain) โดยรายละเอียด การ
ประยุกต์ใช้ เป็ นไปตามแนวคิดของ Dave (1967,1970) ที่ชดั เจนกว่าของ Bloom แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ประกอบด้วย 1) การลอกเลียนแบบ ( Imitation) เป็ นการกระทําตามคนอื่น สังเกตและทําตาม โดย
วัดได้จากการดูผฝู ้ ึ กสอนและทําซํ้าตามกระบวนการในกิจกรรม 2) การจัดการ (Manipulation) เป็ น
การถอดแบบกิจกรรมจากคําสอนที่ได้เรี ยนรู ้จากความจํา โดยวัดจากการทํางานสําเร็ จ จากการเขียน
การกระทําด้วยคําพูด 3) การทําได้ถูกต้องแม่นยํา ( Precision) เป็ น ใช้ทกั ษะการปฏิบตั ิที่เชื่อถือได้
โดยวัดได้จากการ ปฏิบตั ิงานกิจกรรมด้วยความชํานาญโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผูฝ้ ึ กสอน
4) การผสมผสาน (Articulation) เป็ นปรับปรุ งบูรณาการได้ตามวัตถุประสงค์ดว้ ยความชํานาญ โดย
วัดได้จากการเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ การพัฒนาวิธีการได้อย่างหลากหลาย และ 5) ความเชี่ยวชาญ
(Naturalization) เป็ นการทําได้อย่างอัตโนมัติ มีทกั ษะเชี่ยวชาญในระดับกลยุทธ์ โดยวัดได้จากการ
เข้าถึงกลยุทธ์การใช้กิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งการ
2.2.5.2 การกําหนดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับในลักษณะRating Scale
แสดงทักษะตามแบบ Likert’s Scale และเกณฑ์ประเมินคะแนน 5 ระดับ เช่นเดียวกับเครื่ องมือที่ 3
โครงสร้างของข้อคําถามทั้ง 2 เครื่ องมือนี้ มีการนําไปใช้ในเครื่ องมือที่ 6 และ 7
เครื่ องมือที่
6 แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego มีจาํ นวน 10 ข้อ แบ่งเป็ น
การลอกเลียนแบบ 2 ข้อ การจัดการ 2 ข้อ การทําได้ถูกต้อง 2 ข้อ การผสมผสาน 2 ข้อ และความ
เชี่ยวชาญ 2 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80
เครื่ องมือที่
7 แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม Micro Worlds มีจาํ นวน
14 ข้อ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ การลอกเลียน 2 ข้อ แบบ การจัดการ 3 ข้อ การทําได้ถูกต้อง 3 ข้อ การ
ผสมผสาน 3 ข้อ และความเชี่ยวชาญ 3 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.72
สรุ ป
ค่าดัชนีความสอดคล้องเครื่ องมือที่ 6 เท่ากับ 0.81 เครื่ องมือที่ 7 เท่ากับ
0.72 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องในทั้ง2 เครื่ องมือนี้ มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
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2.2.6 เครื่องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม
2.2.6.1 การออกแบบการสร้างเครื่ องมือนี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ หลักการเรี ยนรู ้ของ
Bloom (1956, 1964) ตามหลัก ด้า นจิตพิสัย (Affective Domain) 5 ระดับ ในประเด็น ทัศนคติ 5
ระดับ ประกอบด้วย 1) การรับ (Receive) เป็ นการเปิ ดประสบการณ์ เต็มใจรับฟัง พิจารณาจากการ
ฟังผูส้ อน สนใจเรี ยนรู ้ จดบันทึก ใช้ประสบการณ์ 2) การตอบสนอง( Response) เป็ นมีแสดง
ปฏิกิริยา มีส่วนร่ วมในกิจกรรม พิจารณาจากมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกลุ่มอย่างตั้งใจสนใจผล
ที่เกิดขึ้น การแสดงปฏิกิริยาอย่างกระตือรื อร้น การแนะนําตั้งคําถาม 3) การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม
(Value) เป็ นการเข้าถึงคุณค่าความคิดเห็นส่ วนบุคคล ตัดสิ นใจจากคุณค่า การยกระดับความคิด และ
ยอมรับข้อตกลงร่ วม พิจารณาจากการโต้เถียงท้าทาย การเผชิญหน้า การตัดสิ น การชักชวนวิพากษ์
4) การจัดระบบคุณค่า (Organize or Conceptualize Values ) เป็ นการจัดการกับความขัดแย้งภายใน
การพัฒนาระบบคุณค่า พิจารณาจาก ปริ มาณและคุณภาพของบุคคล ตําแหน่งบุคคลและเหตุผล
ความเชื่อ และ 5) การสร้างบุคลิก ลักษณะโดยคุณค่า ( Internalize or Characterize Values) เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนระบบความเชื่อ ปรัชญา พิจารณาจากการ ตระหนักรู้ดว้ ยตนเอง และพฤติกรรมที่ถาวร
ของบุคคลที่สร้างขึ้นจากคุณค่า
2.2.6.2 การกําหนด มาตราส่ วนการประมาณค่า 5 ระดับในลักษณะRating
Scale เพื่อแสดงทักษะ ตามแบบ Likert’s Scale และเกณฑ์ประเมินค่าคะแนน 5 ระดับ ในลักษณะ
เดียวกับเครื่ องมือที่ 3 แล้วนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
โครงสร้างข้อคําถามในเครื่ องมือนี้
แบ่งข้อคําถามในการประเมินทัศนคติเป็ น
5 ระดับ ในสมรรถนะแต่ละด้าน มี 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่
1 ประเมินทัศนคติในสมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง จํานวน
10 ข้อ ประกอบด้วย การรับ 2 ข้อ การตอบสนอง 2 ข้อ การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม 2 ข้อ การจัดระบบ
คุณค่า 2 ข้อ และการสร้างบุคลิกลักษณะโดยคุณค่า 2 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องส่ วนที่ 1 ของ
เครื่ องมือที่ 8 เท่ากับ 0.80
ส่ วนที่
2 ประเมินทัศนคติในสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด จํานวน 8
ข้อ ประกอบด้วย การรับ 1 ข้อ การตอบสนอง 2 ข้อ การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม 2 ข้อ การจัดระบบ
คุณค่า 2 ข้อ และการสร้างบุคลิกลักษณะโดยคุณค่า 1 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ส่ วนที่ 2 ของ
เครื่ องมือที่ 8 เท่ากับ 0.75
ส่ วนที่
3 ประเมินทัศนคติในสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย การรับ 1 ข้อ การตอบสนอง 1 ข้อ การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม 2 ข้อ การ
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จัดระบบคุณค่า 1 ข้อ และการสร้างบุคลิกลักษณะโดยคุณค่า 1 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ส่ วนที่
3 ของเครื่ องมือที่ 8 เท่ากับ 0.73
ส่ วนที่
4 ประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน
จํานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย การรับ 2 ข้อ การตอบสนอง 2 ข้อ การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม 2 ข้อ การ
จัดระบบคุณค่า 2 ข้อ และการสร้างบุคลิกลักษณะโดยคุณค่า 2 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ส่ วนที่
4 ของเครื่ องมือที่ 8 เท่ากับ 0.75
สรุ ป เครื่ องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม มี ค่า ดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.76 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น แบบประเมินนี้
สามารถนําไปใช้ประเมินทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.7 เครื่องมือที่ 9 – 15 เป็ นแบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ กิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมของเครื่ องมือที่ 9-15 ได้แก่
กิจกรรมการจัดการความรู ้ กิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds กิจกรรมการจัดทําโครงการ
กิจกรรมดินสอเป็ นครู กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา และการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม รวมทั้ง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการอบรม
2.2.7.1 การออกแบบการสร้างเครื่ องมือนี้ผวู ้ จิ ยั ประยุกต์ หลักการเรี ยนรู ้ของ
Anderson (2001) ที่ใช้พ้ืนฐานแนวคิดของ Bloom (1956, 1964) 6 ระดับ ที่มีการเรี ยงลําดับขั้นของ
การเรี ยนรู้แต่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่ง่ายกว่าเพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น คือ ความจํา ( Remember) ความเข้าใจ ( Understand) การประยุกต์ใช้
(Apply) การวิเคราะห์ ( Analysis) การประเมิน ( Evaluate) และการสร้างสรรค์ ( Create) ร่ วมกับการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Finks (2003) ที่ตระหนักถึงการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยไม่
เรี ยงลําดับขั้น แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยน ( Learning to Learn) โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมการเรี ยนรู้
และผลจากการเรี ยนรู ้มาประกอบการวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้
6 ระดับ คือ พื้นฐานความรู้
(Foundation Knowledge) การประยุกต์ใช้ ( Application) การบูรณาการ ( Integration) มิติทรัพยากร
มนุษย์ (Human Dimension) การสร้างคุณค่า (Caring) การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยน ( Learning to Learn) เป็ น
คุณลักษณะสําคัญของผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เน้นพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามความสามารถของบุคคล
โครงสร้างของแต่ละเครื่ องมือจะมีความแตกต่างกันในเครื่ องมือที่
9-15 แต่การ
ประเมินใช้มาตราส่ วนการประมาณค่า ( Rating Scales) 5 ระดับเหมือนกันในเครื่ องมือที่ 9-15 และ
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ใช้เกณฑ์พิจารณาการประเมินผลตามเครื่ องมือที่ 3 ก่อนนําไปใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่ องมือ จํานวน 7 เครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบในแต่ละ
เครื่ องมือ ซึ่ งในเครื่ องมือที่ 9-15 มีส่วนประกอบ ดังนี้
2.2.8 เครื่องมือที่ 9 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมการจัดการความรู้
เครื่ องมือนี้ ใช้ประเมินทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองในกิจกรรมการ
จัดการความรู ้โดยการใช้สัญญาการเรี ยนรู ้ โครงสร้างของเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ
ความสามารถในการเขียนสัญญาการเรี ยนรู ้ และ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน โดยกําหนด
เกณฑ์พิจารณาตาม 2 หัวข้อที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดในผนวก ค
สรุ ป
เครื่ องมือที่ 9 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดการ
ความรู ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.78 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
ดังนั้น แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.9 เครื่องมือที่ 10 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมการใช้ โปรแกรม
Micro Worlds
เครื่ องมือนี้ใช้ประเมินทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองในกิจกรรมการใช้
โปรแกรม Micro Worlds โดยโครงสร้างของเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ พฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้และ การนําเสนอผลงานที่แสดงถึงทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ โดยกําหนดเกณฑ์
พิจารณาตาม 2 หัวข้อที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดในผนวก ค
สรุ ป
เครื่ องมือที่ 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมการใช้โปรแกรม
Micro Worlds มี ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.73 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5
ทุกข้อ ดังนั้น แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.10 เครื่องมือที่ 11 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมการจัดทําโครงการ
เครื่ องมือนี้ ใช้ประเมินความรู้การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในกิจกรรมการจัดทํา
โครงการ โดยโครงสร้างของเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ ความสามารถในการจัดทํา
โครงการ ได้แก่ ความรอบรู ้ในการจัดทําโครงการการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกโครงการ การเขียน
โครงการ และ ความสามารถในการ นําเสนอการจัดทําโครงการ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาตาม 2
หัวข้อที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดในผนวก ค
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สรุ ป
เครื่ องมือที่ 11 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดทํา
โครงการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.71 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
ดังนั้น แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.11 เครื่องมือที่ 12 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมดินสอเป็ นครู
เครื่ องมือนี้ใช้ประเมินความรู้ทกั ษะการสื่ อสารถ่ายทอด โดยโครงสร้างของ
เครื่ องมือนี้ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ การอธิ บายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์ และการเขียนแสดง
ความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาตาม 2 หัวข้อที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดใน
ผนวก ค
สรุ ป
เครื่ องมือที่ 12 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมดินสอเป็ น
ครู มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.73 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น
แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.12 เครื่องมือที่ 13 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมกระเป๋ าปัญญา
เครื่ องมือนี้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินความรู้ดา้ นการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ในกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญาโดยโครงสร้างของเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย
2 หัวข้อ คือ การแสดง
พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจและ การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์ โดยมี
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาตาม 2 หัวข้อที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดในผนวก ค
สรุ ป
เครื่ องมือที่ 13 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมกระเป๋ า
ปัญญา มี ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.73 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
ดังนั้น แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
2.2.13 เครื่องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของ
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เครื่ องมือนี้ใช้ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในกิจกรรม
ตลอดการฝึ กอบรมโดยผูส้ ังเกตการณ์ 3 คนเป็ นผูป้ ระเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลังเสร็ จสิ้ นการ
ฝึ กอบรม โครงสร้างเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ พฤติกรรมในการทํากิจกรรม ความมุ่งมัน่
ตั้งใจ และ ความรับผิดชอบ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาตาม 3 หัวข้อที่กาํ หนด รายละเอียดผนวก ค
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สรุ ป
เครื่ องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรม
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มี ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.71 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า
มากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น แบบประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้
2.2.14 เครื่องมือที่ 15 แบบสั งเกตพฤติกรรมของบุคคลทีผ่ ่านการฝึ กอบรม
เครื่ องมือนี้ ใช้ประเมินพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรมโดยเป็ น
เครื่ องมือในการติดตามพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการตัดสิ นใจดําเนินโครงการแล้วลงมือ
ปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกแล้วไปดําเนินการอย่างอื่นแทน ซึ่งเครื่ องมือนี้ช่วยให้
ผูบ้ ริ หารสามารถประเมินพฤติกรรมบุคคล และใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม 3 เดือนได้ง่ายขึ้น โดยโครงสร้างของเครื่ องมือนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ
พฤติกรรมบุคคลและการดําเนินการตามโครงการ
โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาตาม 2 หัวข้อ
รายละเอียดในผนวก ค
สรุ ป
เครื่ องมือที่ 15 แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม มี ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.74 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ดังนั้น แบบ
ประเมินนี้สามารถนําไปใช้ประเมินพฤติกรรมผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมได้
เมื่อได้เครื่ องมือการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ผูว้ จิ ยั นําไปใช้ในการ
ประเมินผลการฝึ กอบรม 3 ระยะ คือ ก่อนฝึ กอบรม หลังฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม 3 เดือน ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลก่อนฝึ กอบรม คือ เครื่ องมือที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และ ที่4
2. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลหลังฝึ กอบรม คือ เครื่ องมือที่ 3 ถึงเครื่ องมือที่ 14
3. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลหลังฝึ กอบรม3 เดือนคือ เครื่ องมือที3่ และ ที่ 15
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วย
ปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
3.1 จัดการฝึ กอบรม
3.1.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศโทถึงเรื ออากาศตรี
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ที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ จํานวน 60 คน ผูว้ จิ ยั เลือกจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการ
ฝึ กอบรมจากแนวคิดของ บุญเรี ยง ขจรศิลป์ (2539) เสนอว่าการวิจยั เชิงเหตุผลเปรี ยบเทียบและการ
วิจยั เชิงทดลองควรกําหนดให้จาํ นวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มไม่ควรตํ่ากว่า 15 คน แต่แนวคิดของ
สุ ชาต ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ (2546) เสนอว่าการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 25-30 คน
เพื่อการประมาณค่าทางสถิติ ทําให้ผวู ้ จิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน และ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน รวมจํานวน 60 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างชนิดที่ทราบ
โอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่แต่ละหน่วยถูกเลือกขึ้นมา ( Probability Sampling) ร่ วมกับการใช้การ
สุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ( Stratified Sampling) คือ การแบ่งส่ วนราชการหลักในกองทัพอากาศ มี 5
ส่ วน คือ ส่ วนบัญชาการ ส่ วนกําลังรบ ส่ วนส่ งกําลังบํารุ ง ส่ วนการศึกษา และส่ วนกิจการพิเศษ โดย
กําหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูม้ ีประสบการณ์งานกําลังพลหรื อที่เกี่ยวข้องกับงานกําลังพล
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี มีความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเป็ นข้าราชการสัญญาบัตร
ระดับชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศโท ถึง เรื ออากาศตรี ไม่จาํ กัดเพศ โดยกลุ่มทดลอง เป็ นข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลในหน่วยงานที่ส่งเข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมกับอาสาสมัครเข้าร่ วม
กิจกรรมการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลในกองทัพอากาศ ส่ วนกลุ่มควบคุม เป็ น
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลในหน่วยงานที่หน่วยส่ งชื่อเข้ารับการฝึ กอบรม
3.1.2 รู ปแบบและขั้นตอนการฝึ กอบรม
กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการฝึ กอบรมที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น ที่เรี ยกว่า
N-GRaDE with
ITALIC Model มีระยะเวลาฝึ กอบรม 116 ชัว่ โมง (จํานวน 10 วันที่ดาํ เนินการในห้องเรี ยน นอกนั้น
เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง) เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถวาง
แผนการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ และดําเนินการเรี ยนรู ้ตามที่ตนกําหนดไว้ ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผู ้
แนะนําในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน และใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
และหาวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการมีอิสระในการหาความรู ้ดว้ ยตนเองและเน้น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในระหว่างการทํากิจกรรม เนื้อหาหลักจะเน้นเรื่ องการจัดการความรู ้
และการจัดทําโครงการ การฝึ กอบรมมีข้นั ตอน ดังนี้
N (Needs Analysis) การวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนพิจารณาความ
ต้องการของตนเอง แสดงความต้องการหรื อไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จากการตอบแบบสอบถาม ผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมวินิจฉัยความต้องการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการ
เรี ยนรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรม ทําให้สามารถกําหนดเป้ าหมายที่ตอบสนองความต้องการ ของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้และจัดลําดับความสําคัญจําเป็ นต้องทําการฝึ กอบรมก่อนหรื อหลัง
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G (Goal Setting) การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ของตนเองในแต่ละกิจกรรม ส่ วน ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมที่ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายความต้องการใน
การฝึ กอบรมว่าต้องการให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้อะไรและจะเกิดผลสําเร็ จอย่างไร
R (Resources) การสรรหาแหล่งทรัพยากร ผูเ้ รี ยนเลือกใช้ทรัพยากรการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองในแต่ละกิจกรรม ส่ วนผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
เตรี ยมความพร้อมด้าน
ทรัพยากร ได้แก่ เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู ้ ข้อมูล และบุคลากร ที่ตอ้ งใช้ในการฝึ กอบรม
D (Decision Method) การตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจเลือกวิธี
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง
E (Evaluation) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนประเมินความก้าวหน้ากา ร
เรี ยนรู ้ ตนเองเพื่อปรับปรุ งพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้ให้ประสบผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ส่ วนผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมใช้เครื่ องมือ ประเมินผลเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน จํานวน 15 เครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ผลสําเร็ จใน
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ นประเมินผลก่อนฝึ กอบรม หลังฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม 3 เดือน
การ
จัดการฝึ กอบรม ดําเนินการตามขั้นตอนใน ITALIC ดังนี้
1. I (Icebreaking) ละลายพฤติกรรม เป็ นการทําความรู ้จกั กันประกอบด้วย 2
กิจกรรมย่อย คือ การแนะนําตนเอง และ การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง ใช้ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
2. T (Tactical Interest) กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้ เป็ นการสร้างความสนใจใฝ่
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1 กิจกรรย่อย คือ การแนะนําแนวคิด Constructionism ใช้ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3. A (Activities) กิจกรรมหลายรู ปแบบ เป็ นการจัดกิจกรรมในหลายรู ปแบบ
รวม 107 ชัว่ โมง ประกอบด้วย 6 กิจกรรหลัก คือ
3.1 กิจกรรมการใช้ตวั ต่อ Lego เพื่อฝึ กทักษะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาใน
การวางแผน การดําเนินการและการแก้ปัญหาเพื่อให้งานประสบผลสําเร็ จผ่านการใช้ตวั ต่อ Lego
ในการสร้างชิ้นงาน ใช้ระยะเวลา 16 ชัว่ โมง
3.2 กิจกรรมการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อฝึ กทักษะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการจัดการความรู ้ หากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความภูมิใจในตนเองจาก
สิ่ งที่ตนเองปฏิบตั ิได้จะสร้างความประทับใจและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกอยากทําสิ่ งนั้นอีก
ครั้งหรื อทําใหม่ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อๆไป จึงเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลนั้นสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
อย่างต่อเนื่องได้ ใช้ระยะเวลา 20 ชัว่ โมง เป็ นการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยนใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 45 นาที การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 10 ชัว่ โมง นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน 7 ชัว่ โมง 30 นาที
การทดสอบการจัดการความรู ้ก่อนและหลังฝึ กอบรมครั้งละ 15 นาที เขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ 15 นาที
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3.3 กิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds เพื่อฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองผ่านการใช้โปรแกรม Micro Worlds ซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่วยการเรี ยนรู้และฝึ กทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดโดยในกิจกรรมมีการนําเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในช่วง Show & Share ใช้ระยะเวลา 45 ชัว่ โมง
3.4 กิจกรรมดินสอเป็ นครู เพื่อพัฒนาความรู ้จากการใช้ความคิดวิเคราะห์และ
นําเสนอความคิดนั้นผ่านการใช้ทกั ษะการสื่ อสารถ่ายทอด ใช้ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.5 กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา เพื่อพัฒนาความรู ้จากการคิดวิเคราะห์ในการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ใช้ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.6 กิจกรรมการจัดทําโครงการ (Project Management) เพื่อพัฒนาความรู ้ใน
กระบวนการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ใช้ระยะเวลา 20 ชัว่ โมง ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่ม 15 นาที การ
เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 15 นาที การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง 12 ชัว่ โมง นําเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน 5 ชัว่ โมง เขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ 15 นาที
4. L (Learning) เรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองใน
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม และ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่จดั ขึ้นข้างต้น
5. I (Integrate Sharing Knowledge) บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้หรื อสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลไปสู่ บุคคลอื่นในการทํากิจกรรมการฝึ กอบรม
ทําให้เกิดความรู ้ใหม่ที่เป็ นของตนเอง
6. C (Creative Construction) สร้างสรรค์งาน เป็ นการสร้างผลงานหรื อชิ้นงาน
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ที่มา
กลุ่มควบคุมใช้รูปแบบการฝึ กอบรมเดิมที่เคยปฏิบตั ิ ใช้เวลาฝึ กอบรม
110 ชัว่ โมง
(จํานวน 6 วันที่ดาํ เนินการในห้องเรี ยน นอกนั้นเป็ นการศึกษาด้วยตนเอง) เน้นครู ผสู้ อนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ใช้การเรี ยนการสอนตามเนื้อหาร่ วมกับฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มและนําเสนอ
โครงการ เนื้อหาหลักเน้นเรื่ องการจัดการความรู ้และการจัดทําโครงการเช่นเดียวกัน ส่ วนกิจกรรม
กลุ่มในการปฏิบตั ิจะเป็ นไปตามเนื้อหาหลักในการฝึ กอบรม แต่จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาไป
ศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีการกํากับดูแลด้วยสัญญาการเรี ยนรู ้ การดําเนินการประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนพิจารณาความต้องการของตนเองโดย
แสดงความต้องการหรื อไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จากการตอบแบบสอบถาม ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมวินิจฉัย
ความต้องการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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2. กิจกรรมเรื่ องการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยน เน้นเนื้อหาการจัดการความรู ้และแสดงตัวอย่างการจัดการความรู ้ 14 ชัว่ โมง
ร่ วมกับการฝึ กปฏิบตั ิตามขั้นตอนการจัดการความรู ้ 8 ชัว่ โมง รวมใช้ระยะเวลา 22 ชัว่ โมง
3. กิจกรรมการจัดทําโครงการ (Project Management) เป็ นการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน เน้นเนื้อหาการจัดทําโครงการและการแสดงตัวอย่างการจัดทําโครงการ 7 ชัว่ โมง ร่ วมกับ
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําโครงการตามตัวอย่าง 6 ชัว่ โมง รวมใช้ระยะเวลา 13 ชัว่ โมง
4. กิจกรรมศึกษาด้วยตนเองในการจัดการความรู ้ (เรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย) 70 ชัว่ โมง
5. การนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ใช้ระยะเวลา 5 ชัว่ โมง
6. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รี ยน ใช้เครื่ องมือ
จํานวน 4 เครื่ องมือ โดยแบ่งเป็ นการประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ รี ยนก่อนการ
ฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
เห็นได้วา่ มีความแตกต่างของรู ปแบบการฝึ กอบรม
N-GRaDE with ITALIC
Model ที่ใช้ในกลุ่มทดลองกับการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่ใช้ในองค์กรซึ่ งผูว้ จิ ยั ประยุกต์เพื่อนํามาใช้
ในกลุ่มควบคุม โดยทดลองใช้ท้ งั สองรู ปแบบแล้วนําผลมาเปรี ยบเทียบการเสริ มสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศว่ารู ปแบบไหนเกิดประสิ ทธิ ผลมากกว่า
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบรู ปแบบการฝึ กอบรมทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
หัวข้อ การฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model
รู ปแบบการฝึ กอบรมเดิม
ระยะเวลา 116 ชัว่ โมง
110 ชัว่ โมง
เนื้อหา 1. การจัดการความรู ้ 20 ชม.
1. การจัดการความรู ้ 22 ชม.
และ
1.1 เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน 10 ชัว่ โมง
1.1 เรี ยนรู้ในห้อง22 ชม.
วิธีการ
1.1.1 แนะนําเนื้อหา 1 ชม. ซักถาม 15 นาที 1.1.1 สอนเนื้อหา 14 ชม.
เรี ยนรู ้
1.1.2 ใช้สัญญาการเรี ยนรู้ 30 นาที
1.1.2 ทํากิจกรรมกลุ่ม 8 ชม.
1.1.3 นําเสนอผลการเรี ยนรู้ 7 ชม. 30 นาที
1.1.4 ทดสอบการเรี ยนรู้ก่อน-หลัง 30 นาที
1.1.5 วิพากษ์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ 15 นาที
1.2 เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ ดว้ ยการนํา
ตนเอง 10 ชม.
2. การจัดทําโครงการ 20 ชม.
2. การจัดทําโครงการ13 ชม.
2.1 เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน 8 ชม.
2.1 เรี ยนรู้ในห้อง13 ชม.
2.1.1 สอนเนื้อหา 7 ชม.
2.1.1 แนะนําเนื้อหา 1 ชม. ซักถาม 15 นาที
2.1.2 เรี ยนรู ้จากตัวอย่าง 6
2.1.2 แบ่งกลุ่ม 15 นาที
2.1.3 นําเสนอโครงการและปรับแก้ไข 6 ชม. ชม.
2.1.4 วิพากษ์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ 30 นาที
3. ศึกษาด้วยตนเอง 70 ชม.
2.2. เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ ดว้ ยการ 4. นําเสนอโครงการจัดการความรู้
นําตนเอง 12 ชม.
5 ชม.
กิจกรรม 3. การใช้โปรแกรม Micro Worlds 45 ชม.
การเรี ยน 4. การใช้ตวั ต่อ Lego 16 ชม.
ไม่มี
รู ้อื่น
5. ดินสอเป็ นครู 3 ชม.
6. กระเป๋ าปั ญญา 3 ชม.
7. การแนะนําตนเอง 3 ชม.
จกรรม 8. การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง 3 ชม.
ไม่มี
เสริ ม
9. การแนะนํา Constuctionism 3 ชม.
อื่นๆ
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3.1.3 วิทยากรการฝึ กอบรม
วิทยากรการฝึ กอบรมรู ปแบบใหม่ (รายชื่อตามผนวก ข) เป็ นวิทยากรเชี่ยวชาญ
เฉพาะการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา 3 ท่าน มีประสบการณ์การ
ฝึ กอบรมในศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนในภาคเหนือ 1 ท่าน มาให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ
พื้นฐานแนวคิดนี้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการจัดการฝึ กอบรม ส่ วน
วิทยากรที่อยูใ่ นทีมงาน ดร.พารณ อิศรเสนา 2 ท่าน ซึ่ งมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Micro
Worlds มาแนะนําการใช้โปรแกรมและเป็ นที่ปรึ กษาในการดําเนินกิจกรรมนี้ร่วมกับกิจกรรมดินสอ
เป็ นครู และกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา ทีมวิทยากรจากบริ ษทั เลโก้ประเทศไทย จํากัด 2 ท่าน มาให้
คําแนะนําการใช้ตวั ต่อ Lego และการใช้โปรแกรมสร้างหุ่นยนตร์ ส่ วนวิทยากรในกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม 1 ท่าน มาดําเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมในระยะเริ่ มต้นการฝึ กอบรมร่ วมกับผูว้ จิ ยั ที่
ดําเนินการในระหว่างการฝึ กอบรม กิจกรรมการจัดการความรู ้ 3 ท่าน เป็ นวิทยากรภายนอก 2 ท่าน
ร่ วมกับผูว้ จิ ยั และ กิจกรรมการจัดทําโครงการ ผูว้ จิ ยั เป็ นวิทยากร
สําหรับวิทยากรการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิม เป็ นวิทยากรรับผิดชอบการจัดการ
ความรู ้ในกองทัพอากาศและการจัดการโครงการ โดยมีวทิ ยากรภายในเป็ นหลัก ในบางครั้งจะใช้
วิทยากรภายนอกผสมผสานกัน แต่งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั เป็ นวิทยากรในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทีมเจ้าหน้าที่
3.2 การวิเคราะห์ และประเมินผลการฝึ กอบรม
การประเมินผลการฝึ กอบรมในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ Bloom (1956, 1964)
ในการประเมินความรู ้และทัศนคติ ร่ วมกับการใช้แนวคิดของ Dave (1967,1970) ในการประเมิน
ทักษะเป็ นหลัก แต่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Bloom เน้นการเรี ยนรู้เป็ นลําดับขั้นอย่างต่อเนื่อง
ทําให้การประเมินการเรี ยนรู ้ของบุคคลในด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติให้เป็ นไปตามลําดับขั้นที่
แท้จริ งของแต่ละบุคคลนั้น เป็ นไปได้ยากเพราะมีรายละเอียดของการประเมินมากและยากต่อการ
วิเคราะห์ผลตามลําดับขั้นได้อย่างแท้จริ ง ทําให้ผวู ้ จิ ยั ออกแบบสอบถามตามแนวคิดของ Bloom
(1956, 1964) และ Dave(1967,1970) ให้เป็ นไปตามลําดับขั้นโดยผสมผสานในการประเมินผล
เพื่อให้การประเมินผลมีความชัดเจนและง่ายต่อการนําไปใช้ โดยไม่ตอ้ งประเมินเป็ นลําดับขั้นใน
ด้านความรู ้ ทักษะและทัศนคติแต่ใช้การประเมินผลภาพรวมของการเรี ยนรู ้ในด้านความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติแทน โดยใช้ความถี่การประเมินจากหลายแบบสอบถามประกอบการประเมินผลเพื่อให้
ผลการประเมินและการวิเคราะห์ผลมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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3.2.1 การประเมินผลการฝึ กอบรม
หลักการประเมินผลในงานวิจยั นี้ เน้นการประเมินรายบุคคล
2 ประการ คือ
การประเมินสมรรถนะของตนเอง ( Self Assessment) คิดเป็ น ร้อยละ 40 และผูบ้ งั คับบัญชาประเมิน
สมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (Boss Assessment) คิดเป็ นร้อยละ 60 ตามแนวคิดของ Luhmann, C.
C., and Ahn, 2007; Dewal and Kumar (2010) ประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน หลัง และหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแต่มีความเหมือนและความต่างบางประการ ดังนี้
3.2.1.1 การประเมินผลก่อนการฝึ กอบรม
3.2.1.1.1 กลุ่มทดลอง ประเมินความต้องการ ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกําลังพล (เครื่ องมือที่ 1) การประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการอบรม
โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนต้องประเมินสมรรถนะของตนเองร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละบุคคล (เครื่ องมือที่ 3) และการ
ทดสอบวัดความรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู ้ในแต่ละบุคคล (เครื่ องมือที่
4) รวมการประเมิน
สมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมของกลุ่มทดลอง จํานวน 3 ชุด
3.2.1.1.2 กลุ่มควบคุม ประเมินก่อนการฝึ กอบรมเหมือนกลุ่มทดลอง
3.2.1.2 การประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
3.2.1.2.1 กลุ่มทดลอง ประเมินผลตามกิจกรรมในการฝึ กอบรมโดย
ประเมินสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะประเมินความรู ้จากกิจกรรมการจัดการความรู ้
(เครื่ องมือที่ 4) การประเมินทักษะจากกิจกรรมการจัดการความรู ้ (เครื่ องมือที่ 5 และ 9) และ
ประเมินทัศนคติจากภาพรวมการดําเนินกิจกรรม (เครื่ องมือที่ 8) รวม ใช้เครื่ องมือ จํานวน 4 ชุด
การประเมินสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดมีการประเมินความรู ้จากกิจกรรมดินสอเป็ นครู
(เครื่ องมือที่ 12) การประเมินทักษะจากกิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds (เครื่ องมือที่ 10)
และประเมินทัศนคติจากภาพรวมการดําเนินกิจกรรม (เครื่ องมือที่ 8) รวม ใช้เครื่ องมือ จํานวน 3 ชุด
การประเมินสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหามีการประเมินความรู ้จากกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา
และ กิจกรรมการจัดทําโครงการ (เครื่ องมือที่ 13 และ 11) การประเมินทักษะจากกิจกรรมการใช้ตวั
ต่อเลโก้ Lego (เครื่ องมือที่ 6) และการประเมินทัศนคติจากภาพรวมการดําเนินกิจกรรม (เครื่ องมือที่
8) รวม ใช้เครื่ องมือ จํานวน 4 ชุด
3.2.1.2.2 กลุ่มควบคุม จะไม่มีการประเมินผลในระยะนี้
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สรุ ปการประเมินสมรรถนะ
3 ด้านกลุ่มทดลองใช้เครื่ องมือ จํานวน 11
ชุด แต่ในกลุ่มควบคุมจะไม่มีการใช้เครื่ องมือประเมินหลังการฝึ กอบรม
3.2.1.3 การประเมินผลหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
3.2.1.3.1 กลุ่มทดลอง จะประเมินสมรรถนะโดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ละคนต้องประเมินสมรรถนะตนเองและผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ละบุคคล (เครื่ องมือที่ 3) โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม (เครื่ องมือที่
15) ประกอบการพิจารณาให้คะแนนสมรรถนะ รวมประเมินสมรรถนะกลุ่มทดลอง จํานวน 2 ชุด
3.2.1.3.2 กลุ่มควบคุม จะประเมินสมรรถนะโดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ละคนต้องประเมินสมรรถนะตนเองและผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่
ละบุคคล (เครื่ องมือที3)
่ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม (เครื่ องมือที่ 15)
ประกอบการพิจารณาให้คะแนนสมรรถนะ รวมประเมินสมรรถนะกลุ่มควบคุม จํานวน 2 ชุด
3.2.1.4 การวิเคราะห์ผลการฝึ กอบรม 3 ระยะ ดังนี้
3.2.1.4.1 ก่อนการฝึ กอบรม
การประเมินผลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้หลักการ
เดียวกัน คือ การคิดคะแนนประเมินสมรรถนะแต่ละด้านโดยการประเมินตนเอง นํ้าหนักร้อยละ 40
แต่แบบสอบถามมีระดับคะแนน 1-5 คะแนนเต็ม 5 ทําให้การประเมินผลมีค่าคะแนนเท่ากับ 8 จาก
การคิดนํ้าหนักคะแนนด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ดังนั้นผลคะแนน
ประเมินสมรรถนะจากการประเมินตนเองในทุกข้อให้นาํ มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วคูณด้วย 8 จะได้
คะแนนสมรรถนะบุคคลนั้นจากการประเมินตนเอง โดยคิดคะแนนประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน
ส่ วนการประเมินสมรรถนะโดยผูบ้ งั คับบัญชานํ้าหนักร้อยละ 60 แต่แบบสอบถามมีคะแนนจาก
ประเภทสมรรถนะมีระดับ 1-5 แต่คิดคะแนนนํ้าหนัก 5 ทําให้มีคะแนนเต็ม 25 ส่ วนคะแนนจาก
ระดับความสามารถของสมรรถนะมีระดับ 1-5 แต่คิดคะแนน 5 ทําให้แบบสอบถามนี้มีคะแนนเต็ม
30 เมื่อนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามหลักคณิ ตศาสตร์ จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2 ดังนั้นผลคะแนน
ประเมินสมรรถนะที่ผบู ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้นาํ คะแนนจากประเภทรวมกับ
คะแนนจากระดับ แล้วคูณด้วย 2 จะได้ค่าคะแนนสมรรถนะของบุคคลนั้นที่ผบู ้ งั คับบัญชาประเมิน
ให้โดยคิดคะแนนประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน นําคะแนนประเมินตนเองรวมกับคะแนนประเมิน
จากผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นคะแนนสุ ทธิ ของสมรรถนะของบุคคลนั้น โดยคิดแยกสมรรถนะแต่ละด้าน
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3.2.1.4.2 หลังการฝึ กอบรม
การประเมินผลในขั้นนี้จะมีเฉพาะในกลุ่มทดลองเท่านั้น
โดยมีการประเมินสมรรถนะของตนเองมีน้ าํ หนักร้อยละ 40 การคิดคะแนนสมรรถนะเหมือนกับ
ก่อนการฝึ กอบรมในข้อ 1 ส่ วนการประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรม
และผูส้ ังเกตการณ์ประเมินมีน้ าํ หนักร้อยละ 60 ซึ่ งจะเท่ากับผูบ้ งั คับบัญชาประเมินก่อนการ
ฝึ กอบรมในข้อ 1 การประเมินหลังการฝึ กอบรมนี้ จะประเมินผ่านการเรี ยนรู ้ในแต่ละกิจกรรมทําให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู ้ ทักษะและทัศนคติ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ประเมิน
จาก 2 กิจกรรมคือกิจกรรมการจัดการความรู้และกิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds โดยใช้
เครื่ องมือจํานวน 4 ชุด แต่ละเครื่ องมือมีระดับคะแนน 1-5 ยกเว้นเครื่ องมือที่ 4 มีคะแนนเต็ม 12 ให้
ปรับเป็ นระดับคะแนน 1-5 เช่นเดียวกันเพื่อให้ฐานคะแนนเท่ากับ 5 แต่ละเครื่ องมือคะแนน เต็ม 5
จากจํานวน 4 เครื่ องมือ ทําให้คะแนนเต็มของสมรรถนะด้านนี้ คิดเป็ น20 แต่มีน้ าํ หนักร้อยละ 60 ทํา
ให้มีน้ าํ หนักคะแนนในแต่ละเครื่ องมือเท่ากับ 3 ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละเครื่ องมือให้นาํ มาหา
ค่าเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 3 ก่อนนํามารวมกันทั้ง 4 ชุด จึงจะเป็ นคะแนนสมรรถนะที่ผจู้ ดั การฝึ กอบรม
และทีมงานประเมิน
สรุ ปคะแนนสมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ให้นาํ
คะแนนจากการประเมินตนเองมารวมกับคะแนนที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จึงเป็ นคะแนนสุ ทธิ ของบุคคลผูน้ ้ นั ในสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
การประเมินสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดประเมิน
จาก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมดินสอเป็ นครู และกิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds โดยใช้
เครื่ องมือจํานวน 3 ชุด แต่ละชุดมีระดับคะแนน 1-5 เหมือนกัน และแต่ละชุดคะแนนเต็ม 5 จาก
จํานวน 3 ชุด ทําให้คะแนนเต็มสมรรถนะด้านนี้ คิดเป็ น 15 แต่มีน้ าํ หนักร้อยละ 60 ทําให้มีน้ าํ หนัก
คะแนนในแต่ละเครื่ องมือเท่ากับ 4 ดังนั้นผลคะแนนแต่ละเครื่ องมือให้นาํ มาหาค่าเฉลี่ยแล้วคูณด้วย
4 ก่อนนํามารวมกันทั้ง 3 ชุด จึงจะเป็ นคะแนนสมรรถนะที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมและทีมงานประเมิน
สรุ ปคะแนนสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ให้นาํ
คะแนนจากการประเมินตนเองมารวมกับคะแนนที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จึงเป็ นคะแนนสุ ทธิ ของบุคคลผูน้ ้ นั ในสมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
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การประเมินสมรรถนะในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ประเมินจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมกระเป๋ าปัญญา กิจกรรมการจัดทําโครงการและกิจกรรมการใช้
ตัวต่อ Lego โดยใช้เครื่ องมือจํานวน 4 ชุด แต่ละชุดมีระดับคะแนน 1-5 เหมือนกัน และแต่ละ
เครื่ องมือคะแนนเต็ม 5 จากจํานวน 4 ชุด ทําให้คะแนนเต็มของสมรรถนะด้านนี้ คิดเป็ น 20 แต่มี
นํ้าหนักร้อยละ 60 ทําให้มีน้ าํ หนักคะแนนในแต่ละเครื่ องมือเท่ากับ 3 ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละ
เครื่ องมือให้นาํ มาหาค่าเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 3 ก่อนนํามารวมกันทั้ง 4 ชุด จึงจะเป็ นคะแนนสมรรถนะ
ที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมและทีมงานประเมิน
สรุ ปคะแนนสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาให้นาํ
คะแนนจากการประเมินตนเองมารวมกับคะแนนที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จึงเป็ นคะแนนสุ ทธิ ของบุคคลผูน้ ้ นั ในสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
3.2.1.4.3 หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
การประเมินสมรรถนะให้ดาํ เนินการคิดคะแนนประเมิน
เหมือนในข้อ 1 คือแบ่งเป็ นการประเมินสมรรถนะของตนเอง มีน้ าํ หนักร้อยละ
ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีน้ าํ หนักร้อยละ 60

40 และ

สรุ ปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการฝึ กอบรม ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) สําหรับการศึกษาผล
ความต้องการในการฝึ กอบรม
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ ( %) ค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สําหรับการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ในด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติเฉพาะในกลุ่มทดลอง
และผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ดว้ ยการนําตนเอง สมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด สมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะรวมทั้ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่มทดลอง
รวมทั้งก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่มควบคุม (t-test Dependence)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะ
รวมทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้าน
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (t-test Independence)
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5. วิเคราะห์ความคงอยูข่ องสมรรถนะจากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
สมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ระยะก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-Way Analysis of Variance with Repeated
Measures)
4. ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
4.1 วิเคราะห์ จุดอ่ อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค หรือ SWOT (Strength Weakness
Opportunity Threat) ในการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรม
วิเคราะห์ปัจจัย และเงื่อนไข ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคหรื อ SWOT มาประกอบการพิจารณาปั จจัย และเงื่อนไข โดยหา S หมายถึง Strength การ
หาจุดแข็งที่เกิดขึ้นภายในของการดําเนินการและองค์กร W หมายถึง Weakness การหาจุดอ่อนที่เกิด
จากขึ้นภายในของการดําเนินการและองค์กร O หมายถึง Opportunity การหาโอกาสที่เกิดจาก
ภายนอกของการดําเนินการและองค์กร T หมายถึง Treat การหาอุปสรรคที่เกิดจากภายนอกของการ
ดําเนินการและองค์กร ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ใช้
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ( Self Assessment Report) ตามคู่มือการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ตามแนวเกณฑ์ PMQA ปี พ.ศ.2550 นําข้อมูลที่ได้สรุ ปเป็ นปั จจัย เงื่อนไขในการจัดการฝึ กอบรม
วิเคราะห์ปัจจัยในการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการหา
องค์ประกอบหรื อ
ส่ วนประกอบที่เป็ นเหตุให้หรื อหนทางให้เกิดผลสําเร็ จในการฝึ กอบรม เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่มีอิทธิ พล
ต่อการเกิดผลหรื อการแสดงพฤติกรรม สามารถพิจารณาได้จากสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร ผูน้ าํ
และนโยบายเป้ าหมายขององค์กรที่ส่งผลต่อการฝึ กอบรม ซึ่ ง ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content
Analysis) ที่เป็ นภาพรวมของการจัดการฝึ กอบรมตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม รวมถึงการ
ติดตามผลการฝึ กอบรมจากการใช้เครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรมและการสัมภาษณ์ รวมถึงการ
รับฟังสะท้อนจากผูเ้ กี่ยวข้องในการฝึ กอบรม โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคมาประกอบการพิจารณา
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วิเคราะห์เงื่อนไขการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการหาข้อจํากัดหรื อข้อตกลงที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในการฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการจัดการฝึ กอบรมที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จในการฝึ กอบรม พิจารณาได้จากการกําหนดรู ปแบบในการฝึ กอบรม โดยผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ตามสถานการณ์ ( Situation Analysis) การฝึ กอบรม สถานการณ์จาํ ลองเป็ นการจัดการฝึ กอบรมใน
ห้องเรี ยนหรื อสถานที่ที่จดั ขึ้นเพื่อทํากิจกรรม และสถานการณ์จริ งเป็ นการนําไปใช้ในหน่วยงาน
โดยพิจารณาร่ วมกับวัฒนธรรมกองทัพอากาศ โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคมาประกอบการพิจารณา
4.2 วิเคราะห์ ภาพรวมการ ฝึ กอบรมจากผู้เกีย่ วข้ องในการดําเนินการฝึ กอบรมเพือ่ หา
ปัญหาทีเ่ กิดจาการฝึ กอบรม
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการหาอุปสรรคหรื อข้อขัดข้อง
ที่ขดั ขวางในการฝึ กอบรม โดยอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องสามารถส่ งผลต่อความสําเร็ จในการ
ฝึ กอบรม สามารถพิจารณาได้จากสิ่ งหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการในขั้นการเตรี ยมการ
ฝึ กอบรม ระหว่างการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม ซึ่ งผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ความคิดเห็น
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจาก 1) แบบสอบถาม เป็ นการเขียนข้อเสนอแนะในการตอบแบบ ประเมิน
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 2) การสอบถามพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูบ้ งั คับบัญชา และทีมจัดดําเนินการ 3) การรับฟังเสี ยงสะท้อน (Feedback) จากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ยวข้องและข้าราชการอื่นๆ ที่มาจากการลํ่าลือ ( Rumor) ร่ วมกับการใช้ขอ้ มูลจาก
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประกอบการพิจารณา
สรุ ปได้วา่ การวิจยั เชิงพัฒนา ( Research and Development) และ การวิจยั กึ่งทดลอง
(Quasi Experiment) เพื่อการศึกษาโดยใช้การทดลองใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่ง
พยายามควบคุมตัวแปรและลดตัวแปรแทรกซ้อนให้นอ้ ยที่สุด แล้วนําผลการทดลองมาเปรี ยบเทียบ
เพื่อประเมินผลรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในการเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการปฏิบตั ิงานสาย
งานกําลังพลกองทัพอากาศ โดยเริ่ มการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
ทัว่ ไปและในกองทัพอากาศแล้วนํามาสร้างเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมจากการสังเคราะห์ 3 แนวคิด
จนได้รูปแบบการฝึ กอบรมที่จะนํามาใช้ในกองทัพอากาศ แล้วจึงนําไปทดลองใช้ โดยการ
เปรี ยบเทียบผลใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ซึ่ งใช้หลักสถิติใน
การประเมินผลว่าผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมดังกล่าวมีสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้เพิม่ ขึ้นหรื อไม่ หากสามารถเสริ มสร้าง
สมรรถนะดังกล่าวได้จริ ง แสดงว่ารู ปแบบการฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้นนั้นสามารถเสริ มสร้าง
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สมรรถนะให้เกิดกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ จึงจะสามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการฝึ กอบรมที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับกองทัพอากาศโดยเฉพาะในข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลัง
พล นอกจากนี้ได้ศึกษาปั จจัย เงื่อนไขและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรมและเสนอแนวทางแก้ไข
เพื่อให้การนํารู ปแบบการฝึ กอบรมนี้ไปใช้จะเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตาม
แนวคิดการ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพล กองทัพอากาศ ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ความต้ องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เพือ่
สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ในขั้นตอนนี้มี 2 ประการ คือ การ วิเคราะห์ สภาพ
และปั ญหาองค์กร และ การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม
1.1 วิเคราะห์ สภาพและปัญหาองค์ กร
1.1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรกองทัพอากาศ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 พบสภาพความต้องการในการฝึ กอบรมและความ
พร้อมในการสนับสนุนการฝึ กอบรม จากการที่องค์กรมีเป้ าหมายในการพัฒนาสมรรถนะกําลังพล
พิจารณาจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ พ.ศ.
2551-2562 โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลให้มีความพร้อมในการป้ องกัน
ประเทศ รวมทั้งให้กรมกําลังพลทหารอากาศเป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนากําลังพล
และจากแผนแม่บทด้านกําลังพล พ.ศ. 2551-2554 ของกรมกําลังพลทหารอากาศได้กาํ หนดกลยุทธ์
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ของกองทัพอากาศดังกล่าว และเพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ
สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะกําลังพลได้อย่างเต็มที่ จึงต้องเปิ ดโอกาสให้
หน่วยงานสามารถนําเสนอโครงการศึกษาฝึ กอบรมได้ตามความเหมาะสมเพื่อการพัฒนากําลังพลใน
หน่วยงาน โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาฝึ กอบรมเพื่อการ
ดังกล่าว ซึ่ งส่ งผลให้กาํ ลังพลมากกว่าครึ่ งหนึ่งได้รับการศึกษาฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้ในแต่
ละปี แต่พบปั ญหาสําคัญขององค์กรที่ไม่สามารถพัฒนากําลังพลได้ครอบคลุมทุกคนในแต่ละปี โดย
เฉลี่ยกําลังพลจะได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาฝึ กอบรม 2 ปี ต่อคนต่อครั้งเท่านั้น
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1.1.2 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการสัมมนา
ผลการวิเคราะห์รายงานผลการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ (รายงานผลการสัมมนา, 2551) พบปั ญหาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกําลัง
พล (Functional Competency) ของข้าราชการบางคนตํ่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็ น ส่ งผลให้การ
ปฏิบตั ิงานไม่มี ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร จึงเห็นพ้องว่าควรเสริ มสร้างสมรรถนะให้กบั ข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานกําลังพล ในกองทัพอากาศโดยใช้การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และได้พิจารณา
สมรรถนะที่สาํ คัญที่ขา้ ราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลควรจะมี คือ สมรรถนะ 6 ประการคือ 1)
การทํางานเป็ นทีม 2) การสื่ อสารถ่ายทอด 3) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 4) การวิเคราะห์แนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ 5) การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง และ 6) การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ซึ่งในการพิจารณา
สมรรถนะดังกล่าวได้มาจากการพิจารณา 4 หัวข้อ คือ ความสามารถในการมีส่วนร่ วมกับ
ยุทธศาสตร์ ความสามารถในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในความเชี่ยวชาญการ
บริ หาร และความสามารถในการเสริ มสร้างความเป็ นเลิศในงานกําลังพล ดังนี้

สมรรถนะ
(Competency)
การทํางานเป็ นทีม
ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ ายทอด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การวิเคราะห์แนวคิด
ทางยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การตัดสิ นใจและ
การแก้ ปัญหา

หัวข้อในการพิจารณา
คะแนน
มีส่วนร่ วม
บริ หาร เชี่ยวชาญ เสริ มสร้าง
ความจํา
กับ
การ
การ
ความเป็ น
ยุทธศาสตร์ เปลี่ยนแปลง บริ หาร เลิศกําลังพล เป็ นที่ตอ้ งมี
√
√
3
√
√

√

√

√

4

√

√

-

√

3

√

√

√

-

3

√

√

√

√

4

-

√

√

√

3

แผนภูมิที่ 9 การจัดลําดับความสํ าคัญของสมรรถนะสายงานกําลังพล
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จากแผนภูมิที่ 9 สรุ ปได้วา่ สมรรถนะที่ขา้ ราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
ต้องการมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านทักษะ การสื่ อสารถ่ายทอดและ สมรรถนะด้าน การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ได้ 4 คะแนน เป็ นคะแนนที่สูงที่สุด ส่ วนสมรรถนะที่ได้ 3 คะแนน รองลงมามี 4 สมรรถนะ
คือ 1) การทํางานเป็ นทีม 2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 3) การวิเคราะห์แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 4) การ
ตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา แต่ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า สมรรถนะด้าน การตัดสิ นใจและการ
แก้ปัญหาเป็ นสิ่ งสําคัญ และจําเป็ นในงานกําลังพลมากกว่าสมรรถนะด้านอื่น เนื่องจากสมรรถนะ
ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาเป็ นหัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานกําลังพล
กองทัพอากาศในปั จจุบนั (คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานกองทัพอากาศ, 2550) นอกจากนี้การ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสําคัญในการส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีมให้สัมฤทธิ์ได้
ผล
(Kayser, 1994) และมีความสําคัญสําหรับผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารในการทํางานให้เกิดผลงานที่สาํ เร็ จ
ตามเป้ าหมายได้ ( Kepner and Tregoe, 1965) สรุ ปได้วา่ สมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา มีความสําคัญที่ตอ้ งพัฒนาในข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานกําลังพลกองทัพอากาศ ผูว้ จิ ยั จึงต้อง พัฒนา รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อให้ขา้ ราชการที่
ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศสามารถพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ประการดังกล่าว
1.2 วิเคราะห์ ความต้ องการในการฝึ กอบรม
1.2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)
ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและด้านกําลังพล
จํานวน 2 คน เมื่อวันที่ 3 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามลําดับ พบความต้องการในการพัฒนากําลัง
พลโดยใช้การฝึ กอบรม จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ที่แสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน
ถึงการให้ความสําคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังพล และความต้องการในการศึกษาฝึ กอบรม
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ โดยคาดหวังว่าการฝึ กอบรมจะ
ช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลได้ และเชื่อว่ากําลังพลที่มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตามสาย
งานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลให้กบั หน่วยงานได้ แต่พบปั ญหาในการพัฒนากําลังพลที่ยงั ไม่
สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ ได้เท่าที่ควร เนื่องจากความไม่ชดั เจนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกําลังพลเมื่อ
เทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการจัดการฝึ กอบรม รวมถึงการไม่ตอบสนองต่อเป้ าหมาย
ขององค์กร โดยเฉพาะความต้องการในการพัฒนากําลังพลให้มีความคิดสร้างสรรค์และการบูรณา
การสู่ การปฏิบตั ิในชีวติ จริ ง แม้วา่ การศึกษาตามหลักสู ตรหรื อการฝึ กอบรมระยะสั้น สามารถทําให้ผู้
เข้ารับการศึกษาฝึ กอบรมเกิดองค์ ความรู ้ ได้ แต่ไม่บ่งบอกความคงอยูข่ องสมรรถนะนั้น อีกทั้ง
รู ปแบบของการศึกษาฝึ กอบรมที่ จดั ขึ้นนั้น ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการเสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้าใจให้ กบั ผูเ้ ข้ารับการศึกษาฝึ กอบรมเป็ นหลัก แต่ยงั ขาดการกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
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การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและต่อยอดความรู ้เพื่อขยายฐานความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่น โดยแสดงออกทางความคิด
ที่นาํ ไปสู่ นวัตกรรมในการปฏิบตั ิ งาน หากมีการปรับรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมน่าจะช่วยใ ห้
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการ ฝึ ก อบรมประสบผลสําเร็ จ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการนําความรู ้ที่ได้รับ
ไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายของหน่วยงานและองค์กรต่อไป
1.2.2 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผลการสนทนากลุ่ม ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตามแนวคิดการ เรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.30-11.30 น. ณ บริ ษทั
ในเครื อ ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน จังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน พบประเด็นที่เป็ นปัญหาหรื อ
อุปสรรคในการจัดการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในองค์กรแบบ
ทหาร จากการที่บุคลากรมีระเบียบวินยั เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ทําให้การสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเองมีโอกาสเกิดขึ้นกับบุคลากรได้นอ้ ย โอกาสที่จะเกิด
ความล้มเหลวของการจัดการฝึ กอบรมสู ง อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่ มต้นในการจัดการฝึ กอบรมว่าจะ
สามารถจัดขึ้นได้หรื อไม่ และเมื่อจัดแล้วจะประสบผลอย่างไร จากประสบการณ์ที่กลุ่มเคยจัดใน
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะคล้ายกองทัพอากาศใช้เวลาเรี ยนรู ้ลองผิดลองถูกนานกว่าจะประสบ
ผลสําเร็ จ ในทางกลับกันอาจมีความเป็ นไปได้ของการจัดการฝึ กอบรมโดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในกองทัพอากาศ โดยผูจ้ ดั พิจารณาองค์ความรู ้หลักที่จาํ เป็ นต้องนําไปใช้ใน
การฝึ กอบรมและให้สอดคล้องกับภารกิจกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมกับการพิจารณา
รู ปแบบของกิจกรรมที่ใช้ในการฝึ กอบรม ซึ่ งกิจกรรมที่นิยมนํามาใช้ฝึกอบรม ได้แก่ Micro Worlds
และหรื อ Lego ทั้งนี้ข้ ึนกับผูจ้ ดั การฝึ กอบรมพิจารณาความเหมาะสมในการ ประยุกต์ และปรับ ใช้
ของกลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด และที่สาํ คัญต้องทําให้ผนู ้ าํ องค์กรที่ไม่เคยรู ้เกี่ยวกับ
แนวคิดดังกล่าวยอมรับและสนับสนุนโดยให้โอกาสในการจัดการฝึ กอบรมนี้ข้ ึนในกองทัพอากาศ
สรุ ปได้วา่ มีท้ งั ความเสี่ ยงอย่างมากต่อการประสบความล้มเหลว เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรทหารที่
เน้นการมีระเบียบวินยั และการปฏิบตั ิตามคําสั่งเป็ นสําคัญ รวมทั้งมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ ตลอดจนความแปลกใหม่ของการจัดการฝึ กอบรมที่อาจส่ งผลต่อการ
ยอมรับและการให้ความร่ วมมือของกําลังพลในกองทัพอากาศ
1.2.3 ผลการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ผลการสํารวจความต้องการของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังพล จํานวน 205 คน จากจํานวน 432 คน
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สรุ ปได้วา่ มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะกําลังพลด้วยการฝึ กอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 คิดเป็ น
ร้อยละ 86 จัดอยูใ่ นความต้องการระดับมากที่สุด
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ ความต้ องการการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะของ
ข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
รายการประเมิน
X S.D. แปลผล
1. ท่านต้องการโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน
4.37 5.632 มาก
2. ท่านคิดว่าข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานด้านกําลังพลควรได้รับการพัฒนา
4.18 6.538 มาก
ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างต่อเนื่อง
3. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้อย่าง
3.79 6.441 มาก
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้
3.94 7.204 มาก
ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ
5. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการ 4.56 4.961 มาก
ทํางานที่ท่านรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ ผล
6. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 4.78 5.546 มากที่สุด
การเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมใหม่ๆที่ช่วยในการพัฒนางานของท่านได้
7. ท่านต้องการการเรี ยนรู ้ที่เกิดประสิ ทธิ ภาพด้วยการฝึ กปฏิบตั ิหรื อ
4.67 5.873 มากที่สุด
การเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือทํา (learning by doing)
8. ท่านต้องการเรี ยนรู ้การจัดทําโครงการที่ถูกต้องเพื่อการนําไปใช้ ให้ 3.88 6.208 มาก
เกิดผลสําเร็ จ
9. ท่านต้องการรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะ
3.94 6.454 มาก
ข้าราชการให้เกิดสําเร็ จที่ชดั เจน
10. ท่านต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมที่สามารถพัฒนาสมรรถนะในการ 3.92 6.307 มาก
ทํางานให้กบั ตนเองได้
11. ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการเข้ารับการ
4.77 5.746 มากที่สุด
ฝึ กอบรม
12. ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการนําผลที่ได้รับ 4.83 6.172 มากที่สุด
จากการฝึ กอบรมไปพัฒนาในการทํางาน
รวมคะแนนเฉลีย่
4.30 6.090
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สรุ ปได้วา่ การจัดการฝึ กอบรมเป็ นความต้องการของกองทัพอากาศจากการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและเป็ นความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิที่เป็ นข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศที่ตอ้ งการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกําลังพล จากรายงานผลการสัมมนาและ
ผลการประเมินแบบสอบถาม รวมทั้ง มีความเป็ นไปได้ของการจัดการฝึ กอบรมโดยใช้แนวคิดของ
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในองค์กรขนาดใหญ่เช่นกองทัพอากาศจากการสนทนากลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมตามแนวคิดดังกล่าว ในขณะเดียวกันมีความเสี่ ยงของความล้มเหลวในการ
จัดการฝึ กอบรมจากวัฒนธรรมองค์กรแบบทหาร จึงเป็ นความท้าทายของผูว้ จิ ยั ในการตัดสิ นใจที่จะ
ดําเนินการจัดการฝึ กอบรมนี้ในกองทัพอากาศ
2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและ
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ ในขั้นตอนนี้มี 2 ประการ คือ การ สังเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรม และ
การสร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 14 แบบ
2.1 สั งเคราะห์ รูปแบบการฝึ กอบรม
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรมของ 3 แนวคิด คือ การเรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์
ด้วยปั ญญา Papert (1999) แนวคิด การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง Brockett and Hiemstra (1991) และ
แนวคิด โปรแกรมการฝึ กอบรม มหัศจรรย์ของ Rylatt and Lohan (1995) ทําให้ผวู ้ จิ ยั นําแนวคิด
รู ปแบบการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ (Ryratt and Lohan,1995) 5 ขั้นตอนมาดําเนินการ คือ 1) ความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้ (Need Analysis) 2) กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ (Goal Setting) 3) สรรหา
แหล่งทรัพยากร (Resources) 4) ตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ (Decision Method) และ 5) ประเมินผล
ความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ (Evaluation) ร่ วมกับการประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึ กอบรมร่ วมกับแนวคิด
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา (Papert, 1999) และ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ( Brockett and
Hiemstra,1991) มาปรับปรุ ง พัฒนา โดยสังเคราะห์แล้วสร้างเป็ น รู ปแบบการฝึ กอบรม ที่มีความ
เหมาะสมกับกองทัพอากาศ โดยจะช่วย เสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศในสมรรถนะ 3 ด้าน คือ สมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการ
สื่ อสารถ่ายทอด และด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา โดยรู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน กําลังพล กองทัพอากาศ ทําให้ได้รูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่เรี ยกว่า “ N-GRaDE with ITALIC Model ” ประกอบด้วย การวินิจฉัยความต้องการ
เรี ยนรู ้ (Needs Analysis) ใช้สัญลักษณ์ N การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ (Goal Setting) ใช้
สัญลักษณ์ G การสรรหาแหล่งทรัพยากร(Resources) ใช้สัญลักษณ์ R ส่ วน a ไม่มีความหมายเป็ น
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เพียงอักษรประกอบคําอ่าน GRaDE เท่านั้น การตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ (Decision Method) ใช้
สัญลักษณ์ D และการประเมินผล (Evaluation) ใช้สัญลักษณ์ E ส่ วน with ใช้เป็ นคําเชื่อมระหว่าง
GRaDE กับ ITALIC โดย ITALIC เป็ นกิจกรรมฝึ กอบรม ได้แก่ ละลายพฤติกรรม (Icebreaking)
สัญลักษณ์ I กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้ (Tactical Interest) สัญลักษณ์ T กิจกรรมปฏิบตั ิ (Activities)
สัญลักษณ์ A แบ่งเป็ น 1) กิจกรรมการใช้ตวั ต่อ Lego 2) กิจกรรมารจัดการความรู ้ 3) กิจกรรมการ
ใช้โปรแกรม Micro Worlds 4) กิจกรรมดินสอเป็ นครู 5) กิจกรรมกระเป๋ าปัญญา และ 6) กิจกรรม
การจัดทําโครงการ เรี ยนรู ้ (Learning) สัญลักษณ์ L บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Integrate
Sharing Knowledge) สัญลักษณ์ I สร้างสรรค์งาน (Creative Construction) สัญลักษณ์ C
สรุ ปรู ปแบบการฝึ กอบรม
N-GRaDE with ITALIC Model ดําเนินการ 5 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนที่ 1 วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Need Analysis)
2. ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู(Goal
้ Setting)
3. ขั้นตอนที่ 3 สรรหาแหล่งทรัพยากร (Resources)
4. ขั้นตอนที่ 4 ตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ (Decision Method)
5. ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ (Evaluation) เป็ นการ
ประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ รี ยน
ITALIC มี 6 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการจัดการความรู ้ เนื้อหาที่ใช้เป็ นหลักการของการจัดการความรู ้
(Knowledge Management) ประกอบด้วย ความหมายความสําคัญ วงจร กระบวนการจัดการความรู้
7 ขั้นตอน กิจกรรมนี้ใช้ประเมินความรู้ ทักษะและทัศนคติ เน้นพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
2. กิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds เนื้อหาที่ใช้เป็ นวิธีการในการใช้โปรแกรม
นี้ เป็ นการใช้เลือกใช้คาํ สั่งในโปรแกรมร่ วมกับใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงาน กิจกรรมนี้ใช้
ประเมินทักษะและทัศนคติ เน้นพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองและทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
3. กิจกรรม การใช้ตวั ต่อ Lego เนื้อหาที่ใช้เป็ นวิธีการใช้งานโปรแกรมตัวต่อหุ่นยนตร์
เป็ นการเลือกใช้คาํ สั่งและสร้างคําสั่งตามเครื่ องมือกําหนด กิจกรรมนี้ใช้ประเมินทักษะและทัศนคติ
เน้นพัฒนาการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
4. กิจกรรมดินสอเป็ นครู เนื้อหาที่ใช้เป็ นการกระตุน้ ให้คนคิดและแสดงความคิดเห็น
ผ่านการสื่ อสารถ่ายทอด กิจกรรมนี้ใช้ประเมินความรู ้และทัศนคติ เน้นพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด
5. กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา เนื้อหาที่ใช้เป็ นการกระตุน้ ให้คนคิดและตัดสิ นใจโดยใช้
เหตุผล กิจกรรมนี้ใช้ประเมินความรู้และทัศนคติ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
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6. กิจกรรมการจัดทําโครงการ เนื้อหาที่ใช้เป็ นหลักการของการจัดทําโครงการ 13
ขั้นตอน กิจกรรมนี้ใช้ประเมินทักษะและทัศนคติ เน้นพัฒนาการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
รู ปแบบการฝึ กอบรมเดิมที่กองทัพอากาศใช้งานอยู่ มีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนที่ 1 วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Need Analysis)
2. ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรโดยดําเนินการ 3 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามเนื้อหาการจัดการความรู ้ และ การจัดทําโครงการ
เนื้อหาหลักเหมือนกับที่ใช้ในรู ปแบบการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นแต่เพิ่มเนื้อหาในรายละเอียดและเพิ่ม
ตัวอย่างการจัดการความรู ้ และตัวอย่างการจัดทําโครงการ
2.2 กิจกรรมการทํากิจกรรมกลุ่มในลักษณะกิจกรรมปฏิบตั ิ (Workshop) ที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาในการจัดการความรู ้และการจัดทําโครงการ
2.3 กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง
3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรี ยนการสอน
2.2 การสร้ างเครื่องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 14 แบบ
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม ผลดังนี้ (รายละเอียดตามผนวก ค)
เครื่องมือที่ 1 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.78 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาเท่ากับ 0.82
เครื่องมือที่ 2 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.895
เครื่องมือที่ 3 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.82
เครื่องมือที่ 4 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.81 ค่าความเที่ยง KR-20 เท่ากับ
0.85 ค่าความยาก p เท่ากับ 0.74
เครื่องมือที่ 5 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.93
เครื่องมือที่ 6 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80
เครื่องมือที่ 7 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.72
เครื่องมือที่ 8 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.76
เครื่องมือที่ 9 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.78
เครื่องมือที่ 10 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.73
เครื่องมือที่ 11 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.71
เครื่องมือที่ 12 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.73
เครื่องมือที่ 13 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.73
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เครื่องมือที่ 14 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.71
เครื่องมือที่ 15 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.74
จากการสร้างเครื่ องมือจํานวน 1 เครื่ องมือในขั้นตอนที่ 1 และ 14 เครื่ องมือในขั้นตอน
ที่ 2 สรุ ปการนําเครื่ องมือไปใช้ในการฝึ กอบรม ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลก่อนการฝึ กอบรม พบว่ามีการใช้เครื่ องมือจํานวน 4
เครื่ องมือ ประกอบด้วยเครื่ องมือที่ 1 - 4
2. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลหลังการฝึ กอบรม พบว่ามีการใช้เครื่ องมือจํานวน 12
เครื่ องมือ ประกอบด้วยเครื่ องมือที่ 3 - 14
3. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน พบว่ามีการใช้เครื่ องมือจํานวน
2 เครื่ องมือ ประกอบด้วยเครื่ องมือที่ 3 และเครื่ องมือที่ 15
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์
ด้ วยปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ในขั้นตอนนี้มี 2 ประการ คือ การจัดการฝึ กอบรม และ
การวิเคราะห์และประเมินผลการฝึ กอบรม
3.1 จัดการฝึ กอบรม
ผลการจัดการฝึ กอบรมโดยใช้รูปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model
เมื่อวันที่ 16-29 มิถุนายน พ.ศ.2553 ในกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ข้าราชการสัญญาบัตรยศนาวาอากาศโทถึงเรื ออากาศตรี ที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับงาน
กําลังพล จํานวน 30 คน จาก 5 ส่ วนราชการหลักของกองทัพอากาศ โดยมีผสู ้ นใจเข้ารับการ
ฝึ กอบรม จํานวน 34 คน แต่ผา่ นการฝึ กอบรมตามรู ปแบบ N-GRaDE with ITALIC Model ได้ครบ
ทุกกิจกรรม จํานวน 27 คน
ผลการจัดการฝึ กอบรมโดยใช้รูปแบบการฝึ กอบรมเดิมที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ เมื่อ
วันที่ 12-16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ในกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่ม
ควบคุมใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการสัญญาบัตรยศนาวาอากาศโทถึงเรื ออากา ศตรี ที่
ปฏิบตั ิงานกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับงานกําลังพล จํานวน 30 คน จาก 5 ส่ วนราชการหลักของ
กองทัพอากาศ แต่ผผู ้ า่ นกิจกรรมการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมครบทุกกิจกรรม จํานวน 27 คน
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปในการฝึ กอบรม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับงานกําลังพล
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เป็ นกลุ่มทดลองจาก 34 คนคงเหลือจํานวน 27 คน กลุ่มควบคุมจาก 30 คน คงเหลือ
27 คน โดยข้อมูลทัว่ ไปประกอบด้วย เพศ ชั้นยศ อายุ การศึกษาและประสบการณ์
ตารางที่ 8 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ลักษณะข้ อมูล

กลุ่มทดลอง
จํานวน (คน) ร้ อยละ (%)

เพศ
หญิง
ชาย
ชั้นยศ
นาวาอากาศโท-ตรี
เรื ออากาศเอก-ตรี
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ประสบการณ์ งานกําลังพล
1 ปี – 3 ปี
3 ปี ขึ้นไป – 6 ปี
6 ปี ขึ้นไป – 9 ปี
9 ปี ขึ้นไป

กลุ่มควบคุม
จํานวน (คน) ร้ อยละ (%)

7
20

25.90
74.10

8
19

29.63
70.37

13
14

48.10
51.90

15
12

55.56
44.44

3
10
11
3

11.10
37.0
40.7
11.10

5
7
8
7

18.52
25.93
29.63
25.93

3
13
11
-

11.11
48.10
40.70
-

4
20
3
-

14.81
74.07
11.11
-

2
9
4
12

7.40
33.30
14.80
44.40

6
4
5
12

22.22
14.80
18.52
44.44
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จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มทดลองร้อยละ 74.07 เป็ นเพศชาย ระดับชั้นยศ เรื ออากาศ
ตรี ถึงนาวาอากาศโท อายุส่วนใหญ่ในช่วง 31-50 ปี การศึกษา ส่ วนใหญ่ระดับ ปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ทาํ งานเฉลี่ยมากกว่า 9 ปี ขึ้นไป กลุ่มควบคุมร้อยละ 66.67 เป็ นเพศชาย ชั้นยศ เรื อ
อากาศตรี ถึงนาวาอากาศโท อายุส่วนใหญ่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษา ส่ วนใหญ่ระดับ ปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ทาํ งานเฉลี่ย 6 ปี ขึ้นไปถึง 9 ปี คุณสมบัติท้งั 2 กลุ่มใกล้เคียงกันแต่ต่างกันเล็กน้อย
3.2 วิเคราะห์ และประเมินผลการฝึ กอบรม
การประเมินผลการฝึ กอบรมมีการประเมินในกลุ่มทดลอง เป็ นการประเมินสมรรถนะ
ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ผลรวมของทั้ง 3 สมรรถนะดังกล่าว โดยการประเมินตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชาประเมิน ร่ วมกับผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมประเมิน และประเมินความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ แบ่งการประเมินเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะก่อน
การฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ส่ วนในกลุ่มควบคุมเป็ นการประเมิน
สมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา ผลรวมของทั้ง 3 สมรรถนะดังกล่าว โดยการประเมินตนเอง และ ผูบ้ งั คับบัญชาประเมิน
แบ่งการประเมินเป็ น 2 ระยะ คือระยะก่อนการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่ม
ทดลองระยะก่อนการฝึ กอบรม ระยะหลังการฝึ กอบรมและระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ผลดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มทดลอง

ก่อนฝึ กอบรม
หลังฝึ กอบรม
หลังฝึ กอบรม 3 เดือน

X

S.D.

70.3854
77.7414
78.8326

6.67
7.93
6.94

จากตารางที่
9 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมในกลุ่มทดลองในระยะก่อนการฝึ กอบรมมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะในระยะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยระยะหลังฝึ กอบรม 3
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เดือนมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะสู งที่สุด โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้ง 3 ระยะคือ
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในระดับใกล้เคียงกัน คือ 6-7
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมกลุ่มทดลองในระยะก่อนการฝึ กอบรม ระยะหลังการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม
3 เดือน โดยใช้สถิติ t-test Dependence ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มทดลอง
X

S.D.

r

t

df Sig (2-tailed)

ก่อนฝึ กอบรมกับหลังฝึ กอบรม
-7.35593 3.72 .884 -10.275 26 .000
ก่อนฝึ กอบรมกับหลังฝึ กอบรม 3 เดือน -8.44716 3.33 .881 -13.162 26 .000
หลังฝึ กอบรมกับหลังฝึ กอบรม 3 เดือน -1.09123 2.47 .953 -2.293 26 .000

จากตารางที่ 10 พบว่า ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรม เท่ากับ .884 อยูใ่ นระดับมาก ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนก่อนและหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน เท่ากับ .881 อยูใ่ นระดับมากและ ความสัมพันธ์คะแนนเฉลี่ยของค่าคะแนนหลังการฝึ กอบรม
และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน เท่ากับ .953 อยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อเทียบกับทั้ง 3 กลุ่ม
ความสัมพันธ์คะแนนเฉลี่ยของค่าคะแนนหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนจะมาก
ที่สุด ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับความ
แปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง พบว่า t เท่ากับ 10.275 นําไปเทียบกับ t ตารางพบว่ามีค่าระหว่าง 2.100 - 2.878 ทําให้ t คํานวณ (-10.275) มีค่า
มากกว่า t ตารางทั้งสองระดับนัยสําคัญ จึง Sig ที่ .01 มีนยั สําคัญ คือ ความแปรปรวนมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 คือ สมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรมมีความ
แตกต่างจากสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง โดยค่า t เท่ากับ -10.275 มีค่า เป็ น
ลบ แสดงว่ากลุ่มทดลองมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลัง เข้ารับการฝึ กอบรมสู งกว่า ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม
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3.2.2 ผลการวิเคราะห์ คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่ม
ควบคุมในระยะก่อนการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ผลดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มควบคุม

ก่อนฝึ กอบรม
หลังฝึ กอบรม 3 เดือน

X

S.D.

69.0380
72.6005

6.08
5.43

จากตารางที่
11 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการฝึ กอบรมมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะในระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้ง 2 ระยะ
คือ ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในระดับใกล้เคียงกัน ประมาณ 5-6
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยใช้สถิติ ttest Dependence ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มควบคุม
X

S.D.

r

t

df Sig (2-tailed)

ก่อนฝึ กอบรมกับหลังฝึ กอบรม 3 เดือน -3.56247 3.13 .858 -5.914 26 .000

จากตารางที่
12 พบว่า ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือน เท่ากับ .858 อยูใ่ นระดับมาก และความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการ
ฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม พบว่า t เท่ากับ -5.914 นําไปเทียบกับ t ตารางได้ค่า t ระหว่าง 2.100 -
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2.878 แสดงว่า t คํานวณ (-5.914) มีคา่ มากกว่า t ตารางทั้งสองระดับนัยสําคัญ จึง Sig ที่ .01 มี
นัยสําคัญ คือ ความแปรปรวนแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 คือ สมรรถนะ
หลังเข้ารับการฝึ กอบรมมีความแปรปรวนแตกต่างจากสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม โดยค่า t
เท่ากับ -5.914 มีค่า เป็ นลบ แสดงว่ากลุ่ม ควบคุมมีร้อยละของ คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลัง เข้ารับ
การฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม

ควบคุม

3.2.3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะกลุ่มทดลองและกลุ่ม

การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มทดลองในระยะก่อนการฝึ กอบรม
และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน เปรี ยบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มควบคุมในระยะ
ก่อนการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
X

S.D.

ก่อนฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง
ก่อนฝึ กอบรมกลุ่มควบคุม

70.3854
69.0380

6.67
6.08

หลังฝึ กอบรม 3 เดือนกลุ่มทดลอง
หลังฝึ กอบรม 3 เดือนกลุ่มควบคุม

78.8326
72.6005

6.94
5.43

จากตารางที่
13 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้ารับการฝึ กอบรมสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มควบคุม
เท่ากับ 1.3465 และในระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
กลุ่มทดลองยังคงมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะกลุ่มควบคุม เท่ากับ 6.2321 โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปานกลาง คือ ระหว่าง 5-7
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในระยะก่อนการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยใช้สถิติ t-test
Independence ได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
t

df Sig (2-tailed)

.776

52

.441

หลังฝึ กอบรม 3 เดือนเปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 3.675 52

.001

ก่อนฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

จากตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการ
ฝึ กอบรม พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง
เปรี ยบเทียบกับความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่มควบคุม
พบว่า t เท่ากับ .776 นําไปเทียบกับ t ตาราง ได้ค่า t ระหว่าง 2.01-2.67 t คํานวณ (.776) มีค่าน้อย
กว่า t ตารางทั้งสองระดับนัยสําคัญ จึงไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าความแปรปรวนคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญ คือ ร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 70.38 และร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 69.04 ไม่แตกต่างกัน
แสดงว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีร้อยละของคะแนนสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมไม่
แตกต่างกัน ทําให้สามารถทําการเปรี ยบเทียบสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนได้โดยมีค่า
ความลําเอียง (Bias) น้อย จากกลุ่มตัวอย่างที่นาํ เข้ารับการฝึ กอบรมทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่ม
ทดลองเปรี ยบเทียบกับความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการ ฝึ กอบรม 3 เดือน
ในกลุ่มควบคุม พบว่า t เท่ากับ 3.675 นําไปเทียบกับ t ตารางได้ค่า t ระหว่าง 2.01- 2.67 t คํานวณ
(3.675) มีค่ามากกว่า t ตารางทั้งสองระดับนัยสําคัญ จึง Sig ที่ .01 มีนยั สําคัญคือ ความแปรปรวน
ของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือน
ในกลุ่มทดลองและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกัน โดยร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะในกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมแสดง
ว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนมีร้อยละคะแนนสมรรถนะของทั้ง 2
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กลุ่มสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม แต่ร้อยละคะแนนสมรรถนะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนกลุ่มทดลองสู ง
กว่าร้อยละคะแนนสมรรถนะกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความคงอยูข่ องคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะในกลุ่ม
ทดลองจากการวัด 3 ครั้ง (ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน) เพื่อ
หาความแปรปรวนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยใช้โมเดลเชิงเส้นตรง General Linear Model โดย
มีสมมติฐานว่า
H0 : µ1 = µ2 = µ3
ทั้ง
3 เงื่อนไข 3 กลุ่มตามระยะเวลามีความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะไม่แตกต่างกัน
H1 : not H0
มีอย่างน้อย 2 เงื่อนไข 3 กลุ่มตามระยะเวลามีความแปรปรวนของคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะแตกต่างกัน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของกลุ่มทดลอง
ในระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
SS

df

MS

ระหว่างกลุ่มทดลองและ
2568.763 1
กลุ่มควบคุม
ข้อผิดพลาดระหว่างกลุ่ม 385.521 26

14.828

ภายในกลุ่ม
529.286 1
ข้อผิดพลาดภายในกลุ่ม 374.164 26

529.286
14.391

F

Sig

P

2568.763 173.240 .000

36.817

.000

.130

จากตารางที่ 15 พบว่า ความแปรปรวน F เท่ากับ 173.240 , 36.817 จากการ
เทียบค่า F ในตาราง พบว่าค่า F ระหว่าง 4.23 - 7.72 แต่ F ที่คาํ นวณได้ เท่ากับ 173.240, 36.817
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แสดงว่ามีค่ามากกว่า F ตารางทั้งสองระดับนัยสําคัญ จึง ไม่มีนยั สําคัญ นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0
ผลการวิเคราะห์พบว่าความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มทดลองจากการวัด 3 ครั้งมี
ความแตกต่างกัน โดยอย่างน้อย 2 เงื่อนไขมีความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะแตกต่างกัน
แต่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งขึ้น นัน่ คือ ความ
แปรปรวนคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่า ก่อน
การฝึ กอบรม แสดงว่ามีความคงอยูข่ องสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
3 เดือน
การวิเคราะห์ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะในแต่ละด้านของกลุ่มทดลอง
ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในระยะก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะแต่ ละด้ านของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง

คะแนนตํ่าสุ ด คะแนนสู งสุ ด

X

S.D.

ก่ อนการฝึ กอบรม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

56.00
58.96
56.00

84.49
81.36
82.00

70.17 8.32
70.58 5.95
70.40 7.02

หลังการฝึ กอบรม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

62.50
62.00
60.00

92.01
93.64
95.02

75.01 8.44
79.57 8.59
78.65 8.23

หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

62.64
64.64
65.36

88.00
96.00
96.00

77.13
78.55
80.81

6.75
6.65
9.21

จากตารางที่
16 พบว่า ก่อนการฝึ กอบรมกลุ่มทดลองมีร้อยละคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะใกล้เคียงกัน แต่สมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดมีร้อยละของคะแนนสู งที่สุด คือ
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70.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 5.95 หลังการฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง พบว่า ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด มีคะแนนสู งที่สุด คือ
79.57 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยที่สุดเป็ นสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา คือ 8.23 และหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน พบว่า ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา มีร้อยละของคะแนนสู งที่สุด
คือ 80.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดเป็ นสมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด คือ 6.65
แสดงว่า สมรรถนะในแต่ละด้านคือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และ
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือนใกล้เคียงกันคือ มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่หากพิจารณารายบุคคล
พบว่ามีค่าความเบี่ยงเบนค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือน อาจเนื่องจากการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการนําโครงการที่จดั ทําไปสู่ การปฏิบตั ิ
หรื อการปรับเปลี่ยนการดําเนินการในกรณี ที่โครงการมีปัญหาดําเนินการจนไม่สามารถดําเนินการ
ได้ ทําให้มีค่าความเบี่ยงเบนสู งคือมีคนที่ดาํ เนินการได้และดําเนินการไม่ได้
การวิเคราะห์ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะในแต่ละด้านของกลุ่มควบคุม
ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาระยะก่อนการฝึ กอบรม และ หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะในแต่ ละด้ านของกลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุม

คะแนนตํ่าสุ ด คะแนนสู งสุ ด

X

S.D.

ก่ อนการฝึ กอบรม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

51.44
57.36
56.00

80.00
86.00
80.00

69.04
70.33
69.04

7.34
6.34
7.34

หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

60.00
62.00
60.00

84.64
89.36
82.64

72.81
72.54
72.45

5.39
6.05
6.39
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จากตารางที่ 17 พบว่า ก่อนการฝึ กอบรมกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
แตกต่างกันเล็กน้อย โดยสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดมีคะแนนสู งที่สุด คือ ร้อยละ 70.33
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 6.34 หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน พบว่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้านใกล้เคียงกันแต่สมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง มีคะแนนสู งที่สุด คือ ร้อยละ
72.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 5.39
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบร้ อยละของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ประเด็น

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
X
S.D.

ก่อนการฝึ กอบรม
70.39
หลังการฝึ กอบรม
77.81
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน 78.85

7.058
8.0834
7.2229

X

S.D.

69.04
72.60

6.0826
5.4333

จากตารางที่ 18 พบว่า ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้านกลุ่มทดลอง
ระยะก่อนการฝึ กอบรมมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยลดลงกว่าหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน ส่ วนร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้านกลุ่มควบคุม ระยะก่อน การฝึ กอบรมมีร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยลดลงกว่าหลังการฝึ กอบรม3 เดือน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง
3 ด้านกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมทั้งระยะก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3
ด้านของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระยะก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
เดือนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t –test Dependence และ t –test Independence

3
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดสอบ t - test
ก่อนการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับหลังการฝึ กอบรม
t –test Dependence = - 12.576
ของกลุ่มทดลอง
ก่อนการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับหลังการฝึ กอบรม t –test Dependence = - 17.855
3 เดือนของกลุ่มทดลอง
ก่อนการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับหลังการฝึ กอบรม t –test Dependence = - 5.914
3 เดือนของกลุ่มควบคุม
ก่อนการฝึ กอบรมของกลุ่มทดลองเปรี ยบเทียบกับ
ก่อนการฝึ กอบรมของกลุ่มควบคุม

t –test Independence = - 0.1894

หลังการฝึ กอบรม 3 เดือนของกลุ่มทดลอง
เปรี ยบเทียบกับหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนของ
กลุ่มควบคุม

t –test Independence = - 3.595

จากตารางที่ 19 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม และความแปรปรวนจากการทดสอบ t –test
Dependence และ t –test Independence มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่มที่มีการวัดประเมินผล
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา รวมทั้ง การเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะภาพรวมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระยะก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือน โดยแยกเป็ นรายบุคคลกลุ่มทดลอง ได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คน
สมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลัง
หลังฝึ กอบรม
ที่
1

2

3

4

5

6

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

ฝึ กอบรม

80
76
82
79.33
68
74
72
71.33
72
64
68
68.00
80
76
82
79.33
74
74
77.6
75.20
63.6
70
62.4
65.33

ฝึ กอบรม

92.01
92
95.02
93.01
73.01
76
74
74.34
65.5
70.68
73.49
69.89
78.98
92
88
86.33
84.73
86.16
84.87
85.25
69.01
77.88
78.53
75.64

3 เดือน

86
96
96
92.67
72
78
80
76.67
72
74
76
74.00
80
82
92
84.67
80
84
96
86.67
72
78
70
73.33
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง (ต่ อ)
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คน
ขีดสมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลัง
หลังฝึ กอบรม
ที่
7

8

9

10

11

12

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

ฝึ กอบรม

56
68
66
63.33
68
74.4
74
72.13
77.6
76
70
74.53
74
70.64
70
71.55
76.88
81.36
72.4
76.88
80
74.24
74
76.08

ฝึ กอบรม

66
72.48
71.62
70.03
78.59
79.48
75.29
77.79
84.98
80.8
76.8
80.86
87.71
81.64
83.58
84.31
81.31
91
84.52
85.61
80
86.16
88.81
84.99

3 เดือน

72
76
66
71.33
88
84
76
82.67
86
76
92
84.67
84
80.96
84
82.99
83.44
82.88
88
84.77
80
82
88
83.33

177
ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง (ต่ อ)
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลัง
หลังฝึ กอบรม
13

14

15

16

17

18

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

ฝึ กอบรม

84.49
75.84
77.54
79.29
74
76
82
77.33
72.64
72
66
70.21
74.64
72
70
72.21
56
58.96
56
56.99
80
76
82
79.33

ฝึ กอบรม

80.96
79.36
83.44
81.25
78.5
92
88
86.17
74.86
79.16
76.85
76.96
70.99
83.08
78.76
77.61
65.49
67.32
63.99
65.6
80
92
89.50
87.17

3 เดือน

74.00
76.00
82.00
80.99
80
82
92
84.67
77.36
78.24
78
77.87
78.24
82
84
81.41
62.64
66
70
66.21
84
86
92
87.33

178
ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง (ต่ อ)
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลัง
หลังฝึ กอบรม
19

20

21

22

23

24

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

ฝึ กอบรม

57
60
60.99
59.33
66
64.64
65.36
65.33
65.36
66.24
66
65.87
66
68
66.96
66.99
56.24
60
60.96
59.07
72.24
76
74
74.08

ฝึ กอบรม

64
62
60
62.00
62.5
74.24
72.75
69.83
63
74
70
69.00
68.64
72
70.99
70.54
64.14
70.68
71.36
68.73
86.48
89.32
86.85
87.55

3 เดือน

66
64.64
65.36
65.33
72
72.24
68.24
70.83
68
74
74
72.00
76
68
74
72.67
70
73.36
73.36
72.24
86.64
84.64
86.96
86.08

179
ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง (ต่ อ)
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลัง
หลังฝึ กอบรม
25

26

27

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

ฝึ กอบรม

72
71.36
70
71.12
58
62.64
64
61.55
70
67.36
68.64
68.67

ฝึ กอบรม

78.24
81.8
80.51
80.18
71.83
78.24
77.25
75.77
72.2
83.32
79.01
78.18

3 เดือน

80
82
82
81.33
72.24
76
76
74.75
80
82
80
80.67

จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ รวมทั้ง 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหากลุ่มทดลอง ระยะก่อนเข้ารับการ
ฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 70.39 คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ หลังเข้ารับการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 77.81
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม3 เดือน คิดเป็ น ร้อยละ78.85
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม
3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของกลุ่มทดลอง แสดงค่าเปรี ยบเทียบ
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน พบว่า หลังการฝึ กอบรมและ
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน มีร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมสมรรถนะ 3 ด้านสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม และ
การเปรี ยบเทียบร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม 3 ด้าน พบว่าหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน มีร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม 3 ด้านสู งกว่าหลังการฝึ กอบรม และไม่พบ ร้อยละคะแนนรวม
สมรรถนะ 3 ด้านในบุคคลใดลดลงกว่าก่อนการฝึ กอบรม และร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับหลังการฝึ กอบรม จํานวน 20
คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้น

180
เมื่อเทียบกับหลังการฝึ กอบรม จํานวน 9 คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหลังการฝึ กอบรม จํานวน 21 คน แต่ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ 3 ด้านเป็ นรายบุคคล พบมีจาํ นวน 20 คน ที่มีร้อยละคะแนนรวมสมรรถนะ
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหลังการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา รวมทั้งการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะในภาพรวมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในระยะก่อนการฝึ กอบรม และหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือน โดยแยกเป็ นรายบุคคลของกลุ่มควบคุม ได้ผลดังนี้

181
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม
ร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
คน
สมรรถนะด้ าน
ก่อน
หลังฝึ กอบรม
ที่
ฝึ กอบรม
3 เดือน
1

2

3

4

5

6

การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม
การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สมรรถนะโดยรวม

63.36
60
60.64
61.33
64
68.64
66
62.21
80
86
80
82.00
74
76
74
74.67
75.36
70.64
70
72.00
71.6
76
72.4
73.33

68.24
62.64
62
64.29
70
73.36
70
71.12
84.64
89.36
80
84.67
76
78.64
78
77.55
74
72
70
72.00
70
73.36
70
71.12

182
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม (ต่ อ)
การฝึ กอบรม
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่ อน
หลัง 3 เดือน
7 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
74
76
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
76
66
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
62
70
สมรรถนะโดยรวม
70.67
70.67
8 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
67.6
70
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
76
78
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
62.64
76
สมรรถนะโดยรวม
68.75
74.67
9 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
73.36
76
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
70
76
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
66
73.6
สมรรถนะโดยรวม
69.79
75.20
10 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
68
78.64
66
75.36
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
62
76
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
65.33
76.67
ขีดสมรรถนะโดยรวม
11 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
76
76
73.36
72
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
72
68
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
73.79
72.00
สมรรถนะโดยรวม
12 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
80
82
74.24
82
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
80
82.64
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
78.08
82.21
สมรรถนะโดยรวม

183
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม (ต่ อ)
การฝึ กอบรม
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่ อน
หลัง 3 เดือน
13 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
70
70
72
68
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
66
76
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
69.33
71.33
สมรรถนะโดยรวม
14 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
74
74
74
70
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
74
82
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
74.00
75.33
สมรรถนะโดยรวม
15 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
64.64
71.36
72
74.24
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
66
76
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
67.55
73.87
สมรรถนะโดยรวม
16 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
72
78.24
76
78
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
70
80.64
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
72.67
78.96
ขีดสมรรถนะโดยรวม
17 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
58
62.64
62
66
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
56
66
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
58.67
64.88
สมรรถนะโดยรวม
18 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
78
72
68
76
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
74
74
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
73.33
74.00
สมรรถนะโดยรวม
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ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม (ต่ อ)
การฝึ กอบรม
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่ อน
หลัง 3 เดือน
19 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
54
60
57.36
62
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
56
60
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
55.79
60.67
สมรรถนะโดยรวม
20 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
74
72
64.64
68.24
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
65.36
66
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
68.00
68.75
สมรรถนะโดยรวม
21 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
61.44
68
65.36
72.64
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
62
68
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
62.93
69.55
สมรรถนะโดยรวม
22 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
66
74
72
73.36
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
66.96
74
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
68.32
73.79
สมรรถนะโดยรวม
23 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
56.24
66
60
65.44
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
60.96
62
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
58.17
64.48
ขีดสมรรถนะโดยรวม
24 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
70
76
76
72
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
74
72
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
73.33
73.33
สมรรถนะโดยรวม
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ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในกลุ่มควบคุม (ต่ อ)
การฝึ กอบรม
คนที่
สมรรถนะด้ าน
ก่ อน
หลัง 3 เดือน
25 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
73.36
76
71.36
72
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
70
76
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
71.57
74.67
สมรรถนะโดยรวม
26 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
64
70
65.36
66
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
64
66
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
64.45
67.33
สมรรถนะโดยรวม
27 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
66
74
70
76
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
74
81.36
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
70.00
77.12
สมรรถนะโดยรวม
จากตารางที่ 21 พบว่า ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ โดยรวมของกลุ่มควบคุม
ก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 69.04 และ คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ โดยรวมของกลุ่มควบคุม
หลังเข้ารับการฝึ กอบรม3 เดือน คิดเป็ นร้อยละ72.60
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม
3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของกลุ่มควบคุม แสดงค่าเปรี ยบเทียบ
ก่อนการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน พบว่า ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมสมรรถนะ 3 ด้าน
สู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอบรม จํานวน 20 คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอบรม จํานวน 21
คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการฝึ กอบรม จํานวน 22 คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม 3 ด้านหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือนเท่ากับก่อนการฝึ กอบรม จํานวน 3 คน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะรวม 3
ด้านหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอบรม จํานวน 23 คน
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ตารางที่ 22
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

แสดงคะแนนประเมินความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง
ความรู้
ทักษะ
ทัศนคติ
รวม
ร้ อยละ
4.84
4.42
4.33
4.53
90.60
3.5
3.79
3.17
3.49
69.73
3.25
3.25
3.33
3.28
65.53
4.5
3.67
4
4.06
81.13
4.25
3.94
3.96
4.05
81.00
3.45
3.77
4.09
3.77
75.40
3.58
3.71
3.5
3.60
71.93
4.23
3.56
3.55
3.78
75.60
4.75
3.92
4
4.22
84.47
4.75
4.23
4
4.33
86.53
4.41
4.08
4.1
4.20
83.93
4.03
4.03
4.08
4.05
80.93
4.42
3.97
4.26
4.22
84.33
4.5
3.63
4
4.04
80.87
4.25
3.78
3.93
3.99
79.73
3.83
3.83
4
3.89
77.73
3.42
3.63
3.28
3.44
68.87
4.5
3.88
4
4.13
82.53
2.75
3.08
3
2.94
58.87
3.42
3.25
3.33
3.33
66.67
3.13
3.5
4
3.54
70.87
3.58
3.38
3.83
3.60
71.93
3.67
3.21
3.11
3.33
66.60
4.78
4.12
4.28
4.39
87.87
4.25
3.75
4.21
4.07
81.40
4
3.71
3.82
3.84
76.87
3.79
3.96
3.93
3.89
77.87
รวมคะแนนเฉลีย่
3.85
77.03
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จากตารางที่
22 พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง 27 คนที่ผา่ นการทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะและทัศนคติ มีผลการประเมินความรู ้ ทักษะ และ
ทัศนคติ แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็ นร้อยละ 79.87 ด้าน
ทักษะ เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 คิดเป็ นร้อยละ 74.85 ด้านทัศนคติ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คิดเป็ นร้อยละ 76.36
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ทักษะและทัศนคติ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 คิดเป็ นร้อยละ 77.03
ในส่ วนผลการประเมินทัศนคติที่มีต่อการฝึ กอบรมรู ปแบบนี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 คิดเป็ นร้อยละ
79.4 แสดงถึงการมีทศั นคติที่ดีต่อการฝึ กอบรมนี้
จากการกําหนดสมมติฐาน 2 ข้อ ที่วา่
1. ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนา
สมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ได้สูงกว่าก่อนการเข้าฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .05 พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ
ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้ารับการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model ซึ่ งเป็ นการฝึ กอบรม ตาม
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
สามารถพัฒนา
สมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะ การสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา โดยมีค่าคะแนนสมรรถนะสู งกว่าก่อนการเข้าฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานในข้ อ 1
2.
ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนา
สมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ได้สูงกว่าข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพลที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ .05 พบว่า ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้ารับการฝึ กอบรม N-GRaDE with
ITALIC Model สามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา โดยมีค่าคะแนนสมรรถนะสู งกว่า ผูไ้ ม่เข้ารับการฝึ กอบรม
นี้แต่ใช้การฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่องค์กรใช้อยู่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .01 จึงยอมรับ
สมมติฐานในข้ อ 2
นอกจากนี้ แสดงว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้น คือ
N-GRaDE with
ITALIC Model สามารถเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลได้
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จากผลของความสําเร็ จในคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะ
การสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึ กอบรม
การเปรี ยบเทียบความรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จากการใช้แบบทดสอบวัดคะแนนความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว โดยเปรี ยบเทียบ
จากคะแนนสอบก่อนการฝึ กอบรมในเรื่ องนี้กบั หลังการฝึ กอบรมในเรื่ องเดียวกัน ซึ่ งมีวธิ ี การเรี ยน
การสอนที่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง กลุ่มควบคุมเน้นการเรี ยนการ
สอนในลักษณะการฟังบรรยายโดยใช้ครู ผสู ้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบการจัดการความรู้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pre-Post Test กลุ่มทดลอง
คะแนนก่ อน คะแนนหลัง ผลต่ าง
8
12
4
6
8
2
5
7
2
7
11
4
7
10
3
4
7
3
5
6
1
3
7
4
6
9
3
5
8
3
10
12
2
7
9
2
8
11
3
9
11
2
7
12
5
8
8
0
6
6
0
6
10
4
7
5
-2
9
9
0
8
6
-2
9
8
-1
7
7
0
10
11
1
6
10
4
9
11
2
6
6
0
ผลรวมคะแนนความต่ าง
49

Pre-Post Test กลุ่มควบคุม
คะแนนก่ อน คะแนนหลัง
ผลต่ าง
6
8
2
4
6
2
9
12
3
7
10
3
6
11
5
5
8
3
5
10
5
6
5
-1
5
9
4
7
5
-2
7
11
4
8
11
3
6
10
4
8
10
2
6
6
0
6
9
3
7
7
0
7
6
-1
5
4
-1
8
9
1
8
8
0
6
4
-2
6
9
3
7
10
3
4
6
2
8
9
1
7
11
4
ผลรวมคะแนนความต่ าง
50
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จากตารางที่ 23 แสดงผลคะแนนทดสอบการจัดการความรู ้โดยการสอบจาก
การใช้แบบทดสอบวัดคะแนนก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม พบว่า ผลคะแนนมีความ
แตกต่างกันน้อยมากหรื อมีคะแนนใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมการจัดการความรู ้สูงกว่าก่อนกิจกรรมการจัดการความรู ้
จํานวน 20 คน และมีผลรวมคะแนนความต่าง เท่ากับ 49 คะแนน ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนน
ทดสอบหลังกิจกรรมการจัดการความรู ้สูงกว่าก่อนกิจกรรมการจัดการความรู ้ จํานวน 19 คน และมี
ผลรวมคะแนนความต่าง เท่ากับ 50 คะแนน
3.2.4 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการปฏิบัติใน การฝึ กอบรม “N-GRaDE with
ITALIC Model” ในกลุ่มทดลอง
3.2.4.1 ก่ อนการฝึ กอบรม
จากการแจ้งการฝึ กอบรมที่ใช้คาํ ว่า Constructionism ในโครงการ
ฝึ กอบรมทําให้เกิดความสนใจในการเข้ารับการฝึ กอบรม สังเกตได้จากมีคนการโทรศัพท์มา
สอบถามว่าคืออะไร มีความหมายว่าอะไร หลายคนขอข้อมูลหรื อคําอธิ บายที่เป็ นเอกสาร
นอกจากนี้การใช้คาํ ว่าโปรแกรม Micro Worlds มีหลายคนสงสัยว่าคือ โปรแกรมอะไร เหมือนกับ
โปรแกรม Microsoft Word หรื อไม่ อาจเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้มีคนสมัครเข้ามาเกินจํานวนที่กาํ หนด
คือ 34 คน จาก 30 คน แม้วา่ การฝึ กอบรมนี้จะใช้ระยะเวลานากกว่าปกติของการฝึ กอบรมโดยทัว่ ไป
ที่จดั ในองค์กรนี้ (ข้อมูลจากการสังเกตของทีมผูจ้ ดั การฝึ กอบรมในระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน
พ.ศ. 2553)
พฤติกรรมที่พบ คือ ความสนใจเรี ยนรู ้ในโปรแกรมนี้ อาจเป็ นเพราะ
ความแปลกใหม่กระตุน้ ความสนใจค้นหาความหมายและสนใจที่จะเรี ยนรู้
3.2.4.2 ระหว่ างการฝึ กอบรม
3.2.4.1.1 อาหาร
การฝึ กอบรมนี้ มีการจัดอาหารเช้าให้กบั ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม นอกเหนือไปจากการจัดอาหารเครื่ องดื่มตามปกติ คือ อาหารกลางวันและอาหารว่างช่วง
เช้าและช่วงบ่าย ทําให้เกิดความแตกต่างจากการจัดฝึ กอบรมทัว่ ไปที่องค์กรนี้เคยจัดหรื อองค์กร
ทัว่ ไปที่จดั การฝึ กอบรมแบบไม่ได้คา้ งคืนจะไม่มีอาหารเช้า นอกจากนี้ การจัดอาหารยังให้ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกเมนูอาหารในแต่ละวันได้ (อาหารเช้า อาหารว่าง
อาหารกลางวัน) แต่อยูภ่ ายในงบประมาณที่กาํ หนด ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมากกว่าครึ่ งแสดงความ
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คิดเห็น ที่สอดคล้องกัน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและสังเกตการณ์ในระหว่าง
วันที่ 16-29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการฝึ กอบรม)
“การฝึ กอบรมนี้ดีจงั มีการจัดอาหารเช้าให้ดว้ ย สะดวกมาก
ทําให้มาเข้ารับการฝึ กอบรมได้เร็ วขึ้น หรื อไม่เคยเข้าอบรมใดที่มีการบริ การอาหารเช้าให้ดว้ ย มีการ
เลือกเมนูอาหารได้ดว้ ยหรื อ ดีจงั มื้อกลางวันอยากกินอาหารปั กษ์ใต้” หรื อ “อาหารเช้าขอเป็ นอะไร
ที่ง่ายๆ แต่ตอ้ งมีกาแฟนะ เพราะต้องดื่มทุกเช้า จะได้มาเข้าเรี ยนได้แต่เช้า เดี๋ยวทําการบ้านไม่ทนั ”
หรื อ “เลี้ยงดีอย่างนี้ตอ้ งเต็มที่กนั หน่อย ถ้ามีการจัดฝึ กอบรมแบบนี้อีก ช่วยบอกด้วยนะจะได้สมัคร
มาเรี ยน”
พฤติกรรมที่พบ คือ คนมาเข้ารับการฝึ กอบรมก่อนเวลา มี
การสนทนากลุ่มอย่างเป็ นกันเอง การแสดงออกดังกล่าว ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ มีส่วนที่ช่วย ทําให้เกิด
ความพึงพอใจและมีส่วนร่ วมในการจัดการฝึ กอบรม จะพบว่ามีคนมาเข้าร่ วมการฝึ กอบรมก่อนเวลา
เริ่ มการฝึ กอบรม คือประมาณ 0700 มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมาถึงสถานที่ฝึกอบรมแล้ว อาจมาเพื่อ
รับประทานอาหารแต่สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวก่อนการฝึ กอบรมสนทนาแบบไม่เป็ นทางการทํา
ให้เกิดความรู ้จกั คุน้ เคยกันมากขึ้น และเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้สร้างความสนใจการฝึ กอบรมมากขึ้น
3.2.4.1.2 อาคารสถานที่หอ้ งฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี้ จาํ เป็ นต้องใช้สถานที่ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการฝึ กอบรม ทําให้มีการใช้สถานที่ในการฝึ กอบรม 3 แห่ง แต่เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม 4
ครั้ง เปลี่ยนห้องเรี ยน 5 ครั้ง คือครั้งแรกใช้หอ้ งประชุมหอสมุดกองทัพอากาศเป็ นห้องที่ 1 ในการ
แนะนําการฝึ กอบรม การประเมินความต้องการการฝึ กอบรม ประเมินขีดสมรรถนะก่อนเข้ารับการ
ฝึ กอบรม และการละลายพฤติกรรม ครั้งที่สองโรงเรี ยนกําลังพลเป็ นห้องที่ 2 ในการเรี ยนรู้กิจกรรม
Lego ครั้งที่สามโรงเรี ยนนายเรื ออากาศเป็ นห้องที่ 3 เป็ นห้องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรี ยนรู้กิจกรรม
Micro Worlds ชั้น 4 ของอาคารแห่งนี้ แต่มีขอ้ ขัดข้องเนื่องจากเครื่ องปรับอากาศเสี ย ผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมได้ใช้พดั ลมแทนแต่ไม่สามารถระบายอากาศได้เพียงพอ จึงเปลี่ยนเป็ นห้องเรี ยนชั้นที่ 4
(ไม่มีลิฟต์) เป็ นห้องพัดลมแต่การระบายอากาศดีกว่า และใช้หอ้ งทํากิจกรรมดินสอเป็ นครู กบั
กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญาเป็ นห้องที่ 5 และครั้งสุ ดท้ายกลับไปใช้หอ้ งประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ
เหมือนเมื่อตอนเริ่ มต้นกิจกรรม โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจํานวน 10 คนแสดงความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและสังเกตการณ์ในระหว่างวันที่ 21-25
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการฝึ กอบรม)

192
“อากาศร้อนอย่างนี้ นัง่ เรี ยนไม่มีสมาธิ หรอก อากาศไม่
เพียงพอหายใจลําบาก เครื่ องปรับอากาศเสี ยหรื อ เปลี่ยนห้องเรี ยนได้ไหม หรื อ ดิฉนั ท้องได้ 5 เดือน
แล้ว จะให้เดินขึ้นลงคงไม่ไหวหรอก ที่สาํ คัญอาคารนี้ไม่มีลิฟต์ดว้ ย น่าจะจัดห้องที่เป็ นชั้นล่างถึงจะ
ไม่มีเครื่ องปรับอากาศก็จะเรี ยน”
ผลการสะท้อนข้อมูลดังกล่าว ทําให้ทีมจัดการฝึ กอบรม
เปลี่ยนห้องเรี ยนมาเป็ นชั้น 1 แทนชั้น 4 และจัดหาพัดลมตัวใหญ่มาช่วยในการระบายอากาศใน
ห้องเรี ยน ทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน
พฤติกรรมที่พบ คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมบางคนจะติดตาม
สอบถามข้อมูลสถานที่ การจัดการฝึ กอบรมในแต่ละวันว่าจัดที่ไหนห้องอะไรโดยไม่ตาํ หนิ โดย
สามารถอดทนกับสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกได้แต่ไม่เป็ นอุปสรรคสําหรับคนกลุ่มนี้ แต่มีบางคนที่
บ่นว่าร้อนถ้าอากาศไม่ร้อนจะดีกว่านี้ บางคนตั้งครรภ์ไม่สามารถเดินขึ้นได้ไหวได้บอกว่าน่าจะ
เปลี่ยนมาจัดที่หอ้ งข้างล่าง จากเหตุการณ์ดงั กล่าวผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ได้วา่ การฝึ กอบรมครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนห้องและสถานที่บ่อยเนื่องจากไม่มีสถานที่รองรับการฝึ กอบรมที่สามารถจัดได้ทุกกิจกรรม
ในสถานที่แห่งเดียว และความไม่พร้อมของห้องเรี ยนอาจสร้างความไม่พึงพอใจได้ในบางกลุ่มแต่
ถ้ากลุ่มที่มีความมุ่งมัน่ และอยากเรี ยนรู ้สูงจะไม่สนใจเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากนักเนื่องจากความสนใจ
ในบทเรี ยนอยูเ่ หนือความสนใจในสิ่ งแวดล้อม
3.2.4.1.3 วัสดุอุปกรณ์
การฝึ กอบรมนี้ มีอุปกรณ์แปลกใหม่ที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ไม่เคยเรี ยนรู ้ มาก่อน เช่น โปรแกรม Micro Worlds ตัวต่อ Lego การต่อหุ่นยนตร์ เป็ นต้น โดยผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมจํานวนมากกว่าครึ่ งแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมและสังเกตการณ์ในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการ
ฝึ กอบรม)
พฤติกรรมที่พบ คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสนใจและ
สอบถามอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันต่อไปว่าจะเป็ นอะไร ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ อุปกรณ์ที่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมสนใจจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยการแสดงออกของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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3.2.4.1.4 วิธีการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี้ มีวธิ ีการฝึ กอบรมที่ไม่เหมือนการฝึ กอบรม
อื่น คือเป็ น การเรี ยนรู้มากกว่าการเรี ยนการสอน วิทยากรหรื อผูส้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํามากกว่า
เป็ นผูส้ อน และให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองร่ วมกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ในลักษณะการนําเสนอและแลกเปลี่ยน ( Show & Share) (ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในระหว่าง
วันที่ 16-29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการฝึ กอบรม)
พฤติกรรมที่พบ คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการเรี ยนรู้ที่ไม่
มีคนนัง่ หลับ มีการลุกเดินไปแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องที่กาํ ลังเรี ยนรู้ มีการสอนแนะนํา
ระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกัน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ ความแปลกใหม่กระตุน้ ความสนใจในการ
เรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การพูดคุยสอบถามหรื อการสอนให้คาํ แนะนําระหว่างกันโดยอิสระไม่มีการบังคับ ทํา
ให้เกิดความคุน้ เคยกันช่วยเหลือกันในระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะช่วยให้แต่ละคนปฏิบตั ิ
กิจกรรมนั้นๆ ได้ อาจกล่าวได้วา่ เกิดการเรี ยนรู ้ของตนเองจนสามารถนําไปสู่ การสร้างชิ้นงานของ
ตนเองได้
3.2.4.1.5 กิจกรรมการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี้ มีกิจกรรมหลายรู ปแบบที่มีลกั ษณะ
แตกต่างกัน บางกิจกรรมใช้คอมพิวเตอร์ คนเรี ยนรู ้ตอ้ งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับพื้นฐานได้
และสนใจการเรี ยนรู ้โปรแกรมในกิจกรรมนี้ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ใน
ระหว่างวันที่ 16-29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการฝึ กอบรม)
“หลังจากพี่ได้เรี ยนโปรแกรม
Micro Worlds ในแต่ละวัน
แล้วพี่ตอ้ งรี บไปถ่ายทอดให้ลูกน้องที่ทาํ งานฟังเพราะอายุมากแล้วเดี๋ยวจะลืม ต้องสอนเขาก่อนจะ
ได้จาํ ได้ รู ้ไหมที่ทาํ งานตื่นเต้นกันใหญ่ เขาไม่เคยเรี ยนมาก่อน เขาบอกว่าน่าสนุก แต่พี่สอนได้บา้ ง
ไม่ได้บา้ ง เมื่อติดขัดพี่โทรถามน้องประวิทย์เพราะพี่วา่ เขาเก่งนะเรี ยนรู ้เร็ วดีและคอยช่วยพี่เสมอใน
ห้องเรี ยน หรื อพี่วา่ จะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ทาํ บทเรี ยนสอนนักเรี ยนแทนการใช้ PowerPoint แบบนี้
น่าสนใจกว่า และจะใช้ในการนําเสนอผลงานในที่ประชุมกรมด้วย พี่วา่ คนในกรมต้องให้ความ
สนใจมากกว่าเดิมเป็ นแน่ หรื อผมชอบโปรแกรมการสร้างหุ นยนตร์ มากจะติดต่อซื้ อไปเรี ยนต่อที่
บ้านและที่สาํ คัญจะสอนลูกชายเพื่อจะได้เล่นด้วยกัน”
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พฤติกรรมที่พบ คือ ผูเ้ ข้ารับการที่มีพ้ืนฐานและสนใจจะ
เรี ยนรู ้ได้ทนั ตามคําแนะนํา และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องได้ โดยหลังเสร็ จกิจกรรมใน
แต่ละวันแล้ว มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนัง่ เรี ยนรู ้โดยไม่กลับทั้งที่หมดเวลาของกิจกรรมแล้ว แต่หากผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมขาดความสนใจไม่เข้าร่ วมกิจกรรมก่อนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะไม่เกิดขึ้นหรื อมี
โอกาสเกิดได้นอ้ ย ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความสนใจในการรู ้และ
ช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความสนุกทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เบื่อหน่ายแต่กลับอยากเรี ยนรู ้ ค้นหาวิธีการปฏิบตั ิจาก
การใช้โปรแกรมดังกล่าว
3.2.4.1.6 บรรยากาศการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี้ มีความสนุกและเป็ นกัลยาณมิตรระหว่างกัน
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน (ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในระหว่างวันที่ 1629 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในการจัดการฝึ กอบรม)
พฤติกรรมที่พบ คือ สนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ มี
การช่วยเหลือ ในเรื่ องงานระหว่างกันโดยไม่ได้อยูห่ น่วยงานเดียวกัน และมีการสอนการใช้
โปรแกรมอื่นให้กนั ในกลุ่มผูส้ นใจหลังเสร็ จกิจกรรมฝึ กอบรมในบางวัน
3.2.4.3 หลังการฝึ กอบรม
3.2.4.3.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการจัดทําทะเบียนรุ่ น แลกเปลี่ยน email มีการถ่ายรู ปร่ วมกันเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเสนอให้มีการจัดดําเนินการ
3.2.4.3.2 ผลการจัดทําโครงการของกลุ่มทดลอง พบว่า มีการจัดทํา
โครงการฝึ กอบรมของกลุ่มทดลอง จํานวน 13 โครงการ เป็ นโครงการเดี่ยว จํานวน 5โครงการ 8
โครงการเป็ นโครงการกลุ่มกลุ่มละ 2-3 คน
3.2.4.4 หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ผลเชิงประจักษ์ที่พบ ดังนี้
3.2.4.4.1 ผลการดําเนินการโครงการ มีบางโครงการที่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส 2) การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้งานในหน้าที่ของข้าราชการในแผนก3) โครงการนําร่ องการพัฒนาการจัดการความรู้
(KM) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 4) โครงการถ่ายทอดความรู ้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต
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LOX/LIN แผนกผลิตก๊าซ กองซ่อมบริ ภณั ฑ์กรมช่างอากาศ แต่บางโครงการไม่สามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้ในปี งบประมาณนี้ ซึ่ งได้มีความพยายามนําเสนอในโครงการศึกษาฝึ กอบรมในปี งบประมาณ
ต่อไป ในขณะที่บางโครงการล้มเลิกไปไม่มีการดําเนินการต่อ
3.2.4.4.2 มีการสร้าง web ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยผูเ้ รี ยน
คนหนึ่ง (http://rtaftao2010.blogspot.com) บางคนมีการติดต่อสื่ อสารโดยการพูดคุยทางโทรศัพท์
การไปติดต่อสื่ อสารด้วยตนเอง
3.2.4.4.3 พฤติกรรมผูเ้ รี ยนบางคนที่แสดงความสนใจในการเรี ยนรู ้หลัง
การฝึ กอบรม โดยมีจาํ นวน 2 คน สนใจและอยากเข้าร่ วมทีมกับวิทยากรภายนอกที่เชิญมาให้
คําแนะนํา อยากตามไปเรี ยนรู ้การทํากิจกรรมในต่างจังหวัดแต่มีขอ้ ขัดข้องในการลาไปราชการของ
องค์กรกรณี ศึกษา จึงไม่สามารถกระทําได้ และมีจาํ นวน 3 คนสนใจจะนําวิธีการนี้ไปจัดใน
หน่วยงาน จึงติดต่อทีมผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเพื่อขอเบอร์ โทรติดต่อวิทยากรโดยตรง แต่ต่อมาทราบว่ามี
ข้อขัดข้องในระเบียบปฏิบตั ิบางประการ ทําให้ตอ้ งมีการทบทวนใหม่
3.2.5 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการปฏิบัติในการรู ปแบบเดิม ในกลุ่มควบคุม
3.2.5.1 ก่ อนการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบว่าจะจัดการฝึ กออบรมเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ้และการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะก่อนการฝึ กอบรม โดยรับทราบวันเวลาและ
สถานที่จดั การฝึ กอบรมตามหนังสื อแจ้งแล้ว แต่ไม่มีการติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรม (จากการสังเกตการณ์ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม และ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2553)
3.2.5.2 ระหว่ างฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีพฤติกรรมแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกประมาณ
ครึ่ งหนึ่ง ให้ความสนใจเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดีดว้ ยความตั้งใจฟังและจดบันทึกตลอดเวลาการเรี ยนการ
สอนและมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากร กลุ่มที่สอง จํานวน 8 คน แสดงความสนใจเป็ น
บางครั้งหรื อในบางช่วงของการเรี ยนการสอน กลุ่มที่สาม จํานวน 6 คน แสดงความไม่สนใจเรี ยนรู ้
นัง่ ฟังและมีนง่ั หลับเป็ นบางครั้ง ในส่ วนการทํากิจกรรมกลุ่มสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้
มากกว่าการเรี ยนการสอนในลักษณะการนัง่ ฟัง อาจเนื่องจากมีการนําเสนอผลงานโดยมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยมารับฟังข้อมูลในการนําเสนอ ทําให้ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจกับการทํา
กิจกรรมกลุ่มมากกว่า (จากการสังเกตการณ์ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม และ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
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3.2.5.3 หลังการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อทําโครงการ โดยทุก
โครงการเป็ นโครงการกลุ่ม การนําเสนอมีลกั ษณะและขั้นตอนของโครงการในแบบเดียวกัน
ต่างกันที่เนื้อหาของโครงการที่เป็ นภารกิจงานของแต่ละกลุ่มเท่านั้น ซึ่ งมีจาํ นวน 6 โครงการ เมื่อ
เสร็ จกิจกรรมทุกคนเดินทางกลับโดยไม่มีการติดต่อประสานกันในระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ไม่มีใคร
เสนอการทําทะเบียนรุ่ นหรื อการถ่ายรู ปร่ วมกัน (จากการสังเกตการณ์ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16
กรกฎาคม และ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
3.2.5.4 หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
มีการจัดทําโครงการต่อเนื่อง 1 โครงการ คือ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกําลังพลด้วยระบบสารสนเทศสําหรับการบริ หารงานด้านกําลังพลกองทัพอากาศ
เนื่องจากเป็ นงานที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบดําเนินการอยูแ่ ล้ว โดยปั จจุบนั ยังดําเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากยังไม่แล้วเสร็ จนอกนั้นไม่มีผลสําเร็ จของโครงการใดๆ
3.2.6 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการจัดทําโครงการของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมผลการจัดทําโครงการของกลุ่มทดลอง
3.2.6.1 การจัดทําโครงการฝึ กอบรมของกลุ่มทดลอง จํานวน13 โครงการ เป็ น
โครงการเดี่ยว จํานวน 5 โครงการ (โครงการที่ 2, 3, 4, 5,7) 8 โครงการเป็ นโครงการกลุ่ม (โครงการที่
1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ดังนี้
1. กีฬาสามัคคีกรมควบคุมและปฏิบตั ิการทางอากาศฝั่งตะวันตก
2. โครงการ Digital Flight Board
3. โครงการพุทธธรรมนําชีวติ และไหว้พระเก้าวัด
4. โครงการการจัดทํา Web Blog โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงกรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ
5. โครงการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อ นักเรี ยนนายเรื ออากาศ ปี 2553
6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม5 ส
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการปฏิบตั ิงาน
8. โครงการสร้างสรรค์ปัญญาด้วยMicro Worlds
9. การพัฒนาการเรี ยนรู ้งานในหน้าที่ของข้าราชการในแผนก
10. โครงการถ่ายทอดความรู ้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตLOX/LIN
แผนกผลิตก๊าซ กองซ่อมบริ ภณั ฑ์ กรมช่างอากาศ
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11. โครงการนําร่ องการพัฒนาการจัดการความรู(KM)
้ กรมสวัสดิการทหาร
อากาศ
12. โครงการอบรมพื้นฐานการเชื่อมอาร์ กโลหะด้วยมือ
13. โครงการการเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นการควบคุมจราจรทางอากาศแก่ผู้
รอเข้ารับการฝึ กหลักสู ตรศิษย์การบินกองทัพอากาศ
ผลการดําเนินการโครงการ พบว่า การจัดโครงการมีลกั ษณะที่
หลากหลายทั้งการจัดโครงการแบบกลุ่มและโครงการแบบเดี่ยว โครงการที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้
งบประมาณ บางโครงการเป็ นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการเป็ นโครงการขนาดเล็ก รู ปแบบการ
จัดทําโครงการมีหลายแนวคิดทั้งโครงการที่ดาํ เนินการต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน มีโครงการที่
สามารถทําได้โดยบุคลากรมาจากต่างกองแต่อยูใ่ นกรมเดียวกัน ซึ่ งใช้วธิ ี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในการดําเนินการ โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่การปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาการทํางาน
ในหน่วยงาน
บางโครงการเป็ นการริ เริ่ มใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน่วยงาน บาง
โครงการเป็ นโครงการในลักษณะที่เคยดําเนินการมาก่อนแล้วในหน่วยงานแต่ปรับเรื่ องที่จะ
ดําเนินการ แต่ในที่สุดมีหลายโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดการสนับสนุนการดําเนินการจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบางโครงการขาดแนวร่ วมใน
หน่วยงาน ส่ วนโครงการ ที่ทาํ ได้สาํ เร็ จจะเป็ นโครงการที่ผบู ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน โครงการที่
ไม่ใช้งบประมาณ โครงการที่ดาํ เนินการได้ดว้ ยกลุ่มหรื อตนเองที่ไม่ตอ้ งอาศัยหน่วยงาน
ผลที่เกิดขึ้นหลังการฝึ กอบรมใน
3 เดือน รายบุคคล พบว่า มีการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน มีการสร้าง website ที่ชื่อว่า http : //rtaftao 2010 blogspot.com โดยผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมทั้งที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่ใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและทดลองปฏิบตั ิ การนําโปรแกรม
Micro Worlds ไปประยุกต์ใช้งานของตนเอง เช่น การนําเสนอผลงาน การจัดทําเอกสารการเรี ยนการ
สอน และการนําไปถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมรับรู ้ การติดต่อประสานเพื่อขอสมัคร
เป็ นผูป้ ระสานงานหรื อเป็ นผูส้ อนในโครงการ โดยเสนอความต้องการติดตามอาจารย์ที่เป็ นวิทยากร
แต่ขดั ข้องในงบประมาณดําเนินการ บางคนมีการติดต่อขอซื้ อตัวต่อ Lego เพื่อนําไปพัฒนาการสร้าง
หุ่นยนต์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง
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งานพิธีต่างๆ

3.2.6.2 ผลการจัดทําโครงการของกลุ่มควบคุม
การจัดทําโครงฝึ กอบรมกลุ่มควบคุม6 โครงการ เป็ นโครงการกลุ่ม
1. การจัดการความรู ้การจัดหาพัสดุคลังหน่วยกรมกําลังพลทหารอากาศ
2. การจัดการความรู ้การแต่งเครื่ องแบบทหารอากาศใน
การปฏิบตั ิงานและ

3. กระบวนการจัดการความรู ้
4. การจัดการความรู ้กองการศึกษา
5. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกําลังพลด้วยระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริ หารงานด้านกําลังพลกองทัพอากาศ
6. ข้อผิดพลาดในการร่ างเอกสารทางราชการ
ผลการดําเนินการโครงการ พบว่าการจัดทําโครงการมีรูปแบบที่คล้ายกัน
คือ เป็ นโครงการกลุ่มที่การดําเนินการต้องมาจากคนในหน่วยงานเดียวกัน หากมาจากต่างหน่วยงาน
จะไม่สามารถนําไปดําเนินการในหน่วยงานได้ รู ปแบบการจัดทําโครงการมีข้ นั ตอนที่เหมือนกันจะ
แตกต่างเฉพาะเนื้อหาในการจัดทําโครงการเท่านั้น โดยส่ วนมากจะมีข้ นั ตอนดําเนินการเหมือน
ตัวอย่างที่ได้เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ โดยใช้ตวั อย่างที่เรี ยนในห้องเรี ยนเป็ นแนวทางในการ
คิดและจัดทําโครงการ แต่ผลการดําเนินโครงการไม่มี นอกจากโครงการที่มีการดําเนินการมาก่อน
แล้วจึงเป็ นการดําเนินการต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นหลังการฝึ กอบรม
3 เดือน รายบุคคล พบว่า มีบางคนเท่านั้นที่
สนใจเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรอื่นๆ ที่จะ
พัฒนาตนเองได้ และมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา เพื่อนําไปปรับใช้ในการ
ทํางานของตนเอง เช่น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในลักษณะของการจัดทําเอกสาร
ตํารา เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู ้ ผูท้ ี่ดาํ เนินการในลักษณะนี้มกั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ให้ดาํ เนินการจัดการความรู ้ในหน่วยงาน
ดังนั้น การจัดการฝึ กอบรมต้องมีความพร้อมในปัจจัยหลักคือ ผูเ้ รี ยนที่
ต้องมีความต้องการในการฝึ กอบรม ผูส้ อนต้องมีความรอบรู ้มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่ตอ้ งการสอน
หรื อสื่ อไปสู่ ผเู ้ รี ยนและเข้าใจในการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ โดยปรับบทบาทเป็ น
เพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํามากกว่าการสอนที่มุ่งเน้นครู ผสู ้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมการฝึ กอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อเพิม่ ความสนใจเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมถึงความพร้อม
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ในการจัดการฝึ กอบรม ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั พบความ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม “N-GRaDE with ITALIC Model”
ในระหว่างการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในบางรายบุคคลที่แตกต่าง
จากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่เคยปฏิบตั ิในองค์กร ดังที่กล่าวข้างต้น
สรุ ปผลการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 ได้วา่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ
ฝึ กอบรมมีสมรรถนะไม่แตกต่างกัน แต่หลังการฝึ กอบรมสมรรถนะกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุม โดยสมรรถนะกลุ่มทดลองหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าสมรรถนะของกลุ่มควบคุมเห็น
ได้วา่ หลังการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีสมรรถนะเฉลี่ยรวมสู งขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการ
ฝึ กอบรม แสดงว่ารู ปแบบการฝึ กอบรมสามารถเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลได้
4. ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด
การเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะใ น
การปฏิบัติงาน ของข้ าราชการ สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ ในขั้นตอนนี้มี 2 ประการ คือ
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคหรื อ SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)
ในการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม และ ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการ ฝึ กอบรมจากผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหา
ปั ญหาที่เกิดจากการฝึ กอบรม
4.1 ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค หรือ SWOT (Strength Weakness
Opportunity Threat) ในการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม
4.1.1 จุดแข็ง (Strength)
รู ปแบบการฝึ กอบรม การจัดการฝึ กอบรมรู ปแบบ N-GRaDE with ITALIC
Model มีความชัดเจนของรู ปแบบการดําเนินการ มีความแปลใหม่ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เห็นได้
จากการตอบแบบสอบถามจะพบว่าไม่มีใครเคยเข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
โปรแกรม Micro Worlds หรื อ Lego จึงเป็ นความท้าทายของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและสร้างความ
น่าสนใจให้อยากเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมจํานวน
มากกว่าการบังคับเข้ารับการฝึ กอบรม นอกจากนี้การฝึ กอบรมนี้สามารถแสดงผลการประเมิน
สมรรถนะที่ชดั เจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและ
หน่วยงานได้ข้ ึนกับความรู ้ความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง จากการประเมินความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.3 คิดเป็ นร้อยละ 86
จัดอยูใ่ นความต้องการระดับมาก และจากการติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการเข้ารับการฝึ กอบรม
วิทยากร วิทยากรมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการฝึ กอบรมนี้มาก่อน และ
วิทยากรมีความหลากหลาย ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการฝึ กอบรมและเกิดความน่าสนใจในการ
ฝึ กอบรม เห็นได้จากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับวิทยากรอยูบ่ ่อยครั้ง
นโยบายองค์กร จากยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพล
และนโยบายองค์กร ปี 2554 ด้านกําลังพล เน้นการเสริ มสร้างศักยภาพกําลังพลให้มีสมรรถนะ
สู งขึ้น และพัฒนาความสามารถของกําลังพลให้มีความเป็ นมืออาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมุ่งสู่ การปฏิบตั ิงานที่ใช้เครื อข่ายเป็ น
ศูนย์กลาง โดยการลงทุนด้านการฝึ กอบรมและศึกษาหลักสู ตรต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาตามแนวทางการปฏิบตั ิการเครื อข่ายเป็ นศูนย์กลาง
(Network Centric Operation : NCO) ตลอดจนการเสริ มสร้างกองทัพอากาศให้เป็ นองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้ โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู ้ดว้ ยการพัฒนากําลังพล ให้มีวฒั นธรรมการทํางาน
เชิงรุ ก มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู ้ภายในกองทัพอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
ในการเรี ยนรู ้
ผูบ้ งั คับบัญชา บางท่านให้การสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมและสนับสนุนให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ จากการเห็นประโยชน์ที่คาดว่า
หน่วยงานจะได้รับจากการฝึ กอบรมทั้งประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและต่อหน่วยงาน
4.1.2 จุดอ่ อน (Weakness)
ผูบ้ งั คับบัญชาบางท่านไม่เห็นความสําคัญของการฝึ กอบรมเท่าที่ควร เนื่องจาก
เห็นว่าใช้เวลาฝึ กอบรมนาน และมีบุคลากรปฏิบตั ิงานน้อย จะเกิดการสู ญเสี ยบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานปกติในหน่วยงาน และผูบ้ งั คับบัญชาบางท่านขาดความเข้าใจในการฝึ กอบรมนี้ ทําให้ไม่
เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ารับการฝึ กอบรมเท่าที่ควร
ระบบการบริ หารจัดการ การจัดการฝึ กอบรมนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสู งก่อนจึงจะสามารถจัดได้ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับ
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การฝึ กอบรมต้องได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อน และหากไม่ได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสู งจะไม่สามารถจัดดําเนินการได้แม้จะมีงบประมาณในการดําเนินการก็ตาม
ดังนั้น บางคนมีความสนใจเข้ารับการฝึ กอบรมแบบไม่เป็ นทางการ ทําให้ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม แต่ใช้การขออนุญาตเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นบางกิจกรรม
ที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นกับผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานนั้นจะอนุญาต จึงเป็ นที่มาของการ
ประเมินผลจากจํานวนคนเข้ารับการฝึ กอบรมเพียง 27 คนเท่านั้น
การวัดประเมินผล จากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมนี้ ทําให้มีแบบฟอร์ มหรื อ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลจํานวนมาก ทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความยุง่ ยากและอาจ
เกิดความไม่พึงพอใจได้ และผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องมีการวิเคราะห์ผลจํานวนมากก่อนจะประเมินผล
สรุ ปที่ได้จากการฝึ กอบรม นอกจากนี้ยงั มีการประเมินบางประการที่ตอ้ งอาศัยผูส้ ังเกตการณ์ร่วม
ทําให้การจัดการฝึ กอบรมต้องการกําลังพลจํานวนมากกว่าการจัดการฝึ กอบรมโดยทัว่ ไป และผู ้
สังเกตการณ์ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรมหรื อได้รับการชี้แจงจนเข้าใจวิธีการและหัวข้อ ในการประเมิน
โครงสร้างองค์กร จากโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนล่าสุ ดในปี พ.ศ.2552 ทําให้บางหน่วยงานต้อง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในหน่วยงานจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้งานในหน้าที่ทาํ ให้การเข้ารับ
การฝึ กอบรมเป็ นไปได้ยาก และการแบ่งสัดส่ วนขององค์กรมีไม่เท่ากันในแต่ละส่ วน ทําให้การ
กําหนดสัดส่ วนต้องใช้การประมาณการในภาพรวมมากกว่าการกําหนดสัดส่ วนจากกําลังพลในแต่
ละหน่วยงาน และหน่วยงานที่ต้ งั อยูใ่ นต่างจังหวัดการเดินทางมาเข้ารับการฝึ กอบรมนี้ที่ใช้เวลานาน
ทําให้ตอ้ งใช้งบประมาณจํานวนมากเนื่องจากตามสิ ทธิ กาํ ลังพลของทางราชการจําเป็ นต้องมีค่า
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงในแต่ละวัน ค่าที่พกั ในแต่ละคืนเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ทุกวัน
จึงทําให้การฝึ กอบรมนี้เลือกผูท้ ี่พาํ นักอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อเขตปริ มณฑลเท่านั้น
วัสดุอุปกรณ์ การฝึ กอบรมนี้ตอ้ งใช้วสั ดุอุปกรณ์เฉพาะที่ผจู ้ ดั ไม่มี ทําให้ตอ้ ง
สรรหาด้วยวิธีการยืมหรื อขอรับการสนับสนุนหรื อการเหมาจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น การจัดการ
ฝึ กอบรมในลักษณะนี้หากไม่มีวสั ดุอุปกรณ์รองรับจะเกิดความยุง่ ยากในการจัดการฝึ กอบรมได้
อาคารสถานที่ เนื่องจากการฝึ กอบรมมีกิจกรรมที่หลากหลายและต้องการ
สถานที่เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม แต่ในองค์กรที่จดั การฝึ กอบรมไม่สามารถมีสถานที่
แห่งเดียวที่รองรับได้ทุกกิจกรรม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตลอดเวลาการฝึ กอบรม และบาง
สถานที่ตอ้ งจองห้องล่วงหน้า เนื่องจากผูร้ ับผิดชอบสถานที่ดงั กล่าวมีกิจกรรมที่ตอ้ งใช้หอ้ งเช่นกัน
ทําให้ตอ้ มีการติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ ายเพื่อให้ได้ช่วงเวลาของการใช้งานที่ตรงกัน
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ระยะเวลา การใช้ระยะเวลานานมีขอ้ ดีที่ทาํ ให้เกิดความคุน้ เคยกันได้มาก แต่
ขณะเดียวกันทําให้การบริ หารงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยเฉพาะระดับชั้นยศ นาวาอากาศโทที่
ต้องเซ็นอนุมตั ิหนังสื อทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานได้ หรื อในระดับนาวา
อากาศตรี ที่บางคนต้องรับผิดชอบงานในแผนกแทนหัวหน้าแผนกที่อาจไม่อยูห่ รื อไปราชการ และ
ในระดับเรื ออากาศที่เป็ นระดับปฏิบตั ิ ทําให้หน่วยงานขาดกําลังสําคัญในงานนั้นของแผนกได้
งบประมาณ การจัดการฝึ กอบรมนี้จาํ เป็ นต้องใช้งบประมาณสู งในการ
ดําเนินการ (ค่าวิทยากร ค่าเดินทางและค่าที่พกั วิทยากรกรณี ที่มาจากต่างจังหวัด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าเจ้าหน้าที่)
4.1.3 โอกาส (Opportunity)
วิทยากรที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาหลาย
ท่านให้การสนับสนุน โดยเฉพาะดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์ที่เดินทางจากจังหวัดลําปางมาให้ความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ อาจารย์ภาวนา วงศ์โสม และอาจารย์ทวีศกั ดิ์ ไชยองค์การ วิทยากรโปรแกรม Micro
Worlds และเครื อข่ายวิทยากรบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (SCG) ที่ให้คาํ แนะนําในการจัดการฝึ กอบรม
การพัฒนาระบบราชการ มีพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2545 ในมาตรา 3/1 เน้นการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็ น
กฎหมายบังคับใช้ให้หน่วยงานราชการต้องพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ทําให้การพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ฝึ กอบรมเป็ นส่ วนหนึ่งที่สนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว
ผูบ้ งั คับบัญชาขององค์กร
ให้โอกาสจัดการฝึ กอบรมนี้ที่มีความแปลกใหม่ไม่
เคยจัดดําเนินการมาก่อนในองค์กร โดยการอนุมตั ิให้จดั ดําเนินการได้ ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานให้การสนับสนุนกําลังพลเข้ารับการฝึ กอบรม
4.1.4 อุปสรรค (Treat)
วัฒนธรรมองค์กร เน้นการให้ความเคารพเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่มียศสู ง
กว่า แต่ในการฝึ กอบรมนี้ในแต่กิจกรรมทุกคนมีสิทธิเสรี ในการแสดงความคิดเห็นและแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ และการมีวนิ ยั ทําให้ตอ้ งใส่ เครื่ องแบบตลอดการฝึ กอบรม ไม่สามารถเข้ารับ
การฝึ กอบรมโดยแต่งกายตามสบายได้ ทําให้บรรยากาศมีความเป็ นทางการมากกว่าไม่เป็ นทางการ
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ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรเป็ นไปได้ยาก ทําให้มีขอ้ จํากัดในการ
แสดงความคิดเห็นอยูบ่ า้ งในบางครั้ง
สรุ ปการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการฝึ กอบรม ในด้านจุด
แข็งประกอบด้วย รู ปแบบการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม วิทยากร นโยบายองค์กร และ
ผูบ้ งั คับบัญชา จุดอ่อนประกอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชา ระบบบริ หารจัดการ การวัดประเมินผล
โครงสร้างองค์กร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ ด้านโอกาสประกอบด้วย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ การพัฒนาระบบราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาขององค์กร ด้านอุปสรรค
ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร เห็นได้วา่ ในประเด็นเดียวกันสามารถเป็ นได้ท้ งั จุดแข็งและจุดอ่อน
ขึ้นกับการพิจารณาในรายละเอียดที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อการฝึ กอบรม จากข้อมูล
ดังกล่าวนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการประกอบพิจารณาปั จจัย เงื่อนไขและปั ญหาในการฝึ กอบรม
4.1.5 ปัจจัยในการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์หา องค์ประกอบหรื อส่ วนประกอบที่เป็ นเหตุให้เกิดผลสําเร็ จใน
การฝึ กอบรมและเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดผลหรื อการแสดงพฤติกรรม จากการใช้ขอ้ มูล
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ทําให้พบว่ามีปัจจัยสําคัญในการฝึ กอบรม
4.1.5.1 วัฒนธรรมองค์กรแบบทหาร
ข้อดีของวัฒนธรรมองค์กรนี้ เน้นการตัดสิ นใจเพื่อความสําเร็ จในการ
ดําเนินการ ทําให้เกิดความมุ่งมัน่ ในการดําเนินการตามแผนได้ จากผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ตามแผนที่กาํ หนดได้ และผลการฝึ กอบรมแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิของข้าราชการในองค์กรทหาร
เน้นความมีระเบียบวินยั ยึดถือในกฎระเบียบข้อบังคับเป็ นหลัก การปฏิบตั ิตามคําสั่งผูบ้ งั คับบัญชา
การให้ความเคารพผูท้ ี่มีช้ นั ยศสู งกว่า ตลอดจนผูอ้ าวุโส
และความผูกพันในสายวิชาชีพหรื อ
หน่วยงานเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิในกิจกรรมการฝึ กอบรม เห็นได้ชดั เจนตั้งแต่การ
นัง่ ในห้องเรี ยน ที่ผวู ้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้เลือกที่นงั่ ได้ตามต้องการ จะเห็นการนัง่ เป็ นกลุ่มตามการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดียวกันโดยเฉพาะต้องเป็ นระดับชั้นยศเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน จะเลือก
นัง่ ใกล้กนั เป็ นส่ วนใหญ่ แต่หลังจากร่ วมทํากิจกรรมมากขึ้น การเลือกนัง่ จะไม่แบ่งแบบเดิมแต่จะมี
การปะปนกันมากขึ้น เกิดการแยกจากกลุ่มเดิม ซึ่ งจะต่างจากการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมจะเห็นการนัง่
ในลักษณะเดิมหรื อใกล้เคียงกับแบบเดิมตั้งแต่เริ่ มการฝึ กอบรมจนเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม นอกจาก
การนัง่ แล้ว ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างทํากิจกรรม เห็นได้จากช่วงเริ่ มต้นทํากิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จะยึดติดกับกลุ่มเดียวกันหรื อกลุ่มที่นงั่ ใกล้กนั ต่อมาเมื่อทํากิจกรรมมากขึ้น
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จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่มีการกระจายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กันมากขึ้น โดยมีการลุกเดินจากที่นงั่ เดิมไปรอบๆ ห้องเรี ยนและหยุดพูดคุยเรื่ องที่เกี่ยวกับการทํา
กิจกรรม ส่ วนมากจะมีท้ งั การขอคําแนะนําในการปฏิบตั ิหรื อเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํากับผูอ้ ื่นแทนที่จะ
ไปถามวิทยากร แต่บางคนก็ไปขอคําแนะนําจากวิทยากรแล้วนํามาถ่ายทอดให้กบั คนอื่น ซึ่ งการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้จะไม่พบในการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิม โดยรู ปแบบการฝึ กอบรมเดิม
จะพบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มของตนเองมากกว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม และ
เห็นได้ชดั เจนจากการจัดทําโครงการตั้งแต่การให้เลือกกลุ่มอย่างอิสระในการจัดทําโครงการทั้งการ
แบ่งกลุ่มตามจํานวนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมหรื อจัดทําโครงการของตนเอง ซึ่ งการแบ่งกลุ่มใน
ลักษณะนี้จะไม่พบในรู ปแบบการฝึ กอบรมแบบเดิม ที่กลุ่มต้องมีจาํ นวนเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
และจะไม่การเลือกทํากลุ่มหรื อทําเดี่ยว นอกจากนี้วฒั นธรรมการให้ความสําคัญกับระดับชั้นยศ
ส่ งผลถึงการแสดงความคิดเห็นในบางกลุ่ม จากการที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นยศตํ่ากว่าต้องการ
จัดทําโครงการเดี่ยวในแบบของตนเองแต่ผทู ้ ี่มีช้ นั ยศสู งกว่าในหน่วยงานเดียวกันต้องการให้จดั ทํา
โครงการเป็ นกลุ่มในแบบเดียวกัน ทําให้ผมู ้ ีช้ นั ยศตํ่ากว่าต้องตัดสิ นใจ ถ้าเป็ นแบบเดิมจะต้องปฏิบตั ิ
ตาม แต่สิ่งที่พบคือ บุคคลบางคนกล้าตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ในขณะที่บางคนมีความอึดอัดลําบาก
ใจในการปฏิบตั ิจึงได้มาขอคําแนะนํากับผูจ้ ดั การฝึ กอบรม เนื่องจากเขาต้องการอิสระในการทํา
ตามใจตนเองแต่ยงั กลัวว่าผูม้ ีช้ นั ยศสู งกว่าจะโกรธหรื อไม่พอใจได้ เมื่อผูจ้ ดั การฝึ กอบรมยํ้าถึงความ
อิสระในทางความคิดและการปฏิบตั ิ ตลอดจนให้กาํ ลังใจให้กล้าที่จะตัดสิ นใจตามที่ตอ้ งการใน
ที่สุดเขาก็กล้าที่เลือกปฏิบตั ิตามแนวคิดของตนเองและกล้าไปพูดคุยกับผูท้ ี่มีช้ นั ยศสู งกว่าถึงเหตุผล
ที่ไม่จดั ทําโครงการแบบกลุ่มร่ วมด้วยกัน ซึ่ งเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะพบได้ในระยะแรกของการ
ฝึ กอบรมที่ความคิดเห็นบางครั้งถูกระงับโดยระดับชั้นยศ แต่ในระยะต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิข้ ึนในบางคนและในลักษณะที่แตกต่างกัน แม้วา่ วัฒนธรรมแบบทหารจะมีขอ้ ดีในการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มีกรอบการปฏิบตั ิที่ชดั เจนและมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รวมถึงมี
ความสมบูรณ์แบบในการปฏิบตั ิตามที่กาํ หนด แต่เป็ นข้อจํากัดในการมีอิสระทางความคิดที่นาํ ไปสู่
การปฏิบตั ิตามความต้องการของตนเอง รวมถึงขาดความหลากหลายในการปฏิบตั ิที่เป็ นปั จจัย
สําคัญของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน แต่วฒั นธรรมแบบทหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองมีความโดด
เด่นของการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่แสดงออกในความร่ วมมือการปฏิบตั ิกิจกรรมและรับผิดชอบภารกิจ
ของตนเอง เห็นได้จากการขออนุญาตในกรณี มีภารกิจงานสําคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิจะต้องบอกกับ
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมให้รับทราบและเมื่อเสร็ จภารกิจจะกลับมาทํากิจกรรมต่อ หรื อในบางคนจะไม่
ยอมให้เสี ยหายต่อทุกภารกิจจึงมีการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชานําหนังสื อราชการมาพิจารณาเซ็นชื่อใน
ระหว่างทํากิจกรรม โดยเลือกช่วงเวลาพัก นอกจากนี้ยงั พบว่ากฎข้อบังคับและระเบียบปฏิบตั ิที่ทุก
คนต้องปฏิบตั ิตาม ทําให้ขาดความยืดหยุน่ ในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะการนําโครงการไปสู่ การปฏิบตั ิ
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ที่บางโครงการต้องใช้งบประมาณ ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิได้จากหลายเหตุผล เช่น การปิ ดบัญชี
งบประมาณ โครงการเกิดขึ้นใหม่ระหว่างปี อยูน่ อกโครงการศึกษาทําให้ขาดงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการต้องนําโครงการไปเสนอในปี ต่อไป ซึ่ งยากต่อการอนุมตั ิหากเป็ นโครงการใหม่ที่คน
ไม่เคยรู ้จกั มาก่อน ผูบ้ งั คับบัญชาไม่เห็นด้วยจึงไม่สนับสนุนงบประมาณ ดังนั้น วัฒนธรรมแบบ
ทหารจึงเป็ นปั จจัยสําคัญของการปฏิบตั ิกิจกรรม รวมถึงการเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมนี้
4.1.5.2 ผูน้ าํ ขององค์กรและหน่วยงาน
ผลการฝึ กอบรมแสดงให้เห็นถึงผูน้ าํ องค์กรและหน่วยงานมีผลต่อการ
จัดการฝึ กอบรม รวมทั้งผลสําเร็ จของการฝึ กอบรม
4.1.5.2.1 ผูน้ าํ องค์กร หมายถึงผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งที่
เป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงการฝึ กอบรม โดยเฉพาะการจัดการฝึ กอบรมในกองทัพอากาศที่จดั ขึ้นนอก
โครงการศึกษาปกติหรื อที่เรี ยกว่าอยูน่ อกแผนการดําเนินการโครงการศึกษาประจําปี แม้วา่ ผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมมีงบประมาณในการดําเนินการก็ตามจะไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมในองค์กรนี้ได้ ยกเว้น
แต่จะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้จดั ดําเนินการได้เท่านั้น หากไม่ได้รับอนุมตั ิจะไม่สามารถจัดการ
ฝึ กอบรมได้ดงั นั้น การจัดการฝึ กอบรมนี้ได้จึงต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งใน
กองทัพอากาศ เท่านั้น โดยการนําเรี ยนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและต้องมีเหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสม
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบในการดําเนินการก่อน แล้วจึงนําเสนอผูเ้ กี่ยวข้องที่มีหน้าที่นาํ เรี ยน
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อไปและเมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วต้องทําเรื่ องแจ้งหน่วยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้
ข้าราชการเข้ารับการฝึ กอบรมได้ ตลอดจนการขออนุมตั ิใช้สถานที่ในการจัดการฝึ กอบรม เห็นได้
ว่าการดําเนินการต้องมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูน้ าํ องค์กรก่อนเป็ นอันดับแรก
4.1.5.2.2 ผูน้ าํ หน่วยงาน หมายถึงผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับกลางที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานในระดับกรม มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนบุคลากร
ในการฝึ กอบรม ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินโครงการในหน่วยงานและการติดตามผลการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะการให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับกองเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตน
ที่เข้ารับการฝึ กอบรม ดังนั้น การให้ความร่ วมมือในการติดตามประเมินผลจึงเป็ นสิ ทธิ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่จะพิจารณากระทําหรื อไม่กระทํา เห็นได้วา่ ผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญที่ส่งผลต่อการ
จัดการฝึ กอบรมและส่ งผลต่อความสําเร็ จของการฝึ กอบรม จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการฝึ กอบรม
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4.1.5.2.3
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ผลการฝึ กอบรมแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในขณะ
ดําเนินกิจกรรมในการฝึ กอบรมรู ปแบบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นและรู ปแบบการฝึ กอบรมเดิม เห็นได้วา่ ส่ วน
ใหญ่กว่า 80% มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคนในกลุ่มทดลอง
ด้วยกันมากกว่าคนในกลุ่มควบคุมที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้เฉพาะกลุ่มกิจกรรมของตนเท่านั้น แม้วา่
ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของกลุ่มควบคุมจะมีมากกว่ากลุ่มทดลอง แต่ลกั ษณะการ
เรี ยนรู ้ที่ท้งั สองกลุ่มต้องการเหมือนกันคือ ต้องการที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําและต้องการการชี้แนะ
ผลงานที่เขากําลังดําเนินการอยูเ่ ป็ นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการดําเนินงานว่าผิดหรื อถูก
มากกว่าการเรี ยนรู ้จากการลองผิดลองถูกของตนเองซึ่ งจะช้ากว่าการสอบถามผูร้ ู ้ ทําให้วทิ ยากรต้อง
ทําหน้าที่พี่เลี้ยงในการให้คาํ แนะนําเป็ นระยะตามความเหมาะสมและพยายามให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้นเนื่องจากการดําเนินการไม่มีผดิ มีถูกแต่เป็ นหนทางของวิธีการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
อาจกล่าวได้วา่ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เป็ นแบบที่ตอ้ งการการแนะนําและการติดตาม
ประเมินผลเป็ นระยะจากวิทยากรหรื อผูส้ อน นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังต้องการความสะดวกในการเรี ยนรู้
เช่น การมีคู่มือในการเรี ยนรู ้ ประกอบการทํากิจกรรม ส่ วนพฤติกรรมนอกห้องเรี ยนจะไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้แต่พิจารณาจากผลของการกระทํา ซึ่ งสัญญาการเรี ยนรู ้มีใช้เฉพาะกลุ่มทดลองเท่านั้น
ส่ วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในที่ทาํ งานผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูป้ ระเมินซึ่ งจะสังเกตได้ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น ดังนั้น รู ปแบบการเรี ยนรู ้จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการฝึ กอบรม
4.1.6 เงื่อนไขในการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์ หาข้อจํากัดหรื อข้อตกลงที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ได้มีการกําหนด
ไว้ในการฝึ กอบรม จากการใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่า
4.1.6.1 รู ปแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ในการวิจยั
4.1.6.1.1 การจัดการฝึ กอบรมที่ใช้รูปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE
with ITALIC Model มีวตั ถุประสงค์ของการนําไปใช้คือเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานสาย
งานกําลังพล โดยเฉพาะในสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องสมรรถนะด้าน
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด สมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เนื่องจากกิจกรรมที่จดั ทําขึ้นเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะดังกล่าว โดยผลการฝึ กอบรมแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนี้สามารถพัฒนา
สมรรถนะทั้ง 3 ประการดังกล่าวได้ แต่ยงั ไม่มีการนําไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอื่น และยัง
ไม่มีบทพิสูจน์วา่ กิจกรรมที่ใช้ในการฝึ กอบรม อาทิ Lego หรื อ Micro Worlds ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้
เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาสมรรถนะอื่นได้หรื อไม่ อีกทั้ง การประเมินผลการ
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ฝึ กอบรมใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินสมรรถนะ 3 ประการนี้เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรื อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะอื่น จะสามารถนํารู ปแบบการ
ฝึ กอบรมนี้ไปใช้ได้หรื อไม่ จึงเป็ นเงื่อนไขของการนํารู ปแบบการฝึ กอบรมนี้ไปใช้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ 3 ประการนี้เท่านั้นและต้องใช้กิจกรรมตามที่กาํ หนดไว้ในรู ปแบบการฝึ กอบรมนี้เท่านั้น
4.1.6.1.2 วิทยากรในการฝึ กอบรมต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา โดยเฉพาะความชํานาญในการใช้ Lego
หรื อ Micro Worlds หากมีการนําไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทําให้ไม่สามารถใช้วทิ ยากรทัว่ ไปได้
จึงเป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งใช้วทิ ยากรผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าวจึงจะสามารถจัดการฝึ กอบรมนี้ได้
4.1.6.1.3 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันและวิธีการเรี ยนรู ้ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การ
รู ้จกั คุน้ เคยจากการทํากิจกรรมร่ วมกันหลายๆ ครั้ง จะช่วยในการเรี ยนรู ้เกิดความสนุก มีเสี ยง
หัวเราะและอยากที่จะเรี ยนเห็นได้จากพฤติกรรมที่บางคนเข้าห้องเรี ยนก่อนเวลาและใช้เวลา
สร้างสรรค์งานของตนเอง ตลอดจน ผูเ้ รี ยนพยายามแสดงความสามารถของตนเองออกมาให้คนอื่น
เห็น ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ความคิดในการสร้างสรรค์งานจากการเรี ยนรู ้แนวทางปฏิบตั ิของคนอื่น
ดังนั้น บรรยากาศการเรี ยนรู ้จึงเป็ นเงื่อนไขในการจัดการฝึ กอบรมนี้
4.1.6.2 ผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จากการกําหนดคุณสมบัติผเู้ รี ยนว่าต้องเป็ นข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสาย
งานกําลังพลหรื อที่เกี่ยวข้องกับงานกําลังพล มีประสบการณ์การทํางานมากว่า 1 ปี ระดับนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศเรื ออากาศตรี ถึงนาวาอากาศโท มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในระดับพื้นฐาน ซึ่ งหลังการฝึ กอบรมประสบผลสําเร็ จที่สามารถพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นได้ใน
แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อีกทั้งทําให้ได้คุณสมบัติที่สาํ คัญของผูเ้ รี ยนอีกประการหนึ่ง
คือ ต้องมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้จึงจะสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ของตนเอง แต่ในขณะนี้ยงั ไม่มีนาํ ไปทดลองใช้ในนายทหารชั้นยศอื่นโดยเฉพาะ
นายทหารชั้นประทวนที่ขาดคุณสมบัติขา้ งต้น ว่าจะส่ งผลต่อความสําเร็ จในการฝึ กอบรมหรื อไม่
รวมถึงความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหรื อความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรม ดังนั้น การกําหนด
คุณสมบัติของผูเ้ รี ยนจึงเป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งพิจารณาก่อนการจัดการฝึ กอบรม
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1.2 ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมการฝึ กอบรมจากผู้เกีย่ วข้ องเพือ่ หาปัญหาทีเ่ กิดจาการ
ฝึ กอบรม
4.2.1 ปัญหาในการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์ หาอุปสรรคข้อขัดข้องที่ขดั ขวางในการฝึ กอบรม และส่ งผล
ต่อความสําเร็ จในการฝึ กอบรม โดยศึกษาข้อมูลจาก
4.2.1.1 แบบสอบถาม
จากการเขียนข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม พบว่า ปั ญหาสําคัญคือการต่อ
ยอดความรู ้โดยเฉพาะการนําไปปฏิบตั ิในหน่วยงาน เนื่องจากเป็ นแนวคิดใหม่ผบู ้ ริ หารอาจไม่เข้าใจจึง
ไม่ให้การสนับสนุนหรื อให้การสนับสนุนน้อยจนไม่เกิดการนําไปปฏิบตั ิจริ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและหน่วยงาน มีหลายคนเสนอให้ผบู ้ ริ หารเข้ารับการฝึ กอบรมก่อน ต่อมาจึงเป็ นระดับหัวหน้า
แผนก และระดับปฏิบตั ิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันและเกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
โครงการที่นาํ ไปใช้ในหน่วยงาน นอกจากนี้ การนําไปต่อยอดด้วยตนเองมีความยากลําบากเนื่องจาก
เป็ นสิ่ งใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้แต่ขาดความชํานาญในการปฏิบตั ิจึงขาดความมัน่ ใจในการนําไปต่อยอด ควรมี
พี่เลี้ยงช่วยในต่อยอดความรู ้และแนวคิดการปฏิบตั ิไปสู่ คนในหน่วยงาน
4.2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชา
และทีมจัดดําเนินการ
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมแบบไม่เป็ นทางการในระหว่างการ
จัดการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม พบว่า การฝึ กอบรมนี้เป็ นการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ที่แปลกดีและเห็น
ว่าสามารถนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิได้ แต่จะยากสําหรับคนที่มีความสามารถน้อยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบตั ิตามกิจกรรมไม่ทนั กับบทเรี ยนในการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม
Micro Worlds ซึ่ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่บา้ นพบปั ญหาอยูบ่ ่อยครั้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
จึงต้องการที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทําให้การปรึ กษาทางโทรศัพท์
หรื อการใช้อินเตอร์ เน็ทไม่สามารถรองรับการแก้ปัญหาได้ และเมื่อกลับไปปฏิบตั ิงานในระยะแรกจะ
มีความมุ่งมัน่ มากในการเรี ยนรู ้แต่เมื่อไม่มีแรงกระตุน้ จากคนรอบข้างหรื อคนที่รู้เรื่ องเดียวกัน จะทําให้
การเรี ยนรู ้ลดน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทําให้ความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
งานลดน้อยลง แต่กลับไม่ใส่ ใจในงานตามความรับผิดชอบของตนเองมากกว่า ส่ วนบางคนหรื อบาง
กลุ่มที่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะมีผบู ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนในการดําเนินงาน จะมี
ส่ วนน้อยประมาณ 3 คน ที่สามารถแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการดําเนินการตามโครงการที่ตนรับผิดชอบ และยังพบปั ญหาในเรื่ องระยะเวลาที่เข้ารับ
การฝึ กอบรมนาน ซึ่ งมีผลกระทบต่องานที่ตนรับผิดชอบในหน่วยงาน ทําให้ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุก
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กิจกรรม เมื่อขาดการเข้าร่ วมกิจกรรมจะไม่ได้เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น จึงเป็ น
อุปสรรคในการเข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลในส่ วนผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลส่ วนใหญ่เห็นว่ามีความน่าสนใจหากเกิดผลสําเร็ จเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ซึ่งจะเป็ น
หนทางใหม่ของการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมในการพัฒนาขีดสมรรถนะ และยินดีที่ในการส่ ง
ข้าราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้ารับการฝึ กอบรมนี้ แต่ในการต่อยอดการดําเนินโครงการฝึ กอบรมมี
ผูบ้ งั คับบัญชาบางท่านเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนเนื่องจากข้อจํากัดของระเบียบในการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยเฉพาะที่เป็ นโครงการเริ่ มใหม่ และพบปั ญหาในการประเมินตามแบบสอบถาม
เนื่องจากไม่ได้รับการชี้แจงทุกคนแต่ได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะ ซึ่ งบางครั้งความ
เข้าใจอาจไม่ตรงกัน อาจส่ งผลต่อการประเมินได้บา้ ง ซึ่ งเป็ นข้อจํากัดที่ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถบังคับ
ผูบ้ ริ หารให้เข้าร่ วมรับฟังคําชี้แจงในการประเมินการฝึ กอบรมได้ แต่ได้เรี ยนเชิญเข้าร่ วมการดังกล่าว
ทั้งนี้ข้ ึนกับความร่ วมมือและการจัดสรรเวลาของผูบ้ ริ หารในการเข้าร่ วมการดําเนินการดังกล่าว
4.2.1.3 การรับฟังเสี ยงสะท้อน F( eedback) จากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ยวข้องและข้าราชการอื่นๆ ที่มาจากการลํ่าลือ ( Rumor) ร่ วมกับการใช้ขอ้ มูลจาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประกอบการพิจารณา
จากการจัดการฝึ กอบรม พบว่ามีผบู้ ริ หารระดับรองเจ้ากรมมา
สังเกตการณ์แบบไม่ได้นดั หมาย เนื่องจากรู ปแบบการฝึ กอบรม โดยมาสังเกตการณ์กิจกรรมการใช้
ตัวต่อ Lego และการสร้างหุ่นยนตร์ บงั คับ นอกจากนี้มีขา้ ราชการที่ไม่ใช่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมาร่ วม
สังเกตการณ์ดว้ ยเช่นกัน และกล่าวว่า ไม่เคยเห็นมีใครจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนในหน่วยงาน
เห็นแล้วน่าสนุกอยากเข้าเรี ยนด้วย แต่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมไม่สามารถให้เข้าเรี ยนได้ เนื่องจากข้อจํากัด
ของอุปกรณ์และสถานที่ นอกจากนี้ยงั พบเสี ยงลํ่าลือทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกจะมีการ
กล่าวขานถึงกิจกรรม โดยเฉพาะโปรแกรม Micro Worlds ผลสะท้อนคือ มีขา้ ราชการคนอื่นติดต่อ
กับผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเพื่อขอโปรแกรม Micro Worlds ไปศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และบ่นว่าน่า
เสี ยดายที่ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์ได้ อีกทั้งมีการกล่าวถึงการสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญากันมากขึ้น แต่ในเชิงลบมีการกล่าวล้อเลียนคําว่า Constructionism เป็ น Alcoholism
สรุ ปได้วา่ ปั ญหาสําคัญของการฝึ กอบรม คือ ปัญหาของบุคคลใน
การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลบางคนต้องได้รับการติดตามและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ การต่อยอดความรู ้ที่
นําไปสู่ การปฏิบตั ิในหน่วยงาน และปั ญหาจากรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
เป็ นเวลานานทําให้ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ตามแนวคิดการ เรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ มีดงั นี้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.
เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิด การเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด การเรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด การเรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองในการ เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
4. เพื่อศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตาม
แนวคิด การเรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ในการ เสริ มสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา ( Research and Development) และ การวิจยั กึ่งทดลอง
(Quasi Experiment) มีข้ นั ตอนในการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้
เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
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1.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพและปั ญหาขององค์กร
1.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขององค์กร คือ กองทัพอากาศ ประกอบด้วยเป้ าหมาย
ความต้องการของกองทัพอากาศในการเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพล การจัดโครงสร้างองค์กร และ
แผนการพัฒนากําลังพล ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
1.1.2 ศึกษาข้อมูลจากการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล จํานวน 64 คน เมื่อ
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ณ ภูเขางามรี สอร์ ท จังหวัดนครนายก เพื่อได้ขอ้ มูลที่เป็ นเป้ าหมายความ
ต้องการของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
1.2 ศึกษาความต้องการในการฝึ กอบรมของกองทัพอากาศ
1.2.1 สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของกองทัพอากาศที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและงาน
ด้านกําลังพล จํานวน 2 ท่าน ท่านแรกเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ สัมภาษณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 1400-1500 ณ โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ และท่านที่
สองเป็ นรองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา
1430-1530 ณ กรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ
1.2.2 สนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญา จํานวน 5 ท่าน เป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนภาคเหนือ จังหวัด
ลําปาง 1 ท่าน และทีมฝึ กอบรมของบริ ษทั ในเครื อปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน จังหวัดลําปาง 4
ท่าน รวม 5 ท่าน เนื่องจากลักษณะองค์กรคล้ายกับกองทัพอากาศ ซึ่ งได้สนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.30-11.30 น. ณ บริ ษทั ในเครื อ ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในการเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ
1.2.3 สอบถามความต้องการการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังพลในกลุ่ม
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ จํานวน 205 คน ระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาสมรรถนะกําลังพล
ด้วยการฝึ กอบรม
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้จากการศึกษาสภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมใน
ขั้นตอนที่ 1 มาประมวล เป็ นองค์ประกอบเบื้องต้นเพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน แล้วนํามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับ
กองทัพอากาศในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

212
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
2.1 สังเคราะห์ รูปแบบการฝึ กอบรมจาก 3 แนวคิด ประกอบด้วย แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา แนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองและแนวคิดการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
หลังจากประมวลกลัน่ กรองข้อมูลแล้ว จึงศึกษากิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาโดยบูรณาการร่ วมกับกิจกรรมหรื อเครื่ องมือตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง โดยนํามาใช้ในการกํากับการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมกับกองทัพอากาศ แล้วจึงพิจารณาการประเมินผลที่เหมาะสมกับรู ปแบบการฝึ กอบรม
2.2 สร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม โดยศึกษาแนวคิดการประเมินผลการฝึ กอบรม
ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้น แล้วสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้ครอบคลุม 3 ระยะ คือระยะก่อนการฝึ กอบรม ระยะหลังการฝึ กอบรม
และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยมีเครื่ องมือ จํานวน 15 ชุด
2.2.1 การนําเครื่ องมือไปใช้ประเมินผล
2.2.2.1 การนําไปใช้ในกลุ่มทดลอง ระยะก่อนการฝึ กอบรมใช้เครื่ องที่ 1, 2, 3,
4 รวม 4 ชุด ระยะหลังการฝึ กอบรมใช้เครื่ องมือที่ 3-14 รวม 12 ชุด และระยะหลังการฝึ กอบรม 3
เดือนใช้เครื่ องมือที่ 3 และ 15 รวม 2 ชุด
2.2.2.2 การนําไปใช้ในกลุ่มควบคุม ระยะก่อนการฝึ กอบรมใช้เครื่ องที่ 1, 3
รวม 2 ชุด และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนใช้เครื่ องมือที่ 3 และ 15 รวม 2 ชุด
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
3.1 จัดการฝึ กอบรมในกลุ่มข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน เข้ารับการฝึ กอบรมรู ปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นระหว่าง
วันที่ 16-29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กับกลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน เข้ารับการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่
องค์กรนั้นใช้อยู่ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม และ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 หลังจากนั้นให้
ประเมินผลการฝึ กอบรมตามเครื่ องมือที่สร้างขึ้น
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการฝึ กอบรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็ นการ
ประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรวมกับผูบ้ งั คับบัญชาและผูจ้ ดั การฝึ กอบรมประเมินผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม นําผลมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติแล้วนําผลมาเปรี ยบเทียบการพัฒนาสมรรถนะที่
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เกิดขึ้นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้ง 2 กลุ่มในระยะก่อนการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ส่ วนหลังการฝึ กอบรมมีการประเมินเฉพาะกลุ่มทดลองเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนว
คิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 3 โดยศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาจากการ
วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคร่ วมกับการสังเกตพฤติกรรมตามสถานการณ์แวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในการฝึ กอบรมเพื่อวิเคราะห์และสรุ ปเป็ นปัจจัย เงื่อนไข และปัญหาในการฝึ กอบรม
สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ความต้ องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้ างสรรค์
ด้ วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่
เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ สภาพและปัญหาในการฝึ กอบรม
มีการดําเนินการ 2 ประการ ประกอบด้วย วิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) และ วิเคราะห์การสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล
1.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า กองทัพอากาศมีความต้องการ
ในการเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลในทุกสายงานให้มีศกั ยภาพพร้อมในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เห็นได้จากการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะและความพร้อม
ในการป้ องกันประเทศ ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 และพบว่ามี
ความต้องการในการพัฒนากําลังพลด้วยการศึกษาฝึ กอบรม จากแผนแม่บทด้านกําลังพลที่เน้นการ
พัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการศึกษาฝึ กอบรมทั้งในและนอก
กองทัพอากาศ ปี ละกว่า 120 ล้านบาท แต่พบว่าสัดส่ วนการพัฒนากําลังพลเฉลี่ยต่อบุคคลจะ ได้รับ
การพัฒนาด้วยการศึกษาฝึ กอบรมเฉลี่ย 2 ปี ต่อครั้งเท่านั้น คือ ประมาณ 25,000 คนจากจํานวน
ประมาณ 47,000 คน ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการพัฒนากําลังพลได้ท้ งั กองทัพในแต่ละปี นอกจากนี้ ปัญหา
ของการฝึ กอบรมที่ผา่ นมา พบว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมเน้นการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพและการฝึ กอบรมตามโครงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน แต่
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ทั้งหมดจะเน้นครู ผสู ้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ มีลกั ษณะการเรี ยนการสอนที่เน้นการบรรยาย
หรื อการสัมมนาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ร่ วมกับการทํากิจกรรมกลุ่มในลักษณะ
Workshop ตามเนื้อหาของหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่มีตวั อย่างประกอบการเรี ยนรู ้เท่านั้น โดยมีบาง
หลักสู ตรที่เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาด้วยตนเองซึ่งให้อิสระในการเรี ยนรู้แต่ไม่ระบุวธิ ีการหรื อแนวทาง
ในการศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้การประเมินผลการศึกษาฝึ กอบรมส่ วนใหญ่มี 2 ลักษณะคือ การ
ทดสอบความรู ้โดยเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเรี ยนการสอน กับการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึ กอบรมหรื อประเมินความรู ้ความเข้าใจในลักษณะประเมิน
ตนเอง แต่มีส่วนน้อยที่ทดสอบความเข้าใจโดยการทดลองปฏิบตั ิตามสถานการณ์ ทําให้ผลที่ได้รับ
บางครั้งไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ของการศึกษาฝึ กอบรมที่ชดั เจน ยกเว้นเฉพาะบางหลักสู ตรของ
การศึกษาที่ให้ผบู ้ งั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนหลังสําเร็ จการศึกษาแล้ว 6 เดือน
แต่วธิ ี การติดตามประเมินผลสมรรถนะบุคลากรที่ได้รับจากการศึกษาฝึ กอบรมยังไม่ชดั เจน
1.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลจากการสัมมนาข้าราชการสายงานกําลังพล จํานวน 64 คน
เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ณ ภูเขางามรี สอร์ ท จังหวัดนครนายก พบว่า สมรรถนะ 6 ประการที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีม และ การวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังพบความต้องการในการพัฒนาข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลให้
มีสมรรถนะดังกล่าวด้วยการฝึ กอบรม ทําให้ผวู ้ จิ ยั พิจารณาเลือกสมรรถนะที่สาํ คัญจากข้อมูลข้างต้น
ร่ วมกับการวิเคราะห์เชิงเหตุผล จึงได้สมรรถนะ 3 ประการ คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะ
การสื่ อสาร และ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ที่ตอ้ งการพัฒนาให้เกิดขึ้นจากรู ปแบบการฝึ กอบรมที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นในการวิจยั นี้
1.2 ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการในการฝึ กอบรม
มีการดําเนินการ
3 ประการ ประกอบด้วย การ สัมภาษณ์เชิงลึก ( Deep Interview)
ผูบ้ ริ หาร การสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการ สํารวจโดยใช้แบบ
สอบถาม (Questionnaire)
1.2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่านที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
และงานด้านกําลังพล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 1400-1500 ณ โรงเรี ยนเสนาธิ การทหาร
อากาศและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 1430-1530 ณ กรมกําลังพลทหารอากาศ
พบประเด็นสําคัญสรุ ปได้วา่ การศึกษาฝึ กอบรมมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาสมรรถนะกําลังพลให้
พร้อมปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนวัตกรรมจากการสร้างสรรค์งานลดลง กําลังพล
ทํางานตามคําสัง่ มากกว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมถึงความไม่เพียงพอของการ
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พัฒนากําลังพลได้ทุกคนในแต่ละปี ทําให้กาํ ลังพลบางส่ วนต้องเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองในระหว่าง
รอเข้าศึกษาฝึ กอบรม แต่บางส่ วนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ จึงต้อง ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กําลังพลให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งลดการพึ่งการฝึ
พา กอบรมจากกองทัพ
1.2.2 ผลการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในการฝึ กอบรมที่ใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ของจังหวัดลําปาง จํานวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา
09.30-11.30 น. พบว่า การฝึ กอบรมตามแนวคิดนี้ ช่วยให้คนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สร้างสรรค์งาน
ของตนได้ และมีความเป็ นไปได้ของการฝึ กอบรมในกองทัพอากาศ แต่วฒั นธรรมองค์กรแบบ
ทหารที่เน้นความมีระเบียบวินยั และการปฏิบตั ิตามคําสั่งอาจเป็ นอุปสรรคในการคิดสร้างสรรค์งาน
อีกทั้ง ยังไม่เคยมีการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะนี้ในกองทัพไทยมาก่อนจึงเป็ นเรื่ องใหม่และยาก
ต่อการดําเนินการ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบุคลากร จึงเสี่ ยงต่อความล้มเหลวใน
การดําเนินการ ซึ่ งความสําเร็ จของการฝึ กอบรมต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ในการฝึ กอบรม
การจัดการฝึ กอบรมจึงเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายในการดําเนินการ
1.2.3 ผลการสํารวจ ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ ของกําลังพลด้วยการฝึ กอบรม
ในกลุ่มข้าราชการสายงานกําลังพล จํานวน 205 คน ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
2553 สรุ ป ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 คิดเป็ นร้อยละ 86 จัดอยูใ่ นความต้องการ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลในระดับมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรม ในกองทัพอากาศ
ได้วา่ กองทัพต้องการเสริ มสร้างสมรรถนะกําลังพลโดยให้การสนับสนุนการฝึ กอบรม และ
ข้าราชการ ที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลต้องการพัฒนาสมรรถนะด้วยการฝึ กอบรม รวมทั้ง การ
ฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญามีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้พฒั นากําลัง
พลกองทัพอากาศให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างสรรค์งานได้
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการ
เรียนรู้
ด้ วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ
2.1 ผลการสั งเคราะห์ รูปแบบการฝึ กอบรม
2.1.1 ผลการสังเคราะห์จาก 3 แนวคิด คือ แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญาของ Papert (1999) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ของ Brockett and Hiemstra (1991) และ
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โปรแกรมการฝึ กอบรม ของ Rylatt and Lohan (1995) นําผลวิเคราะห์พฒั นาเป็ นรู ปแบบการ
ฝึ กอบรมที่เรี ยกว่า “N-GRaDE with ITALIC Model” รวมจํานวน116 ชัว่ โมง มี 5 ขั้นตอน
2.1.1.1 วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ หรื อ Need Analysis ใช้สัญลักษณ์ N
2.1.1.2 กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ หรื อ Goal Setting ใช้สัญลักษณ์ G
2.1.1.3 หาแหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู้ หรื อ Resources ใช้สัญลักษณ์ R
2.1.1.4 ตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ หรื อ Decision Method ใช้สัญลักษณ์ D
2.1.1.5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ หรื อ Evaluation ใช้สัญลักษณ์ E โดยมีการ
ประเมินตนเองร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งมีการประเมิน 3 ระยะ คือ
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ในขั้นตอนกิจกรรม
ITALIC มีวธิ ี ดาํ เนินการ 6 ประการ
1. ละลายพฤติกรรม ( Icebreaking) ใช้สัญลักษณ์ I ในกิจกรรมการละลาย
พฤติกรรม
2. กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้ ( Target Interest๗ ใช้สัญลักษณ์ T โดยใช้
คําศัพท์ที่กระต้นการสนใจเรี ยนรู้ในการฝึ กอบรม
3. กิจกรรมปฏิบตั ิ หรื อ Activities ใช้สัญลักษณ์ A โดยใช้ 6 กิจกรรม ได้แก่
การจัดการความรู ้ การใช้โปรแกรม Micro Worlds การใช้ตวั ต่อ Lego กิจกรรมดินสอเป็ นครู
กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา และการจัดทําโครงการ
4. การเรี ยนรู ้ หรื อ Learning ใช้สัญลักษณ์ L โดยใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการ
ดําเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้เกิดการเรี ยนรู้
5. การบูรณาการความรู ้ หรื อ Integrate Sharing Knowledge ใช้สัญลักษณ์ I
โดยใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อการเรี ยนรู้แล้วผสมผสานการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจนสามารถดําเนินการ
สร้างสรรค์งานได้ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
6. การสร้างสรรค์งาน หรื อ Creative Construction ใช้สัญลักษณ์ C โดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองหรื อกลุ่ม ซึ่ งมีการดําเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
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สรุ ปรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึ้นในการวิจยั ดังภาพ
N : Need Analysis
การวิเคราะห์
G : Goal Setting
การกําหนดเป้ าหมาย
R : Resources
การสรรหาทรัพยากร
A : Activities
กิจกรรมที่หลากหลาย
D : Decision Making
การตัดสิ นใจ
E : Evaluation
การประเมินผล

รูปแบบการฝึ กอบรมN-GRaDE with ITALIC
I : Icebreaking การละลายพฤติกรรม
T : Target Interest
การกระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
A : Activities กิจกรรมปฏิบตั ิ
L : Learning การเรี ยนรู ้
I : Integrate Sharing Knowledge
การบูรณาการความรู ้
C : Creative Construction
การสร้างสรรค์งาน
ก่อนฝึ กอบรม หลังฝึ กอบรม หลังฝึ กอบรม 3 เดือน

แผนภูมิที่ 10 รู ปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model
2.1.2 รู ปแบบการฝึ กอบรมแบบเดิมที่ใช้ในกองทัพอากาศ ซึ่ งผูว้ จิ ยั นํามาใช้ใน
กลุ่มควบคุม รวมจํานวน 110 ชัว่ โมง มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
2.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Need Analysis)
2.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้โดย
ดําเนินใน 3 กิจกรรม คือ
2.1.2.2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามเนื้อหาการจัดการความรู้
และ การจัดทําโครงการ
2.1.2.2.2 กิจกรรมการทํากิจกรรมกลุ่มในลักษณะกิจกรรมปฏิบตั ิ
(Workshop) ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดการความรู ้และการจัดทําโครงการ
2.1.2.2.3 กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง
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2.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งมีการประเมิน 2 ระยะ
คือ ก่อนการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
2.2 ผลการสร้ างเครื่องมือประเมินผลการฝึ กอบรม
สรุ ปเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 15 ชุด ดังนี้
เครื่องมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานกําลังพลได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.78 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา เท่ากับ
0.82
เครื่องมือที่ 2 แบบตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องของรู ปแบบการฝึ กอบรม “NGRaDE with ITALIC Model” ได้ค่าความตรง เท่ากับ 0.895
เครื่องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.82
เครื่องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู ้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.81
ค่าความเที่ยง KR-20 เท่ากับ 0.85 ค่าความยาก p เท่ากับ 0.74
เครื่องมือที่ 5 แบบสัญญาการเรี ยนรู ้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.93
เครื่องมือที่ 6 แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 0.80
เครื่องมือที่ 7 แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.72
เครื่องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 0.76
เครื่องมือที่ 9 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดการความรู ้ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.78
เครื่องมือที่ 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการใช้โปรแกรม
Micro Worlds ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.73
เครื่องมือที่ 11 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดทําโครงการ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.71
เครื่องมือที่12 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมดินสอเป็ นครูได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.73

219
เครื่องมือที่13 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา
ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.73
เครื่องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.71
เครื่องมือที่ 15 แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.74
ผลการสร้างเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรม จํานวน 15 ชุด เป็ นเครื่ องมือ
ประเมินความต้องการฝึ กอบรม 1 ชุด ส่ วนเครื่ องมือประเมินผลการฝึ กอบรมระยะก่อนการ
ฝึ กอบรม ระยะหลังการฝึ กอบรม และระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน 14 ชุด สรุ ปค่า ดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ยของเครื่ องมือที่ 1-15 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.78 อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
3. ศึกษาผลจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและ
การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ
3.1 ผลการดําเนินการจัดการฝึ กอบรม
ผลการฝึ กอบรมข้าราชการสัญญาบัตรที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลกลุ่มทดลองใช้
รู ปแบบการฝึ กอบรม “ N-GRaDE with ITALIC Model” จํานวน 34 คน เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
คงเหลือ 27 คน และผลประเมินความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะกลุ่มทดลอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.95 คิดเป็ นร้อยละ 79 แสดงความต้องการ ในระดับ มาก ส่ วนการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมกลุ่ม
ควบคุม จํานวน 30 คน เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม คงเหลือ 27 คน และผลประเมินความต้องการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 คิดเป็ นร้อยละ 74 แสดงความต้องการ ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน
3.2 ผลการวิเคราะห์ การฝึ กอบรมและประเมินผลการฝึ กอบรม
ผลการวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีดงั นี้
3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของกลุ่มทดลอง
3.2.1.1
กลุ่มทดลองมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลังเข้ารับการ
ฝึ กอบรมและหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับ
การฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.2.1.2 กลุ่มทดลองมีค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลัง
การฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม แสดงว่า มีความคงอยูข่ อง
สมรรถนะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
3.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยขีดสมรรถนะของกลุ่มควบคุม
3.2.2.1กลุ่มควบคุมมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลัเงข้ารับการ
ฝึ กอบรม 3 เดือนสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3.2.3
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
3.2.3.1 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนการฝึ กอบรมแตกต่างกับ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะก่อนการฝึ กอบรมของกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีร้อยละของคะแนนสมรรถนะก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมไม่
แตกต่างกัน
3.2.3.2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้ารับการฝึ กอบรม3 เดือนสู งกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
กลุ่มควบคุม เท่ากับ 6.2321
3.2.3.3 กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีร้อยละของคะแนนสมรรถนะหลังเข้า
รับการฝึ กอบรม 3 เดือนของทั้ง 2 กลุ่มสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม แต่ร้อยละของคะแนนสมรรถนะ
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือนในกลุ่มทดลองสู งกว่าร้อยละของคะแนนสมรรถนะหลังการฝึ กอบรม 3
เดือนในกลุ่มควบคุม
3.2.4 คะแนนสมรรถนะในแต่ละด้านของกลุ่มทดลอง
3.2.4.1 คะแนนเฉลี่ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองหลังการฝึ กอบรมร้อยละ
75.01 หลังการฝึ กอบรม3 เดือนร้อยละ 77.13 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ70.17
3.2.4.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดหลังการฝึ กอบรม ร้อยละ
79.57 หลังการฝึ กอบรม3 เดือนร้อยละ 78.55 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ70.58
3.2.4.3 คะแนนเฉลี่ยการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาหลังการฝึ กอบรม ร้อยละ
78.65 หลังการฝึ กอบรม3 เดือนร้อยละ 80.81 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ70.40
3.2.5 คะแนนสมรรถนะในแต่ละด้านของกลุ่มควบคุม
3.2.5.1 คะแนนเฉลี่ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน ร้อยละ 72.81 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 69.04
3.2.5.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
ร้อยละ 72.54 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 70.33
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3.2.5.3 คะแนนเฉลี่ยการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาหลังการฝึ กอบรม 3
เดือน ร้อยละ 72.45 สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 69.04
จากผลการวิเคราะห์การฝึ กอบรมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สรุ ปได้วา่
ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพล กลุ่มทดลองที่ เข้า รับ การฝึ ก อบรม N-GRaDE with
ITALIC Model สามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนํา ตนเอง ทักษะการสื่ อสาร
ถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา โดยมีคะแนนเฉล◌◌ี ่ ยสมรรถนะหลังการฝึ กอบรม สู งกว่า
ก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน ที่วา่ ข้าราชการทหารอากาศ
ที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ด้าน
ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ได้สูงกว่าก่อนการเข้าฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .05 และ ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพล กลุ่มทดลองที่ เข้า
รับการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model สามารถพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ การเรี ยนรู ้
ด้วย การนํา ตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
โดยมีคะแนน
เฉล◌◌ี ่ ยสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมสู งกว่า กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมดังกล่าว แต่เข้า
รับการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมที่กองทัพอากาศใช้อยู่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน ที่วา่ ข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานกําลังพลที่เข้าร่ วมการอบรมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู ้เพื่ อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจะสามารถพัฒนา สมรรถนะ 3
ด้าน คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ได้สูงกว่า
ข้าราชการทหารอากาศปฏิบตั ิงานกําลังพลที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .05
รวมทั้ง รู ปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE with ITALIC Model สามารถเสริ มสร้างสมรรถนะให้กบั
ข้าราชการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลได้
4. ผลการศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิ
ด
การเรียนรู้เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะใ น
การปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
4.1 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทําให้ได้ปัจจัย เงื่อนไขในการ
ฝึ กอบรม
4.1.1 ปั จจัยในการฝึ กอบรม พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบทหาร ผูน้ าํ ขององค์กร
หน่วยงาน และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการฝึ กอบรม
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4.1.2 เงื่อนไขในการฝึ กอบรม พบว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ในการวิจยั
วิทยากรในการฝึ กอบรม บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อการฝึ กอบรม
4.2 ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมการ ฝึ กอบรมจากผู้เกีย่ วข้ องเพือ่ หาปัญหาทีเ่ กิดจากการ
ใช้ รูปแบบการฝึ กอบรม
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการ ฝึ กอบรมจากผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาปั ญหาที่เกิดจากการ
ใช้รูปแบบการฝึ กอบรม พบว่า แบบสอบถามมีจาํ นวนมากที่นาํ มาใช้ในการประเมินผลทําให้เกิด
ความยุง่ ยากและเกิดความเบื่อหน่ายในการตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการฝึ กอบรมนานทําให้การ
เข้ารับการฝึ กอบรมได้ไม่ครบทุกกิจกรรม ความสามารถของผูเ้ รี ยนบางคนโดยเฉพาะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีนอ้ ยทําให้ยากและใช้เวลานานในการเรี ยนรู ้ตามบทเรี ยนโดยเฉพาะในการใช้
โปรแกรม Micro Worlds โปรแกรมหุ่นยนต์ Lego และขาดการติดตามเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้เป็ นระยะ
ทําให้ความสําเร็ จของการดําเนินโครงการมีนอ้ ย รวมถึงขาดการต่อยอดความรู ้ไปสู่ บุคคลอื่นใน
หน่วยงาน ทําให้ความรู ้อยูใ่ นวงจํากัดของกลุ่มคนที่เข้ารับการฝึ กอบรมเท่านั้น จึงเป็ นปั ญหาในการ
ฝึ กอบรม
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบ การฝึ กอบรม ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ตาม
แนวคิด เพื่อการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ มีประเด็นที่นาํ มาอภิปราย 4 ประเด็นคือ
1. ผลการ วิเคราะห์สภาพ ปั ญหา ความต้องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อ เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 2. ผลการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิด
การเรี ยนรู ้เพื่อ สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ 3. ผลการศึกษาผลจากการใช้รูปแบบ
การฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรี ยนรู้เพื่อ ร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
4. ผล
การศึกษาปั จจัย เงื่อนไข และปั ญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิ ดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะใ นการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
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1. ผลการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ความต้ องการในการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วย
ปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ สภาพและปัญหาในการฝึ กอบรม
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพการฝึ กอบรมในแสดงถึงการให้ความสําคัญกับการ
พัฒนากําลังพลด้วยการศึกษาฝึ กอบรม จากการกําหนดยุทธศาสตร์ กองทัพและการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเป็ นจํานวนเงินกว่า 120 ล้านบาทต่อปี และพบว่ากําลังพลได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยกว่า 25 ,000 คนต่อปี จากจํานวนกําลังพล 47,000 คน ทําให้ไม่เพียงพอในการพัฒนากําลังพล
ในแต่ละปี ทําให้เกิดช่องว่างของกําลังพลที่ไม่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ไม่
สามารถพัฒนาตนเองได้ จะส่ งผลเสี ยต่อคุณภาพกําลังพลซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานและ
การดํารงชีวติ ได้ ดังนั้น กําลังพลจําเป็ นต้องสามารถพัฒนาตนเองได้ดว้ ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช (2547) และ จรวยพร
ธรณิ นทร์ (2550) ที่เน้นการ พัฒนาตนเองเพื่อการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดยบูรณาการความรู้
กับชีวติ จริ ง ที่เน้นให้คนเกิดการเรี ยนรู้และมีสมรรถนะ ซึ่ งมนุษย์ทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรื อการดํารงชีวติ ถ้ากําลังพลสามารถเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องได้จะช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรในการจัดการศึกษาฝึ กอบรมซึ่ งจะ
เป็ นผลดีต่อกําลังพลและหน่วยงาน ผลสําเร็ จจะมีความยัง่ ยืนและนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี กว่ า หาก
กําลังพลให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จของหน่วยงานโดยสอดคล้อง กับผลการวิจยั ของ Steier (2010) ที่วา่ การเรี ยนรู ้สามารถ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมใน
กองทัพอากาศ พบปั ญหาเกี่ยวกับรู ปแบบการฝึ กอบรมที่เน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ใช้
การสอนแบบบรรยายร่ วมกับการทํากิจกรรมกลุ่ม รวมถึงมีชวั่ โมงของการศึกษาด้วยตนเองเป็ นการ
ให้อิสระในการเรี ยนรู ้ โดยไม่มีการแนะนําแนวทางปฏิบตั ิ จึงไม่สามารถช่วยให้กาํ ลังพลสามารถ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ และพบว่าการสร้างสรรค์งานในเชิงนวัตกรรมมีนอ้ ยเนื่องจากความเคย
ชินในการปฏิบตั ิตามคําสั่งมากกว่าการคิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง รวมทั้ง การวัดประเมินผล
การศึกษาฝึ กอบรมไม่สามารถบ่งบอกสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ รี ยนได้ ทําให้ตอ้ งเปลี่ยนรู ปแบบ
การฝึ กอบรมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ คือ การปรับเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู ้และเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาการทํางานรวมทั้ง ควร
ประเมินผลสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้มีความชัดเจนของผลที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ตรงความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและหน่วยงานอย่างแท้จริ ง โดย สอดคล้องกับ แนวคิด การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ
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Dewey (1916) Friere (1970) Illich (1971) Coombs and Ahmed (1974) Roger (1992) ตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาเรี ยนรู ้ให้กบั ผู้
ที่ตอ้ งการพัฒนาตนเองและสามารถนําไปใช้ ในการทํางานได้ โดยเฉพาะเพื่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
วัยทํางาน ซึ่ งการฝึ กอบรมเป็ นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้ และสอดคล้องตามแนวคิดการฝึ กอบรมของ Tyler (1949); Houle (1972, 1996);
Knowles (1980); Boyle (1981); Nadler (1982); Boone (1985); Sork and Caffarella (1989);
Cervero and Wilson (1994, 1996); Rylatt and Lohan (1995) Rothwell and Cookson (1997) Milano
and Ullius (1998) Caffarella (2002)
ผลจากการศึกษารายงานผลการสัมมนาข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานกําลังพล
จํานวน 64 คน ในปี พ.ศ. 2551 พบสมรรถนะที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลมี 6
ประการ คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีม การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะดังกล่าวด้วยการฝึ กอบรม แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานโดยเชื่อว่าข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลจําเป็ นต้องมีสมรรถนะเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ แต่ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั เลือกสมรรถนะที่สาํ คัญต่อการปฏิบตั ิงาน 3
ประการ คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
โดยสอดคล้องกับ แนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช ( 2547) ที่กล่าวถึง การพัฒนาองค์กรหรื อ
ประชาชนให้มีคุณลักษณะสําคัญในการสร้างและใช้ความรู ้จากการคิดเป็ น การรู ้จกั เลือกค้นคว้า
การมีทกั ษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่ อสารและพัฒนาตนเองไปสู่ การแข่งขันกับโลกภายนอก
ได้ รวมถึงการบูรณาการความรู ้กบั ชีวติ จริ งและสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2547)
และ Jarvis (2001) ที่เห็นว่า สมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึง การ
แสวงหาความรู ้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาการทํางานอยูต่ ลอดเวลา ส่ วน
สมรรถนะด้านความสามารถในทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดสะท้อนถึงการสร้างความรู ้ความเข้าใจ ที่
ตรงกัน ในการดําเนินงาน ซึ่ง การสื่ อสาร จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการ ปฏิบตั ิงานได้
โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Adler and Elmhorst (2002) ที่กล่าวถึงความไร้ประสิ ทธิ ภาพของ การ
สื่ อสารถ่ายทอดจะส่ งผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงานจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ผดิ ประเด็นจะทําให้เกิด
ความขัดแย้งได้ ทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอด จึงมีความจําเป็ นต่อความสําเร็ จในการทํางาน และ
สมรรถนะด้านความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kayser
(1994) ที่เสนอว่าการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสําคัญในการทํางานเป็ นทีมให้
สัมฤทธิ์ ผล และเป็ นสมรรถนะที่สาํ คัญของผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารในการทํางานให้เกิดผลงานสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kepner and Tregoe (1965) ที่กล่าวว่าการตัดสิ นใจ
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แก้ปัญหาที่ดีสามารถสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์และการระบุปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุ
รวมถึงการหาทางเลือกพิจารณาทางเลือกแก้ปัญหาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ หาก การตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาไร้ประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ การตัดสิ นใจผิดพลาด ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขจนเกิดผล
กระทบหรื อความเสี ยหายตั้งแต่ระดับรุ นแรงน้อยจนถึงรุ นแรงมากได้ สรุ ปได้วา่ สมรรถนะทั้ง 3
ประการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการบรรลุ
เป้ าหมายใน ภารกิจกองทัพอากาศที่ตอ้ งปกป้ องประเทศชาติประชาชน รวมถึงการพัฒนา สายงาน
กําลังพลให้มีสมรรถนะดังกล่าว การพัฒนาสมรรถนะยิง่ มีความสําคัญและจําเป็ นต้องดําเนินการเห็น
ได้จากการที่องค์กรฝึ กอบรมของสหรัฐอเมริ กา Register Training Organizations (RTOs) (2010) มี
โปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เป็ นกุญแจสําคัญในการปฏิบตั ิงานในองค์กร จํานวน
7 สมรรถนะ โดย 3 ใน 7 เป็ นสมรรถนะด้านการสื่ อสารถ่ายทอด ( Communication Skill) ด้านการ
แก้ปัญหา (Problem Solving) และ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ บริ หารจัดการตนเอง ( Self-Management
Learning) จากบริ บทข้างต้นแสดงให้เห็นความสําคัญของสมรรถนะ 3 ประการที่ผวู ้ จิ ยั เลือกนํามา
ศึกษา คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ William (2002); Rylatt and Lohan (1995) and Goldstein
(1993) ที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลได้โดยใช้การฝึ กอบรม ซึ่ งสามารถส่ งเสริ มให้เกิด
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางาน และเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบในการสร้างความรู้
ทักษะ ความสามารถ และ เจตคติของบุคคลในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
จึงเชื่อว่า การจัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางาน ช่วยทําให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ได้ ทําให้ผวู้ จิ ยั พัฒนา
รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวในข้าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
1.2 ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการในการฝึ กอบรม
1.2.1 ผลจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารที่รับผิดชอบด้านการศึกษาและงานกําลังพล
กองทัพอากาศ พบปั ญหา คือ ผลสัมฤทธิ์ ของการฝึ กอบรมที่ไม่ชดั เจนจากการประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ รี ยน และ ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในการสร้างสรรค์งานลดลง จึงจําเป็ นต้องมีรูปแบบ
การฝึ กอบรมที่สะท้อนถึงผลสําเร็ จของการพัฒนาสมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ที่นาํ ไปสู่
นวัตกรรมในหน่วยงาน โดยพัฒนาการฝึ กอบรมให้สอดรับกับวัตถุประสงค์และสะท้อนผลสัมฤทธิ์
ของการฝึ กอบรมซึ่ งตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยสอดคล้องกับแนวคิด ของ Hashim
(2008) ที่วา่ สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ( Functional Competency หรื อ Managerial Competency)
สามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และสามารถพัฒนาผ่านการเรี ยนรู ้ในสถานที่
ทํางาน และแนวคิดของ Krauss and Khaw (2008) และ Buang; Salamudddin; Harun; Ruhizan;
Yasin and Mustapha (2007) ที่วา่ สมรรถนะในแต่ประเภทสามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ใน
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สถานที่ทาํ งาน วิเคราะห์ได้วา่ การศึกษาฝึ กอบรมควรพัฒนารู ปแบบไปสู่ การเรี ยนรู ้ที่พ่ งึ พาตนเอง
ให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะตนเอง โดยการแนะนําวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่ถูกต้อง
และปรับระบบการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการ
1.2.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาพบว่ามีผลของความสําเร็ จในการทําให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ (Hooper ,1996 ;
Bruckman, 1997; Asavasanti, 2005) โดยเฉพาะในบริ ษทั ในเครื อปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน
จังหวัดลําปาง ที่มีลกั ษณะองค์กรคล้ายกับกองทัพอากาศ ที่สาํ คัญพบว่ามีความเป็ นไปได้ของการ
จัดการฝึ กอบรมนี้ในกองทัพแต่มีความเสี่ ยงต่อความล้มเหลวของการดําเนินการ และการใช้
กิจกรรมตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วย รวมถึงความ
ต้องการของหน่วยงาน โดยเฉพาะการใช้ตวั ต่อ Lego หุ่นยนตร์ และการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ( สุ ชิน เพ็ชรักษ์ , 2544; Stager, 2010; Alimisis, Arlegui, Fava,
Frangou, Lonita, Menegatti, Monfalcon, Moro, Papanikolaou and Pina, 2010) รวมทั้งการใช้
เนื้อหาในการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร จึงควรพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมที่
ช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการและประเมินผลสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
1.2.3 ผลจากการสํารวจความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศในกลุ่มข้าราชการสายงานกําลังพล จํานวน 205 คน จาก จํานวน
ทั้งหมด 432 คน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 4.3 หรื อเท่ากับร้อยละ 86 แสดงถึงความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะกําลังพลด้วยการฝึ กอบรมในระดับมาก เห็นได้ชดั ว่าข้าราชการส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
และมีความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อการดังกล่าวด้วยเชื่อว่าหากกําลังพลมีสมรรถนะตามที่
กําหนดไว้แล้วจะมีส่วนช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพได้ แม้วา่ สมรรถนะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานแต่ตอ้ งอาศัยแรงจูงใจให้บุคคลนําสมรรถนะที่มีไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงาน กําลังพล
กองทัพอากาศ
ผลจากการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมที่ได้จากการสังเคราะห์ 3 แนวคิด คือ การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ของ Papert (1999) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ของ Brockett and
Hiemstra (1991) การฝึ กอบรมมหัศจรรย์ ของ Rylatt and Lohan (1995) ทําให้ ได้รูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่เรี ยกว่า “N-GRaDE with ITALIC Model” ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย
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รวมจํานวนการฝึ กอบรม 116 ชัว่ โมง ซึ่ งผ่านการตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้
เท่ากับ 0.895 แสดงถึงความเชื่อถือได้ในการนําไปใช้จดั การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการสายงานกําลังพล โดยมีการใช้โปรแกรม Micro Worlds และ Lego ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักที่
นิยมใช้กนั โดยสอดคล้องตามแนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของ Papert (1999) และ
แนวคิดของสุ ชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ในการศึกษาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตาม แนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาใน 5 พื้นที่ภายใต้โครงการประภาคารปั ญญา หรื อ Lighthouse Project และ
ผลการวิจยั ของ Stager (2010) ที่พบว่าการเป็ นนักสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาสามารถใช้การสอนด้วย
การใช้หุ่นยนตร์ Lego ได้ รวมถึงผลการวิจยั ของ Alimisis et. all (2010) พบว่าการใช้โปรแกรม
Micro Worlds และ Lego มีส่วนสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เกิดการสร้างสรรค์ดว้ ย
ปั ญญาได้ นอกจากนี้การประเมินสมรรถนะโดยใช้การประเมินความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่าน
กิจกรรมในการฝึ กอบรมที่เน้นการปฏิบตั ิจริ งและการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้เป็ นสิ่ ง
สําคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมินตาม แนวคิดของ Bloom (1956, 1964)เสนอแนวคิด การ
วัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัยหรื อด้านสติปัญญา ด้านจิตพิสัยหรื อด้าน
ความรู้สึก และด้านทักษะพิสัยหรื อด้านทักษะกลไก เน้นการประเมินตามลําดับขั้นร่ วมกับ การ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนภายใต้สภาพการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล่องหรื อ
ใกล้เคียงกับสภาพจริ ง โดยพิจารณากระบวนการและคุณภาพของงา นเกณฑ์การประเมิน (Scoring
Rubric) ที่ สร้างขึ้นจากคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลงาน สําหรับการ ประเมินตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment) เป็ นกระบวนการตัดสิ นความรู ้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
ในสภาพที่สอดคล้องกับชีวติ จริ งใช้เรื่ องราว เหตุการณ์สภาพจริ งหรื อคล้ายจริ งที่ประสบใน
ชีวติ ประจําวันเป็ นสิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองแสดงออก
ด้วยการ ลงมือกระทําหรื อผลิตจาก
กระบวนการทํางาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Dave (1967,1970) เสนอแนวคิด การวัด
ประเมินผลการเรี ยนรู้ทกั ษะกลไก โดยมีฐานความคิดมาจาก Bloom (1956, 1964)
การวิเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรม
N-GRaDE with ITALIC Model นี้
พบว่า มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ฝึกอบรม
ใน ผูใ้ หญ่วยั ทํางานในสถานที่ทาํ งาน
โดยส่ งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและ
สามารถนํา ไปใช้ในการ
ทํางานจากการใช้กิจกรรม ที่ ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู้และ
สามารถเรี ยนรู ้แบบก้าวกระโดดได้ คือ การที่ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองด้วย
ความรับผิดชอบจนสามารถสร้างสรรค์งานและดําเนินการสร้างสรรค์งานใหม่ได้
เรื่ อยๆ ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นการส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ โดยสอดคล้องกับแนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองและการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา นอกจากนี้รูปแบบการฝึ กอบรมยังคํานึงถึงผูเ้ รี ยน การให้อิสระในการ
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เรี ยนรู ้ตามความสนใจในการสร้างสรรค์งานซึ่ งจะช่วยกระตุน้ พลังขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลในการ
สร้างสรรค์งานในสิ่ งที่ตนเองให้ความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของตนเอง ซึ่ ง
เป็ นพลังสําคัญในการสร้างงานชิ้นใหม่ๆ ออกมา โดยผูเ้ รี ยนจะผสมผสานความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
ของตนเองจนเกิดงานได้ ในส่ วนการนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานขึ้นกับการมองเห็นคุณค่าของ
งานและความต้องการในการพัฒนางานของตนเอง ซึ่ งเป็ นความมหัศจรรย์ของการฝึ กอบรม รวมทั้ง
หากได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มจากผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นช่วยตัวเร่ งการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ได้มากขึ้น เมื่อพิจารณากิจกรรมในการฝึ กอบรมนี้ พบว่ามีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ
เนื่องจากไม่เคยมีปรากฏในกองทัพอากาศมาก่อน อาทิ โปรแกรม Micro Worlds ตัวต่อ Lego และ
การสร้างหุ่นยนต์ รวมถึง การให้อิสระในการจัดทําโครงการตามที่ผเู ้ รี ยนสนใจซึ่ งไม่เคยให้โอกาส
เช่นนี้มาก่อนในการฝึ กอบรมทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน โดยใช้การ
ละลายพฤติกรรมและการกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปด้วย ทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู้
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันซึ่งจะเอื้อในการเรี ยนรู้และผูเ้ รี ยนเกิดความสนุกในการเรี ยนรู้น้ นั ได้
ตลอดจนการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ใหม่ที่ให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนวางแผน เลือก
ทรัพยากร วิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง ดําเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของตนเองได้ โดยใช้สัญญาการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการ ซึ่ งสามารถปรับปรุ ง
แก้ไขได้ตลอดเวลา ทําให้โอกาสความสําเร็ จตามแผนที่กาํ หนดเป็ นไปได้สูง ซึ่ งผลในเบื้องต้นที่
ต้องการคือ เกิดการเรี ยนรู ้ในบุคคลจากการมีความรู ้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี รวมถึงการมีสมรรถนะ
ทั้ง 3 ประการดังกล่าว ซึ่ งวัดประเมินจาก
1. ความรู ้ ใช้กิจกรรมการจัดการความรู ้โดยวัดจากผลคะแนนทดสอบการ
จัดการความรู ้เปรี ยบเทียบก่อนหลัง การใช้กิจกรรมดินสอเป็ นครู และกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญาโดย
วัดจากความรู ้ที่แสดงออกมาผ่านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดและการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ซึ่ง
ประเมินผลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ และการจัดทําโครงการที่ตอ้ งใช้องค์ความรู ้ในการ
คิด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการดําเนินการซึ่ งประเมินผลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
เช่นกัน
2. ทักษะ ใช้กิจกรรมการจัดการความรู ้โดยวัดจากการทําสัญญาการเรี ยนรู ้และ
การประเมินผลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ การใช้ตวั ต่อ Lego ซึ่ งประเมินด้วยการใช้
แบบสอบถามทักษะการใช้ตวั ต่อดังกล่าว การใช้โปรแกรม Micro Worlds ในการพัฒนาทักษะซึ่ง
ประเมินผลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิและการใช้แบบประเมินทักษะดังกล่าว
3. ทัศนคติ ใช้ร่วมกับทุกกิจกรรมโดยประเมินผลภาพรวมของการดําเนิน
กิจกรรมด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นด้านทัศนคติ
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4. สมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เป็ นการประเมินผลผ่านความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ สัญญาการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู ้ และแบบ
ประเมินทัศนคติในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
5. สมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด เป็ นการประเมินผลผ่านความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมดินสอเป็ นครู แบบประเมินทักษะ
การใช้โปรแกรม Micro Worlds และแบบประเมินทัศนคติในทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
6. สมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เป็ นการประเมินผลผ่านความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญาและการจัดทํา
โครงการ แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego และแบบประเมินทัศนคติในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
7. การนําไปใช้ในหน่วยงาน ประเมินจากการจัดทําโครงการต่อเนื่องใน
หน่วยงาน ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาการทํางาน และการทํางานเป็ นทีม ส่ วนการดําเนิน
โครงการ พิจารณาจากความมุ่งมัน่ ในการดําเนินโครงการ การแก้ปัญหาในการดําเนินโครงการ การ
คํานึงถึงประโยชน์ของโครงการในการนําไปใช้ ผลสําเร็ จของโครงการ และความสามารถในการ
จัดทําโครงการ
ดังนั้น คุณค่าของการฝึ กอบรมไม่ได้มองเพียงแค่ความสําเร็ จหรื อความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
จาก การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดย
สร้างเครื่ องมือจํานวน 15 เครื่ องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.78 แสดงถึงความน่าเชื่อถือของ
เครื่ องมือที่สามารถนําไปใช้ประเมินผลการฝึ กอบรมได้ จากค่าคะแนนที่มากกว่า 0.5 โดยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Werther (1990); Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991); Carrell,Kuzmits and
Elbert (1992) และ ศิริชยั กาญจนวาสี (2545) ที่ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลในการตัดสิ นคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้น ประเมินปริ มาณและคุณภาพของผลงานที่ทาํ สําเร็ จ
ของบุคคลเพื่อประเมินผลงานของบุคคลว่าได้ประสิ ทธิ ภาพเพียงใด ซึ่ งการใช้เกณฑ์พิจารณาจาก
การให้น้ าํ หนักความสําคัญในการประเมินสมรรถนะจากการประเมินสมรรถนะตนเอง ร้อยละ40 และ
การให้น้ าํ หนักคะแนนที่ผบู ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่เป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ร้อยละ 60 รวมกันจึงเป็ นสมรรถนะ ของบุคคลผูน้ ้ นั มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Dewal and Kumar, 2010 และ แนวคิดของ Scriven (1967) ที่กล่าวไว้วา่ การประเมินผลย่อยนั้น
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มีส่วนช่วยทําให้ผลของการประเมินรวบยอดดีข้ ึน รวมทั้งแนวคิดของ LiQingdong (2009) ที่ได้
ศึกษาวิธีการประเมินสมรรถนะหลักขององค์กรและเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
3. ผลการศึกษาผลจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการ เรียนรู้ เพือ่ ร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
และการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
ผลจาก การใช้รูปแบบการฝึ กอบรมในกลุ่มทดลอง พบว่า ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมรู ปแบบ
“N-GRaDE with ITALIC Model” มีสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม
แสดงว่าการฝึ กอบรมช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ แสดงว่ารู ปแบบการ
ฝึ กอบรมนี้ที่ใช้ 5 ขั้นตอนในการดําเนินการ ร่ วมกับกิจกรรมแปลกใหม่ที่มีความหลากหลายและมี
ความน่าสนใจซึ่ งตรงตามความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะช่วยกระตุน้ การ
เรี ยนรู ้ได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ของ Rylatt and Lohan (1995) ที่ความ
มหัศจรรย์จะเกิดผลในการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างสมรรถนะได้หากดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
และผลการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมแบบเดิมในกลุ่มควบคุม พบว่า ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมรู ปแบบเดิม
ที่เคยปฏิบตั ิในกองทัพอากาศมีสมรรถนะหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม แสดงว่า
การฝึ กอบรมรู ปแบบเดิมช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เช่นเดียวกันแม้จะ
ได้ผลน้อยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Christie, Bowen and Paarmann (2007) ที่ศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ และสมรรถนะหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3
เดือนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมสู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม แต่สมรรถนะหลังการ
ฝึ กอบรม 3 เดือนของกลุ่มทดลองสู งกว่าสมรรถนะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนของกลุ่มควบคุมแสดง
ถึงความ คงอยูข่ องการพัฒนาสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้อย่างชัดเจนตามแนวคิดการ
ประเมินผลการฝึ กอบรมของ พิสณุ ฟองศรี ( 2551) แนวคิดของ Werther (1990); Schermerhorn,
Hunt and Osborn (1991); Carrell, Kuzmits and Elbert (1992) และ ศิริชยั กาญจนวาสี (2545) ที่ให้
ความสําคัญของการประเมินผลเพื่อตัดสิ นคุณค่าของผลงานหรื อการปฏิบตั ิงาน โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Rylatt and Lohan (1995) ที่เสนอหลักการของโปรแกรมการฝึ กอบรมมหัศจรรย์ ในการ
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยสอดคล้องกับแนวคิดของอาชัญญา รัตนอุบล (2545)
และ Holton (2005) ที่ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร จากการที่ บุคลากรที่ความรู ้ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานแ ละการ
ดําเนินงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้
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วิเคราะห์ได้วา่ สมรรถนะหลังการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
3 เดือนของกลุ่ม
ทดลองสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม และพบว่ามีความคงอยูข่ องสมรรถนะสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม
แสดงว่าในเฉพาะช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังการฝึ กอบรมไม่ทาํ ให้สมรรถนะที่เกิดจากการฝึ กอบรม
ลดลง นัน่ คือ สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากการฝึ กอบรมยังคงอยูก่ บั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู ปแบบ “NGRaDE with ITALIC Model” โดยการคงอยูข่ องสมรรถนะอาจมาจากหลายปั จจัยแต่อย่างไรก็ตาม
จากการประเมินความคงอยูข่ องสมรรถนะโดยใช้สถิติ Analysis of Variance with Repeated
Measures แสดงผลการวิเคราะห์ได้วา่ สมรรถนะในแต่ละด้านพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือนใกล้เคียงกันคือ มีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย แต่หากพิจารณาเป็ นรายบุคคลจะพบว่ามีค่าความเบี่ยงเบนค่อนข้างสู ง
โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน เนื่องมาจากการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการนําโครงการที่จดั ทําไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการในกรณี ที่โครงการมีปัญหาในการดําเนินการจนไม่สามารถดําเนินการได้ ทําให้มีค่าความ
เบี่ยงเบนสู งคือมีคนที่ดาํ เนินการได้และดําเนินการไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Adler and
Elmhorst (2002) ที่เสนอว่าการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา แล้วตั้งหนทางแก้ไข พิจารณาแนวทางแก้ไขที่เป็ นไปได้และตัดสิ นใจเลือกหนทางที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้น นําหนทางที่กาํ หนดไปปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาและติดตามผลของการ
แก้ปัญหา ทําเป็ นวงจรเรื่ อยไปเมื่อประสบปั ญหา แต่หากการตัดสิ นใจแก้ปัญหาไม่ดีการดําเนินการ
ตามวงจรดังกล่าวเป็ นไปได้ยาก
จากสมรรถนะที่เพิม่ ขึ้นทั้ง 3 ประการในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเปรี ยบเทียบ
ก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคะแนนสมรรถนะทั้ง 3 ประการแต่ แตกต่างกัน โดย
กลุ่มทดลองมีคะแนนสมรรถนะเพิ่มขึ้นมากกว่า และ มีความคงอยูข่ องสมรรถนะ หลังฝึ กอบรม 3
เดือนในกลุ่มทดลอง อาจเนื่องจากมีโครงการที่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อการมีเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองตามระยะเวลาดังกล่าว แต่ไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ เมื่อระยะเวลาผ่านไป สมรรถนะจะลดลง
หรื อไม่ โดยเฉพาะการไม่นาํ สมรรถนะที่มีอยูไ่ ปสู่ การพัฒนางาน ประเด็นสําคัญของการคงอยูข่ อง
สมรรถนะจําเป็ นต้องอาศัยความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังเช่นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมท่านหนึ่งมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจากการเรี ยนรู ้ในการคิดทําสิ่ งใหม่ ทดลองปฏิบตั ิ และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
แล้วนําไปสู่ การสร้างสรรค์งาน เห็นได้จากการสร้างเว็บไซด์ของตนเองจากที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้ว
นําไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกันหลังการฝึ กอบรมแล้ว รวมทั้งมีการปรับปรุ ง
เว็บไซด์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และที่สาํ คัญต้องสร้างฐานของบุคลากรที่เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิ
เป็ นต้นแบบได้ในการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองด้วยการ
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พัฒนาผูท้ าํ หน้าที่ประสานงานหรื อ Facilitators และเป็ นวิทยากรในเรื่ องดังกล่าวในกองทัพอากาศ
ซึ่ งต้องใช้การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างผูป้ ระสานงานเหล่านี้ให้สามารถนําไปเผยแพร่ สู้บุคคล
อื่นในหน่วยงานของตน โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาวิทยากรภายนอกเท่านั้น และการสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ใน
เรื่ องนี้เพื่อเป็ นแหล่งศูนย์รวมการเรี ยนรู ้ที่บุคคลในทุกหน่วยงานสามารถติดต่อประสานเชื่อมโยง
ข้อมูลและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่พฒั นาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองและ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา รวมทั้งนําสมรรถนะที่ตนเองได้รับไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเองโดยไม่ตอ้ งรอ
รับการฝึ กอบรมจากองค์กร พร้อมที่จะเรี ยนรู ้สร้างสรรค์งาน สมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
ช่วยให้สามารถติต่อประสานงานและเรี ยนรู ้ในลักษณะเครื อข่ายได้จะทําให้การทํางานเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นการกล้าคิดริ เริ่ มและดําเนินการได้อย่างรอบคอบ
พร้อมในการปรับแก้ไขตลอดเวลา ทําให้บุคคลยอมรับสิ่ งใหม่และพร้อมการเปลี่ยนแปลง จาก
ความสําคัญนี้การทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของความยัง่ ยืนได้ จึงได้เสนอโครงการฝึ กอบรมนี้และได้รับ
อนุมตั ิให้ดาํ เนินการต่อเนื่อง ซึ่ งมีการบรรจุแผนจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ในแผนแม่บทด้านกําลังพลจึง
เป็ นหนทางที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องเพื่อความยัง่ ยืนในองค์กรต่อไป หากสําเร็ จในอนาคตกําลังพล
กองทัพอากาศจะสามารถพัฒนาตนเองจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาซึ่ งส่ งผลต่อการเกิดนวัตกรรมหรื อชิ้นงาน
ต่าง ๆ จะส่ งผลให้หน่วยงานได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่ งสามารถทําให้เป็ น
กองทัพอากาศเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการมีกาํ ลังพล
คุณภาพที่พ่ งึ พาตนเองได้เป็ นอย่างดี และองค์กรอยูร่ อดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน
จากผลการฝึ กอบรมแสดงถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้หลังการฝึ กอบรมซึ่ งเป็ น
จุดอ่อนที่สาํ คัญในพฤติกรรมการเรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้น้ นั จําเป็ นต้องได้รับการดูแลแบบหนุนนําใน
ระยะเริ่ มแรกเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้ โดยการเรี ยนรู ้ในระยะเริ่ มต้นนี้ตอ้ งมีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
และค่อยๆ เพิ่มระยะห่างของการเรี ยนรู ้หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นระยะอภิบาลการดูแลต้นอ่อนให้อยูร่ อด
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่จดั สร้างขึ้นจนต้นอ่อนนั้นกลายเป็ นกล้าที่พร้อมในการนําไปปลูกภายนอก
ซึ่ งจะอยูร่ อดและเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อไป เช่นผูเ้ รี ยนระยะเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจําเป็ นต้องมีผดู้ ูแลให้คาํ แนะนําในการเรี ยนรู้เป็ นระยะ
เพื่อให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการได้รับการกระตุน้ อย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการเรี ยนรู ้และกล้าลองผิดลองถูกอย่างมีหลักการเพื่อนําไปสู่ ผลงานตามต้องการ ทํา
ให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการดําเนินการเรี ยนรู ้ของบุคคล ซึ่ งการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งมีการกํากับดูแลในระยะ
อภิบาลนี้จะกระทําในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากกระทําตลอดไปผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองได้ จะเกิดความไม่มนั่ ใจในการเรี ยนรู้ เห็นได้จากวิธีการเรี ยนรู้ที่แสดงออกทาง
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พฤติกรรมผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลอง ผูว้ จิ ยั เรี ยกว่า การเรี ยนรู ้แบบหนุนนํา (Neutering Learning) เพื่อให้
การเรี ยนรู ้ประสบผลสําเร็ จต้องมีระบบติดตามการเรี ยนรู ้แบบหนุนนําเป็ นระยะ ที่เรี ยกว่า
Evaluation of Neutering Learning ในระยะ 3 เดือนแรก โดยติดตามในสัปดาห์ที่ 1, 3, 6, 9 และ 12
ตามลําดับ แล้วติดตามอีกครั้งเมื่อครบ 3 เดือน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ของบุคคลจําเป็ นต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในระยะการเรี ยนรู้แบบหนุนนํา เพื่อช่วยในการเรี ยนรู้โดยเฉพาะการ
สนใจเรี ยนรู ้ในสิ่ งเดียวกันหรื อคล้ายกัน คือ การเรี ยนรู้ที่ใช้กลุ่มคนหรื อชุมชนที่การเรี ยนรู้ในเรื่ อง
เดียวกันได้มีโอกาสช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสะดวกและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรี ยนรู ้
อีกทั้ง สามารถร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดความรู ้ใหม่ในการเรี ยนรู ้เพื่อ
นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองมากยิง่ ขึ้น เห็นได้จากการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีการสร้างเว็บด์ไซ
เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกันหรื อที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู ้แบบ
ชุมชนเครื อข่าย (Network Learning) ซึ่ งจะสัมฤทธิ์ ผลได้ตอ้ งใช้การติดตามผลด้วยการกระตุน้ การ
สื่ อสารระหว่างกัน ผูว้ จิ ยั เรี ยกการติดตามการเรี ยนรู ้แบบชุมชนเครื อข่ายว่า
Evaluation of
Community in Network Learning โดยสอดรับกับแนวคิดที่วา่ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมกันจะส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานในด้านทัศนคติการยอมรับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานในสังคม ( Cavalier;
Jamie, 1995) เมื่อพิจารณาลักษณะการเรี ยนรู ้ของบุคคลพบว่าการเรี ยนรู ้เริ่ มจากการคิดแล้วลงมือทํา
ในระหว่างนั้นควรมีการแลกเปลี่ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และนําไปสู่ การสร้างสรรค์งานได้ ซึ่ ง
อาจกลับไปคิดใหม่ ทําใหม่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ใหม่จนสร้างสรรค์งานใหม่อีกครั้ง ซึ่ งอาจข้าม ขั้นจาก
การคิดแล้วนําไปปรับปรุ งจนสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่จากการค้นคว้าทบทวนจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปแล้ว
คิด (Thinking)
ทํา (Doing)
แลกเปลี่ยน
(Sharing)
สร้างสรรค์งาน
(Creating to Construction)

เรี ยนรู ้
(Learning)

แผนภูมิที่ 11 วงจรการเรียนรู้ ของบุคคลตามแนวคิดการสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
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วงจรการเรี ยนรู ้ของบุคคลนี้ สามารถดําเนินการเป็ นวงรอบเรื่ อยไปได้ โดยอาจข้าม
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิได้แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการตั้งต้นจากการคิดก่อนแล้วนําไปสู่ การลงมือ
กระทําจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์งาน หากมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องแสดงถึง
ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาตนเองให้กล้าคิด กล้าทํา กล้าปฏิบตั ิจนเกิดผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้น้ นั จึงมี
ความสําคัญหากคนในองค์กรสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ในแต่บุคคลและระหว่างบุคคล เนื่องจากต้อง
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยแต่ละคนเรี ยนรู้ในแบบของตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่น จะส่ งผลต่อการพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน ซึ่ งถ้าขยายวงกว้างไปในหลายหน่วยงานที่คนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาแล้ว เชื่อว่าองค์กรจะสามารถพัฒนาไปสู่ องค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งจะเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรนัน่ เอง ทั้งนี้ ทําให้สามารถตอบคําถามวิจยั
ที่วา่ การฝึ กอบรมโดยใช้แนวคิด การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองที่สร้างขึ้นนี้สามารถเสริ มสร้างสมรรถนะผูเ้ รี ยนที่เป็ นข้าราชการทหารได้ และผลที่เกิดขึ้นใน
บุคคลจะมีความยัง่ ยืนในวัฒนธรรมองค์กรแบบทหารหากได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
การพัฒนาผูป้ ระสานงานและการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ รวมทั้งการทําให้
ข้าราชการทหารดึง
สมรรถนะของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานขึ้นกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นและนโยบายของ
องค์กร ซึ่ งสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วย
4. ผลการศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้
เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะใ นการ
ปฏิบัติงานของข้ าราชการสายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในการฝึ กอบรม พบว่า
4.1 วัฒนธรรมองค์กรแบบทหาร
จากการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์กรแบบทหาร พบว่ามีผลเชิงบวกต่อการเรี ยนรู้
ของข้าราชการที่เข้ารับการฝึ กอบรมจากการมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิ เห็นได้จากการแจ้งขอ
อนุญาตที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้เนื่องจากติดภารกิจของทางราชการ ในขณะที่ถา้ เป็ นงาน
ปกติในการเซ็นชื่ออนุมตั ิในหนังสื อราชการจะให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยขับรถมาส่ งหนังสื อราชการให้
พิจารณาลงชื่อในระหว่างการฝึ กอบรม แต่ผลเชิงลบต่อการเรี ยนรู ้ของข้าราชการ คือ การใช้
ระดับชั้นยศที่สูงกว่าหรื อในระบบอาวุโสที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มได้ใน
บางคน พฤติกรรมเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ งามพิศ สัตย์สงวน (2539) ที่วา่ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมการปฏิบตั ิที่ผนู ้ อ้ ยต้องให้ความเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่เช่นในสังคมตะวันออกที่เชื่อใน
เรื่ องระบบอาวุโสและการเคารพผูใ้ หญ่ ทําให้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระเกิดขึ้นได้ยากใน
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สังคมตะวันออก แต่ในบางคนของการฝึ กอบรมนี้กล้าสามารถตัดสิ นใจด้วยตนเองโดยไม่ยดึ มัน่ ต่อ
ระบบชั้นยศเนื่องจากเห็นว่าเป็ นการฝึ กอบรมและไม่เกี่ยวกับความต้องการในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จึงเลือกจัดทําโครงการเดี่ยวโดยไม่จาํ เป็ นต้องจัดทําโครงการร่ วมกับคนในหน่วยงานเดียวกันและ
แสดงออกถึงอิสระทางความคิดของตนเอง ซึ่ งขัดแย้งกับแนวคิดของ งามพิศ สัตย์สงวน (2539) แต่
กลับสอดคล้องกับแนวคิดของ Littlewood (2000) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู้อยูเ่ หนือข้อจํากัดทาง
วัฒนธรรมแต่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้ แม้วา่ จะอยูใ่ นวัฒนธรรมที่ผนู้ อ้ ย
ไม่อาจโต้แย้งต่อผูใ้ หญ่ได้
4.2 ผูน้ าํ องค์กรและหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ผนู ้ าํ องค์กรและหน่วยงาน พบว่ามีผลต่อความสําเร็ จในการ
เรี ยนรู ้ เริ่ มตั้งแต่การอนุมตั ิให้มีการจัดการฝึ กอบรม การอนุมตั ิให้เข้ารับการฝึ กอบรม การให้ความ
ร่ วมมือในการประเมินผลการฝึ กอบรม รวมทั้งผูน้ าํ หน่วยงานที่อนุมตั ิให้ใช้สถานที่ ถ้าไม่ได้รับ
ความร่ วมมือแล้วจะไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถส่ งผลสําเร็ จต่อ
การเรี ยนรู ้ของข้าราชการที่เข้ารับการฝึ กอบรมได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stark (2010) ที่
กล่าวถึงความสําเร็ จของ โปรแกรมการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องได้รับการสนับสนุนจา ก
ผูเ้ กี่ยวข้อง คือ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูจ้ ดั การที่มีประสบการณ์และเป็ นแกนหลักในองค์กร
4.3 รู ปแบบการเรี ยนรู ้
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกลุ่มทดลอง พบว่า
ต้องการได้รับคําแนะนําและติดตามประเมินผลเป็ นระยะจากวิทยากรผูส้ อน แสดงให้เห็นว่าการ
เรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นในบุคคลที่เข้ารับการฝึ กอบรมแต่เป็ นไปตามความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ในการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งขีดสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
แต่มีความต้องการไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่อาศัยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันในลักษณะเครื อข่าย การเชื่อมโยงองค์ความรู ้สู่การปฏิบตั ิและการสร้างสรรค์งานที่ช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนางานจากสิ่ งที่ตนเองเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์ข้ ึน จนเกิดวงจร
การเรี ยนรู ้ใหม่เรื่ อยไป หากมีการสร้างงานใหม่ผทู ้ ี่มีสมรรถนะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถเรี ยนรู ้เป็ นวงจรเรื่ อยไป ส่ วนทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้ของชุมชนเครื อข่ายได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และที่สาํ คัญการ
เรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ ผูน้ ้ นั ต้องมีเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ที่กาํ หนดด้วยตนเอง มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ใน
การดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็ จสอดคล้องกับแนวคิดของMetzger (1997) และ Javis (2001)
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ผลการศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไขในการฝึ กอบรม พบว่า
4.4 รู ปแบบการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรมในด้านการประเมินผลการฝึ กอบรม พบว่า
เป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่สาํ คัญ เนื่องจากมีความจําเป็ นต่อการประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
ฝึ กอบรมและผลที่เกิดขึ้นกับปั จเจกบุคคลที่เข้ารับการฝึ กอบรม สอดรับกับแนวคิดของ Stark (2010)
ที่กล่าวถึงความสําเร็ จของโปรแกรมการฝึ กอบรมต้องมีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและต้องมี
การประเมินเปรี ยบเทียบผลการฝึ กอบรม รวมถึงการประเมินผลการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับ
กับแนวคิดของ Goldstein (1993) ที่กล่าวถึง การฝึ กอบรมว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่สามารถส่ งเสริ มให้
เกิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วยั ทํางานได้ โดยการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ
ในการสร้างความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และ เจตคติของบุคคลในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิ ไกร (2547) ที่กล่าวว่า การฝึ กอบรม
คือกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างหรื อเพิ่มพูนความรู ้ (knowledge) ทักษะ
(skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลากร จะช่วยปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิงาน
มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
จากการวิเคราะห์รูปแบบการฝึ กอบรมในด้านวิทยากรหรื อผูส้ อน พบว่า เป็ น
เงื่อนไขหนึ่งที่สาํ คัญของการฝึ กอบรม เนื่องจากการฝึ กอบรมนี้ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ฝึ กอบรมดังกล่าว โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Micro Worlds และการใช้ตวั ต่อ
Lego ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและบทบาทของวิทยากรในการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําไม่ใช่บทบาทผูส้ อน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Treffinger (1995) ที่กล่าวว่า ครู มีบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ผูส้ อนต้องให้การช่วยเหลือให้ผเู้ รี ยนสามารถนําตนเองได้ นัน่ คือ ครู มี
บทบาทสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ การแนะนํา การช่วยเหลือ และการจัดหาแหล่งความรู้ในการ
สนับสนุนเท่านั้น ซึ่งแนวคิดเดิมนั้น ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้มากเกินไป (ปิ ตากานต์ ประจิมพันธ์,
2550) เป็ นการสะท้อนปั ญหาที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้ นไป โดยเฉพาะระบบการเรี ยนการ
สอนที่ดาํ เนินการในรู ปแบบเดิม ผูส้ อนส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบและวิธีการสอนที่เน้นผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้แต่ไม่มีความคิด เป็ นการสร้างความทุกข์ใน
การเรี ยน ผลคือการผลิตคนที่ขาดคุณภาพ (ประเวศ วะสี , 2541) จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
เดิมที่ผสู ้ อนส่ วนใหญ่จากการเน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้และทําหน้าที่ผสู้ อน รวมถึง
การให้วทิ ยากรจากภายนอกเข้ามาดําเนินการจําเป็ นต้องเข้าใจในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
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4.5 ผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม พบว่า ต้องมีความพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้จะช่วยทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการให้อิสระ
ในการเรี ยนรู ้จะช่วยเพิ่มความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้จากการกํากับการเรี ยนรู ้ของตนเอง ผูเ้ รี ยน
ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ทําให้ทุ่มเทในการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ Buang;
Salamudddin; Harun; Ruhizan; Yasin and Mustapha (2007) ที่กล่าวถึง อุปสรรคสําคัญที่ขดั ขวาง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน 4 ประการ แต่มีประการที่สาํ คัญ คือ บุคลิกลักษณะที่
ขัดต่อการเรี ยนรู ้และทัศนคติเชิงลบในการเรี ยนรู ้ของบุคคล ซึ่งผูเ้ รี ยนหากไม่สนใจเรี ยนรู้จะเป็ น
อุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Guglielmino (1977) ที่
สรุ ปว่าผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง คือ คนที่นาํ เสนอวิธีการปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ต่อภายนอก มีความ
เป็ นอิสระ และยึดมัน่ ในการเรี ยนรู ้ เป็ นคนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเอง การ
เผชิญหน้ากับปั ญหาถือว่าเป็ นความท้าทายไม่ใช่อุปสรรค เป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเองและมีระดับการ
อยากรู ้หรื อกระหายความรู ้สูง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเรี ยนรู ้หรื อเปลี่ยนแปลงความยึดมัน่
ในความเชื่อของตนเองได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Tough (1979) มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเองในระดับพื้นฐานได้ มีกรอบแนวคิดในการวาง
แผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง Mocker and Spear (1982) นําเสนอความแตกต่างในโครงสร้างโดย
แนะนําว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นหน้าที่ของผูเ้ รี ยนที่จะยอมรับการควบคุมร่ วมการควบคุม
ตามสถานการณ์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ และเน้นว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
นําไปสู ้การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ Fisher and Palen (1999) ผูเ้ รี ยนต้อง
กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ของตนเองไม่ใช้ครู ผสู้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด ความรู้ใหม่ในการเรี ยนรู้จะ
ช่วยสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนร่ วมกับการให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองมีความใกล้เคียงที่เชื่อมโยงกับปฏิกิริยาที่สะท้อนการกระทําและการให้โอกาสในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และครู ผสู ้ อนควรให้ผเู้ รี ยนสะท้อนการตัดสิ นใจในการจัดการปัญหาและ
แก้ปัญหาในทันทีได้ รวมถึงการใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา รวมถึงแนวคิดของ Kaufmann
(2010) ที่เสนอว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ผล มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ความสนใจในเรื่ องที่
จะเรี ยนรู ้เป็ นแรงขับเคลื่อนความสําเร็ จ 2) คาดหวังปัญหาและต้องไม่ผดิ หวัง ด้วยการเปิ ดใจรับสิ่ ง
ใหม่ๆ อย่างใช้ปัญญา 3) ใช้วธิ ี การที่หลากหลาย สมองจะได้รับการพัฒนาได้จากการใช้กิจกรรม
แปลกใหม่ 4) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากสิ่ งรอบตัว 5) ผูเ้ รี ยนที่ใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย จะช่วยยกระดับความ สนใจในการเรี ยนรู้ 6) เรี ยนรู ้แบบชุมชนผ่านการใช้เว็บโดยการ
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์จะกระตุน้ การเรี ยนรู ้ได้
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการฝึ กอบรม พบว่า
4.6 รู ปแบบการติดตามการเรี ยนรู ้
จากการวิเคราะห์การเรี ยนรู้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม พบว่า ปัญหาในการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองในลักษณะของความต่อเนื่องในการเรี ยนรู ้ จากการขาดการติดต่อสื่ อสารจนไม่
สามารถสร้างสรรค์งานได้ตามต้องการ ซึ่ งอาจมีปัจจัยในด้านนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิหรื อ
งบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญของการสร้างสรรค์งาน หาก
มีการปรึ กษาให้คาํ แนะนําแนวทางปฏิบตั ิที่ไม่ขดั ต่อระเบียบหรื อการทําความเข้าใจกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ การดําเนินการจะเกิดประสิ ทธิ ภาพมากกว่านี้ ดังนั้น การติดตามกระตุน้ การเรี ยนรู้
ให้เกิดความต่อเนื่องของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองและในการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาแล้ว เชื่อได้
ว่าประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้จะดีกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยเฉพาะระยะเริ่ มแรกและการต่อยอด
ความรู ้ในการนําไปปฏิบตั ิในหน่วยงานในลักษณะการบูรณาการความรู ้สู่การปฏิบตั ิและการพัฒนา
รวมถึง การตอบสนองความต้องการของตนเองและหน่วยงาน กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นการบูรณาการ
ของบุคคลที่มีเอกลักษณ์ในวิธีการที่แตกต่างกัน
4.7 ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์ระยะเวลาในการฝึ กอบรม พบว่าเป็ นปั ญหาสําคัญที่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรมนาน ทําให้การ
เข้าร่ วมกิจกรรมอาจขาดความต่อเนื่องได้ โดยไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้
ซึ่ งส่ งผลต่อการประเมินผลการพัฒนาขีดสมรรถนะของผูเ้ รี ยน รวมทั้ง ทําให้ขาดการต่อเนื่องในกา
เชื่อมโยงความรู ้ในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปกับสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้ใหม่ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
และการสร้างสรรค์งาน ทําให้ส่งผลต่อการบูรณาการการเรี ยนรู ้ในลักษณะผสมผสานการเรี ยนรู ้ จึง
เกิดการเรี ยนรู ้ในวงแคบที่มีความจํากัดของความรู ้ในการเรี ยนรู ้น้ นั ซึ่ งส่ งผลต่อการขยายฐานความรู้
ในวงกว้างได้
จากการดําเนินการ 4 ขั้นตอนในงานวิจยั ทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้เรี ยนรู ้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ที่
เกิดกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่สาํ คัญไม่ใช่แค่การเสริ มสร้างสมรรถนะเท่านั้นแต่เป็ นความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคคลคนนั้นโดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ จากการคิด
เป็ นก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้สิ่งที่คิดเป็ นจริ งขึ้นมา และเพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายและ
เกิดการแตกยอดของความคิดรวมถึงการปฏิบตั ิที่เกิดผลดียงิ่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกันจนเกิดการสร้างสรรค์งานแล้วนําไปสู่ การคิดใหม่ ทําใหม่ แลกเปลี่ยนใหม่และ
สร้างใหม่อีกครั้งและอีกครั้งเรื่ อยไป โดยอาจข้ามขั้นตอนได้หากมีผลสรุ ปของชิ้นงานแล้ว แต่เมื่อ
เกิดปั ญหาก็จะกลับไปสู่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่องและ
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ยัง่ ยืน ภายใต้บริ บทขององค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการเรี ยนรู ้และผูน้ าํ องค์กร
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นอกจากนี้ ทําให้เห็นว่ารู ปแบบการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นมีข้นั ตอนการดําเนินการ
หลายขั้นตอน หากนํามาบูรณาการเพื่อให้การดําเนินการฝึ กอบรมมีข้นั ตอนลดน้อยลงแต่ยงั คง
ความสามารถในการเสริ มสร้างสมรรถนะที่มากกว่าเดิมได้ โดยเฉพาะสมรรถนะข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลที่แท้จริ งแล้วมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะมากถึง 6 ประการ คือ การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง อย่างต่อเนื่อง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีม และการวิเคราะห์แนวคิดทางยุทธศาสตร์ จึงอาจปรับใช้
รู ปแบบการฝึ กอบรม AGRADE ซึ่ งประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ ( Analysis) การวิเคราะห์น้ ี เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของ
องค์กรจากการประเมินความต้องการขององค์กรหรื อ Organizational Need Assessment โดยใช้
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ขององค์กรเป็ นหลัก การวิเคราะห์ความต้องการของสายงานจากการ
ประเมินความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของสายวิทยาการหรื อ Functional Need Assessment
และความต้องการของบุคคลจากการประเมินความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองหรื อ
บุคลากรในสายงานที่จาํ เป็ นต้องมีในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวันของตนเองได้ หรื อ Personnel Need Assessment
2. การกําหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ Goal Setting การกําหนดเป้ าหมายในการ
เรี ยนรู ้ให้ตรงกับความต้องการของตนเอง Personnel Goal ความต้องการของสายงาน Functional
Goal และความต้องการขององค์กร Organizational Goal ที่ตอ้ งการได้รับจากการฝึ กอบรม
3. การสรรหาทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้ Resources การสรรหาทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้
ต้องมีการเตรี ยมทรัพยากรให้เหมาะสมและพร้อมในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาใน 4 ด้าน
3.1 บุคคล Men ได้แก่ จํานวนเจ้าหน้าที่ที่จดั การฝึ กอบรม วิทยากรในการ
ฝึ กอบรม ผูเ้ รี ยนที่พร้อมเข้ารับการฝึ กอบรม
3.2 วัสดุอุปกรณ์ Material ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ โปรแกรม Micro
Worlds และห้องเรี ยน
3.3 การบริ หารจัดการ Management ได้แก่ การแบ่งมอบหน้าที่ในการจัดการ
ฝึ กอบรม ซึ่ งต้องอาศัยความสามารถในการติดต่อสื่ อสารเพื่อการอํานวยความสะดวกในการ
ฝึ กอบรม ความสามารถในการจัดทําด้านธุ รการ
3.4 เงินหรื องบประมาณ Money ได้แก่ งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินการ
จัดการฝึ กอบรม
4. กิจกรรมที่หลากหลาย Activities การมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการเรี ยนรู ้และมี
ความจําเป็ นต่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ที่ได้เรี ยนรู ้

4.1 กิจกรรม Mind Mapping เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้การเชื่อมโยงความคิดและสิ่ ง

4.2 กิจกรรม Micro Worlds เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สนุกเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู ้ การสื บค้นข้อมูลและการพัฒนาวิธีการ
เรี ยนรู ้ของบุคคลเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่อง
4.3 กิจกรรม Knowledge management เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นการจัดการ
ความรู ้ที่เป็ นเป้ าหมายหลักขององค์กรที่ตอ้ งการให้บุคลากรสามารถจัดการความรู ้ในงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4.4 กิจกรรม Project Management เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นการจัดทํา
โครงการตามความต้องการ
5. การตัดสิ นใจในการเรี ยนรู้ Decision Making for Learning เป็ นขั้นตอนของการ
ตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ โดยมีวธิ ีการเรี ยนรู้พ้ืนฐาน ดังนี้
5.1 คิด Thinking เป็ นการคิดก่อนที่จะเรี ยนรู้
5.2 ทํา Doing เป็ นการลงมือทําตามสิ่ งที่คิดไว้
5.3 แลกเปลี่ยน Sharing เป็ นการดําเนินการแลกเปลี่ยนในระหว่างการลงมือเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูอ้ ื่นเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้
5.4 เรี ยนรู ้ Learning เป็ นการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทํา
ให้สามารถดําเนินการสร้างสรรค์งานในวิธีการต่อไปได้
5.5 สร้างสรรค์งาน Creating to Construction เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานตามที่
ตั้งใจไว้
6. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ Evaluation เป็ นขั้นตอนติดตามประเมินผลการเรี ยนรู้
6.1 การประเมินผลการเรี ยนรู ้แบบหนุนนํา Evaluation of Neutering learning
โดยการติดตามในสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 12 และอีก 3 เดือน
หลังจากนี้
6.2 การประเมินผลการเรี ยนรู ้แบบชุมชนเครื อข่าย Evaluation of Community
Network Learning เป็ นการสร้างชุมชนเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในเรื่ องเดียวกันที่มีความสนใจคล้ายๆ
กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรี ยนรู้
เห็นได้วา่ ในวิธีการเรี ยนรู้ 5 ประการนี้ มีกิจกรรมที่ทาํ งานเป็ นทีมและมีกิจกรรมที่ตอ้ ง
ทําคนเดียวโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะ
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้านการทํางานเป็ นทีม ด้านการวิเคราะห์
แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ นอีก 3 สมรรถนะของข้าราชการสายงานกําลังพลที่ยงั ไม่ได้รับการ
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พัฒนา นอกจากนี้ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการฝึ กอบรมจําเป็ นต้องให้ความสําคัญของการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการเรี ยนรู้แบบหนุนนําที่ตอ้ งมีการติดตามและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ในระยะ 3
เดือนแรกเพื่อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู้แบบ
ชุมชนเครื อข่าย โดยการเรี ยนรู ้แบบชุมชนเครื อข่ายเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ถูกกระตุน้ จากคนรอบข้างช่วย
ในการเรี ยนรู ้หรื อกลุ่มคนที่เรี ยนรู ้ในเรื่ องเดียวกันแล้วจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเข้าถึงความรู ้ ซึ่ งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่จากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยพิจารณากระบวนการเรี ยนรู ้ของบุคคลผ่านการคิดวางแผนการเรี ยนรู ้ การ
สร้างสรรค์งาน การสะท้อนความคิดซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้รอบที่ 1 และการเกิดการเรี ยนรู ้รอบที่ 2 ใน
การคิดใหม่ สร้างสรรค์ใหม่ สะท้อนความคิดใหม่ ซึ่ งแสดงถึงการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการฝึ กอบรม AGRADE

A : Analysis
การวิเคราะห์
G : Goal Setting
การกําหนดเป้ าหมาย
R : Resources
การสรรหาทรัพยากร
A : Activities
กิจกรรมที่หลากหลาย
D : Decision Making
การตัดสิ นใจ
E : Evaluation
การประเมินผล

ดําเนินการภายใต้ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กร ผูน้ าํ

ดําเนินการภายใต้เงื่อนไข
รู ปแบบการฝึ กอบรม

Thinking คิด
Doing ทํา
Sharing แลกเปลี่ยน
Creating Construction
สร้างสรรค์งาน

Learning
เรี ยนรู้

Nurturing Learning
การเรี ยนรู ้
แบบหนุนนํา

Network Learning
การเรี ยนรู้แบบ
ชุมชนเครื อข่าย

แผนภูมิที่ 12 รูปแบบการฝึ กอบรม AGRADE
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จากแผนภูมิแสดงถึงรู ปแบบการฝึ กอบรม
AGRADE ที่มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินการเริ่ มจากการวิเคราะห์ การกําหนดเป้ าหมายการดําเนินการ การสรรหาทรัพยากรที่ใช้ใน
การดําเนินการ การใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การตัดสิ นใจ
เลือกวิธีดาํ เนินการและการประเมินผลการดําเนินการ โดยต้องสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดวงจรการ
เรี ยนรู ้ที่เริ่ มจากคิด ลงมือทํา แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์งาน ซึ่ งการจะเกิดวงจรการเรี ยนรู ้น้ ี
เรื่ อยไปจําเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้แบบหนุนนําที่ผสู ้ อนหรื อผูใ้ ห้คาํ แนะนําคอยให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
และช่วยในคนนั้นสามารถเรี ยนรู ้จนนําตนเองได้ ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบเครื อข่ายที่คนในกลุ่มที่
สนใจเรื่ องคล้ายกันมาร่ วมกันในการเรี ยนรู ้คอยแนะนําแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันจึงจะทําให้การ
เรี ยนรู ้ของบุคคลดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ภายใต้บริ บทของวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ทหารที่มีความเชื่อในการปฏิบตั ิตามคําสัง่ และการตัดสิ นใจกระทําการเพื่อความสําเร็ จเท่านั้น ซึ่ ง
เป็ นจุดแข็งของวัฒนธรรมแบบทหารในการดึงศักยภาพส่ วนบุคคลออกมาและดําเนินการภายใต้การ
ใช้รูปแบบการฝึ กอบรมนี้ผลสัมฤทธิ์ คือการเสริ มสร้างสมรรถนะข้าราชการทหารและการทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ได้
ข้ อเสนอแนะ

1. การฝึ กอบรมที่ใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
1.1 การเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์ของการเรี ยนรู ้ ในการฝึ กอบรมได้ใช้หลักการ
นี้ในการเรี ยนรู ้ของแต่ละกิจกรรม ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเป็ นเพียงผูก้ าํ หนดกิจกรรมเท่านั้น แต่วธิ ี การ
เรี ยนรู ้และความต้องการของเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ รวมทั้งความสําเร็ จของกิจกรรมนั้นๆ ผูเ้ รี ยนจะ
เป็ นผูก้ าํ หนดด้วยตนเองตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่วธิ ี การนี้อาจไม่เหมาะกับ
ผูเ้ รี ยนบางคนที่เริ่ มต้นในกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ร่วมกับการคิดวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ซึ่ งคนที่ทาํ ไม่ได้หรื อทําได้ไม่ดีอาจเกิดความเครี ยดและสับสนได้ หากมีผแู ้ นะนําให้คาํ ปรึ กษา
ใกล้ชิดช่วยเป็ นพี่เลี้ยงให้ในระยะแรกจนเกิดความสําเร็ จในงานนั้น จะเกิดความมัน่ ใจในการ
ดําเนินการด้วยตนเองในครั้งต่อไปโดยไม่ตอ้ งอาศัยพี่เลี้ยง
1.2 การเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือทํา ทุกกิจกรรมผูเ้ รี ยนจะได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ทั้งลงมือปฏิบตั ิที่เป็ นงานเฉพาะบุคคลและงานกลุ่มที่ตอ้ งทํางานเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาทักษะที่
หลากหลายจากการปฏิบตั ิในหลายกิจกรรม ซึ่ งในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรมทุกคนจะได้รับการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะในระดับจะแตกต่างกันขึ้นกับประสบการณ์เดิมและความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
บุคคล ซึ่ งเป็ นข้อดีของการใช้กิจกรรมปฏิบตั ิ แต่ควรคํานึงถึงจํานวนกิจกรรมกับระยะเวลาใน
ดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มากเกินความจําเป็ นเพราะเป็ นการสิ้ นเปลืองงบประมาณโดยผลที่
เกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน
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1.3 การเรี ยนรู ้จากการทําโครงการ ในการฝึ กอบรมนี้มีการจัดทําโครงการ โดย
ให้อิสระในการจัดทําโครงการแบบทําคนเดียวหรื อทําเป็ นกลุ่มในเรื่ องที่สนใจคล้ายๆ กัน แต่พบ
ข้อจํากัดของการจัดทําโครงการที่เน้นไปในการพัฒนาการทํางานในหน่วยงาน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กรมากกว่าตามความสนใจของบุคคลอย่างอิสระ ดังนั้นสิ่ งสําคัญควรให้อิสระอย่างแท้จริ ง
ในการทําโครงการ โดยไม่ตอ้ งนําไปเกี่ยวพันกับองค์กรหรื อหน่วยงานเพราะจะทําให้เกิดวงจํากัด
ทางความคิดและการดําเนินการได้ ซึ่ งเป็ นการยึดติดกับประโยชน์ขององค์กรมากเกินไป ทําให้
ความต้องการจริ งถูกบิดเบือนไปได้ แต่หากต้องการผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลความให้อิสระทาง
ความคิดมากๆ จนเมื่อผูน้ ้ นั ต้องการสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานก็ไม่ยากที่จะ
ดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
1.4 การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในการฝึ กอบรมนี้ยงั ขาดความชัดเจนในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ แต่ที่กระทําได้มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องจากการติดตามผลการดําเนินโครงการในหน่วย
หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน ดังนั้น ถ้าจะทําให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้ ควรมีความชัดเจนในการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยดึ ติดเฉพาะกับโครงการเท่านั้น แต่ตอ้ งเกิดการเรี ยนรู ้ตามวงจรการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาตามสนใจของผูเ้ รี ยนจนเกิดการสร้างสรรค์งานขึ้น ซึ่ งจําเป็ นต้อง
อาศัยการติดตามแบบหนุนนําโดยผูส้ อนเป็ นผูต้ ิดตามเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ในครบตามวงจร เพราะ
เมื่อทําสําเร็ จแม้ในสิ่ งเล็กๆ จะเกิดความภูมิใจจนอยากที่จะเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์งานต่อไป และการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันแบบเครื อข่ายจะช่วยให้เกิดความสนุกและมีเพื่อนร่ วมทางในการเรี ยนรู้ที่ช่วยชักจูง
และกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้จนสําเร็ จได้
2. การฝึ กอบรมที่ใช้แนวคิดการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการวิจยั นี้ใช้แนวคิดของ Brockett and Hiemstra
(1991) สิ่ งสําคัญของการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรมในงานวิจยั ที่สะท้อนถึงความจําเป็ นของ
คุณลักษณะผูเ้ รี ยนและการรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ซึ่ งส่ งผลต่อความสําเร็ จของการเรี ยนรู้
2.1 คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งสําคัญของการเรี ยนรู ้ จากผลการวิจยั นี้แสดง
ถึงการเรี ยนรู ้ที่สัมฤทธิ์ ผล โดยผูเ้ รี ยนต้องมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ คือ อยากที่จะเรี ยน ( Eager to
Learn) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง ( Self-Responsible in Learning) และรู้จกั ตนเอง
คือ รู ้ความสามารถและศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของตนเอง ( Know Self-Capability in Learning) ว่า
ควรเลือกใช้วธิ ี ใดจึงจะประสบผลสําเร็ จ
2.2 วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง จากผลการวิจยั ทําให้ทราบว่าการรู ้วธิ ี เรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งวิธีการเรี ยนรู ้น้ ีจาํ เป็ นต้องมี
การกําหนดความต้องการ มีการวางแผน การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีหรื อวัสดุอุปกรณ์การเลือกแหล่ง
การเรี ยนรู ้ การดําเนินการเรี ยนรู ้ การติดตามประเมินผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อการ
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ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ ซึ่ งในการวิจยั นี้ใช้สัญญาการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู ้
ดังนั้น การทําความเข้าใจการใช้สัญญาการเรี ยนรู ้เพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจึงมีความสําคัญมาก
3. การติดตามการเรี ยนรู ้
การติดตามการเรี ยนรู ้ของทั้ง
2 แนวคิดต้องใช้การติดตามประเมินเพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุ งพัฒนาและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ จากการวิจยั พบว่ามีความสําเร็ จและไม่สาํ เร็ จของการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการติดตามแบบหนุนนําในระยะแรกอย่างเป็ นระบบและใช้การเรี ยนรู้
แบบเครื อข่ายช่วยในการเรี ยนรู ้ร่วมกันในระหว่างดําเนินการ
3.1 การเรี ยนรู ้แบบหนุนนํา ควรมีการติดตามการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนแต่
เป็ นการติดตามในลักษณะของการให้คาํ ปรึ กษา การสอบถามข้อขัดข้องในการดําเนินการ ซึ่ งจะมี
การติดตามเป็ นระยะโดยเฉพาะในระยะแรก คือ ในระยะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5, 7 และ 9
3.2 การเรี ยนรู ้ร่วมกันแบบเครื อข่าย ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารและสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยแนะนําการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันแบบเครื อข่ายจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถ
ปฏิบตั ิได้
ดังนั้น ต้องมีการวางระบบการติดตามการเรี ยนรู ้ใน
2 ลักษณะ คือ การติดตามการ
เรี ยนรู ้แบบหนุนนํา และการติดตามการเรี ยนรู ้แบบเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นการช่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้
4. การสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทําโครงการ
ผลจากการจัดทําโครงการสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทําโครงการที่
ผูเ้ รี ยนคํานึงถึงประโยชน์ในการทํางานหรื อในหน่วยงานมากกว่าความต้องการจัดทําโครงการตาม
ความชอบหรื อความสนใจของตนเอง ทําให้ความสนุกในการดําเนินการตามโครงการลดลงได้
เนื่องจากการจัดทําโครงการมีเงื่อนไขดังกล่าว และยังพบว่าการจัดทําโครงการจะสัมฤทธิ์ ผลได้ตอ้ ง
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและการสนับสนุนด้านงบประมาณ ดังนั้น ควรมีการทําความ
เข้าใจในหลักการนี้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและทําความเข้าใจกับ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
5. ผลสะท้อนจากการฝึ กอบรม
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู ปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นและแบบเดิม
ที่ใช้ในองค์กรสามารถพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้านได้ แสดงว่าประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
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ฝึ กอบรมทั้ง 2 แบบสามารถพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนได้ แต่รูปแบบการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าจากผลคะแนนสมรรถนะทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า แต่มี
ความยุง่ ยากในการประเมินผลจากการใช้แบบสอบถามจํานวนมาก จึงควรชี้แจงให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมเข้าใจและเห็นความสําคัญจึงจะเกิดความร่ วมมือที่ดี และการเตรี ยมทีมงานให้เข้าใจการ
ดําเนินการโดยเฉพาะในการวิเคราะห์ประเมินผล รวมถึงการวางระบบการติดตามประเมินผลใน
ระยะเริ่ มต้นของการเรี ยนรู้และการใช้ชุมชนเครื อข่ายในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
5.2 องค์กรยอมรับการฝึ กอบรมรู ปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีการบรรจุโครงการ
ฝึ กอบรมดังกล่าวไว้ในโครงการศึกษาในประเทศ ประจําปี2554 และบรรจุในแผนแม่บทด้านกําลังพล
พ.ศ. 2553-2556 ซึ่ งมีการระบุโครงการสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
ในปี พ.ศ. 2554 -2556 แต่อย่างไรก็ตามต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่เป็ นรู ปธรรมได้อย่างต่อเนื่องและแสดง
ถึงการขยายวงกว้างของการพัฒนากําลังพล เพื่อการจัดทําแผนและขออนุมตั ิงบประมาณในการ
สร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การจัดการฝึ กอบรม ควรพิจารณา
นํารู ปแบบการฝึ กอบรม AGRADE ไปศึกษาใน
กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานอื่นในกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในวงกว้างขึ้น และ
ครอบคลุมสมรรถนะได้มากขึ้น โดยปรับเพิ่มการเสริ มสร้างสมรรถนะจากเดิม 3 สมรรถนะเป็ น 6
สมรรถนะ ประกอบด้วย การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา การทํางานเป็ นทีม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
เนื่องจากกิจกรรมที่ปรับใช้ในการฝึ กอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรม AGRADE สามารถตอบสนอง
การเสริ มสร้างสมรรถนะได้ครอบคลุมสมรรถนะทั6้งประการ
2. การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ของรู ปแบบการฝึ กอบรม ควรปรับระบบการ
ติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ระบบ
ติดตามการเรี ยนรู ้แบบหนุนนําและการเรี ยนรู้แบบเครื อข่ายโดยกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลเป็ นระยะเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา จนผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และเกิดวงจรการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ไม่วา่ จะใช้รูปแบบการฝึ กอบรม N-GRaDE with
ITALIC Model หรื อรู ปแบบการฝึ กอบรม AGRADE
3. การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรม หากใช้รูปแบบ
AGRADE ควรใช้ปัจจัย
นําเข้าเป็ นข้าราชการสายงานอื่น กระบวนการใช้รูปแบบการฝึ กอบรม AGRADE ผลผลิตเป็ นการ
เรี ยนรู ้ได้ตามวงจรการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและใช้การติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้
แบบหนุนนํากับการเรี ยนรู ้แบบเครื อข่าย ส่ วนผลลัพธ์เป็ นสมรรถนะ 6 ประการตามที่กาํ หนดไว้ ซึ่ง
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ผลสัมฤทธิ์ ดงั กล่าวจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องและความสําเร็ จที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้จะเป็ นความภาคภูมิใจให้เกิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานของ
คนเอง หากผลการวิจยั เป็ นผลสําเร็ จจะสามารถขยายผลไปสู่ ขา้ ราชการกองทัพบก กองทัพเรื อหรื อ
กองทัพไทยได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในวงกว้างมากยิง่ ขึ้นในการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการใช้รูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่สามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวได้และทําให้การพัฒนากําลังพลเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ้น
ครอบคลุมกําลังพลจํานวนได้อย่างทัว่ ถึงจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่นาํ ไปสู่ การสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาในการ
สร้างงานที่เป็ นนวัตกรรม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ท้งั ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและต่อองค์กรที่มีโอกาส
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้ต่อไป
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ภาคผนวก ก (Appendix A)
รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแยกตามสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึ กอบรม
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.รัตนา พุม่ ไพศาล อาจารย์พิเศษ สาขาการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (กสน. ภาคเหนือ)
3. ดร.ฤทธิ ไกร ตุลวรรธนะ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรจประสานมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
โครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
5. ดร.สุ ชาดา ครุ ฑกะ อาจารย์ประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
6. นาวาอากาศโทหญิง ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิ ตย์ ผูอ้ าํ นวยการกองวิชาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่ คณะทํางานการตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตรการศึกษา และคณะทํางานการจัดการความรู ้กรม
แพทย์ทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร โสฬส อาจารย์ประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
โครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติการวิจัย
ดร.ปาน กิมปี สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุ งเทพมหานคร
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ภาคผนวก ข (Appendix B)
รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญทีท่ าํ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
1. ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์
ทีมประสานงานการฝึ กอบรมตามแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาของบริ ษทั C-Cement
บริ ษทั ในเครื อปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด มหาชน จังหวัดลําปาง จํานวน 4 คน
2. คุณชนะชัย เมฆา
3. คุณอนิรุธ นิ่มอร่ าม
4. คุณธรรมจักร แสงทอง
5. คุณกิตติชยั ชัยวงศ์
วิทยากรร่ วมในการฝึ กอบรม
1. ดร.สุ ชิน เพ็ชรักษ์ แนะนําแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
2. อาจารย์ภาวนา วงศ์โสม แนะนําการใช้โปรแกรม Micro Worlds และ
กิจกรรมดินสอเป็ นครู กิจกรรมกระเป๋ าปัญญา
3. อาจารย์ทวีศกั ดิ์ ไชยโองการ แนะนําการใช้โปรแกรม Micro Worlds และ
กิจกรรมดินสอเป็ นครู กิจกรรมกระเป๋ าปัญญา
4. คุณรักษ์ จันทนสาร แนะนําการใช้ตวั ต่อ Lego และหุ่นยนต์
5. คุณเอกราช จิระพรอนันต์ แนะนําการใช้ตวั ต่อ Lego และหุ่นยนต์
6. คุณอาพันธ์ชนิตร์ สู่ พานิช แนะนําการจัดการความรู ้
7. คุณขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ แนะนํากิจกรรมการละลายพฤติกรรม
8. คุณโยธิน มานะบุญ แนะนําการจัดการความรู ้
9. นาวาอากาศโทหญิงจรัสศรี จินดารัตนวงศ์ แนะนํากิจกรรมการละลาย
พฤติกรรม แนะนําการจัดการความรู ้และแนะนําการจัดทําโครงการ
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ภาคผนวก ค (Appendix C)
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน กําลังพลกองทัพอากาศ” จะใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิท้งั หมด 7 ท่าน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานกําลังพล
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการฝึ กอบรม 1 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
เครื่องมือที่ 2 แบบตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องของรู ปแบบการฝึ กอบรม
“N-GRaDE with ITALIC Model”
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 2 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู ้
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
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1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 5 แบบสัญญาการเรี ยนรู ้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการฝึ กอบรม 1 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 ท่าน
3. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 6 แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 7 แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 9 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดการความรู ้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
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เครื่องมือที่ 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 11 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมการจัดทําโครงการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 12 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมดินสอเป็ นครู
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่13 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
เครื่องมือที่ 15 แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ท่าน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั 1 ท่าน
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
กําลังพล
การตรวจสอบ ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Congruence หรื อIOC) เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) หรื อความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
คําชี้แจง

แบบประเมินมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้วยการฝึ กอบรมของ
ข้าราชการทหารอากาศ มีท้ งั หมด 12 ข้อ
รายการประเมิน
1. ท่านต้องการโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
การทํางานของท่าน
2. ท่านคิดว่าข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานด้านกําลัง
พลควรได้รับการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างต่อเนื่อง
3. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการ
สื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ย
เทคนิควิธีการที่น่าสนใจ
5. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการทํางานที่ท่าน
รับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ ผล
6. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรี ยนรู ้การใช้
โปรแกรมใหม่ๆ ที่ช่วยในการพัฒนางานของ
ท่านได้

คะแนนมากไปน้ อย
5 4 3 2 1

หมายเหตุ
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รายการประเมิน
7. ท่านต้องการการเรี ยนรู ้ที่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิหรื อการเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือ
ทํา (learning by doing)
8. ท่านต้องการเรี ยนรู ้การจัดทําโครงการที่
ถูกต้องเพื่อการนําไปใช้ให้เกิดผลสําเร็ จ
9. ท่านต้องการรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ช่วย
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้เกิดสําเร็ จที่
ชัดเจน
10.ท่านต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมที่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะในการทํางานให้กบั ตนเองได้
11.ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
ในการเข้ารับการฝึ กอบรม
12.ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
ในการนําผลที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปพัฒนา
ในการทํางาน

คะแนนมากไปน้ อย
5 4 3 2 1

หมายเหตุ
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ตารางที่ 24 แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ความต้ องการในการฝึ กอบรม
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
0.67
2
0.67
3
0.67
4
0.67
5
1
6
1
7
0.67
8
1
9
0.67
10
1
11
0.67
12
0.67
สรุ ปจากตารางที่ 24 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีคา่ มากกว่า 0.5 ทุกข้อ โดยค่าเฉลี่ย
ความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.78 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถนํามาใช้เป็ น
เครื่ องมือวิจยั ได้ หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลข้อคําถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยได้ผลสรุ ปดังนี้
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ตารางที่ 25 แสดงค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ สัมประสิ ทธิ์อลั ฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
ข้อที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา (Cronbach’s Alpha)
1
0.7782
2
0.7764
3
0.7491
4
0.8421
5
0.9243
6
0.9114
7
0.8456
8
0.8792
9
0.7873
10
0.8695
11
0.7126
12
0.7651
โดยมีค่าความเชื่อมัน่ รวมของแบบสอบถามความต้องการในการฝึ กอบรม เท่ากับ 0.82 ถือ
ได้วา่ แบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ค่อนข้างสู ง
เครื่องมือชุ ดที่ 1 แบบสํารวจสําหรับข้าราชการทหารอากาศที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพล
เพื่อประเมินความต้องการ ฝึ กอบรมในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สายงานกําลังพลกองทัพอากาศ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงค์ในการประเมินความต้องการฝึ กอบรมสมรรถนะของ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานกําลังพล
กองทัพอากาศ
2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การสํารวจข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการฝึ กอบรม
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
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การตอบแบบสอบถามชุดนี้ กรุ ณใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อคิดเห็นของท่าน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม

1. เพศ

2. ชั้นยศ
3. อายุ

ชาย
 น.ท.-น.ต.
 20-30 ปี

4. วุฒิการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
5. ประสบการณ์
 1ปี - 3 ปี
ทํางานกําลังพล

 หญิง
ร.อ.-ร.ต.
 31-40 ปี

 41-50 ปี

 51ปี ขึ้นไป

 ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

 ปริ ญญาเอ

 3ปี ขึ้นไป - 6 ปี

 6ปี ขึ้นไป – 9 ปี

 9ปี ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 การสํารวจข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการฝึ กอบรม
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงาน
กําลังพลกองทัพอากาศ
สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่งให้
ประสบความสําเร็ จ ซึ่ งสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในบุคคลได้ตามความสามารถในการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ของบุคคล โดยแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรมภายนอกในการปฏิบตั ิให้ปรากฏผล
สมรรถนะกําลังพล 3 ด้ าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านการสื่ อสารถ่ายทอด
และ ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
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รายการ

ระดับความต้ องการ
5 4 3 2 1

1. ท่านต้องการโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของท่าน
2. ท่านคิดว่าข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานด้านกําลังพลควรได้รับการพัฒนา
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างต่อเนื่อง
3. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยเทคนิ ควิธีการที่น่าสนใจ
5. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการ
ทํางานที่ท่านรับผิดชอบให้สมั ฤทธิ์ ผล
6. ท่านต้องการพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการ
เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมใหม่ๆ ที่ช่วยในการพัฒนางานของท่านได้
7. ท่านต้องการการเรี ยนรู ้ที่เกิดประสิ ทธิ ภาพด้วยการฝึ กปฏิบตั ิหรื อการ
เรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือทํา (learning by doing)
8. ท่านต้องการเรี ยนรู ้การจัดทําโครงการที่ถกู ต้องเพื่อการนําไปใช้ให้
เกิดผลสําเร็ จ
9. ท่านต้องการรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้
เกิดสําเร็ จที่ชดั เจน
10.ท่านต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมที่สามารถพัฒนาสมรรถนะในการ
ทํางานให้กบั ตนเองได้
11.ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม
12.ท่านต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการนําผลที่ได้รับจาก
การฝึ กอบรมไปพัฒนาในการทํางาน

ข้ อเสนอแนะ

ขอขอบคุณในทุกความร่ วมมือ
นาวาอากาศโทหญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์
สิตปริ ญ่องมื
ญาเอก
การตรวจสอบคุณนิภาพเครื
อ สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เครื่องมือที่ 2 แบบตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องของรู ปแบบการฝึ กอบรม “N-GRaDE with
ITALIC Model”
การตรวจสอบ ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Congruence หรื อIOC) เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
คําชี้แจง
เครื่ องมือนี้ ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบการ
ฝึ กอบรมกับแนวคิด การสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และการฝึ กอบรม
มหัศจรรย์ ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั กิจกรรมการฝึ กอบรม ส่ วน
ที่ 3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินกับกิจกรรมการฝึ กอบรม และส่ วนที่ 4 แบบ
ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการฝึ กอบรมกับการประเมินผลการฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบการฝึ กอบรมกับแนวคิด การสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญา การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง และการฝึ กอบรมมหัศจรรย์
คนที่
ความสอดคล้ องของรู ปแบบการฝึ กอบรมนีก้ บั
ข้ อเสนอแนะ
แนวคิดทีใ่ ช้ ในการจัดทํารู ปแบบการฝึ กอบรม
1 2 3
รู ปแบบการฝึ กอบรม N – GRaDE with ITALIC Model
N Need Analysis วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้
G Goal Setting กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้
R Resources สรรหาแหล่งทรัพยากร
D Decision Methods ตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้
I Icebreaking ละลายพฤติกรรม
T Target Interest กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
A Activities กิจกรรมปฏิบตั ิ
L Learning เรี ยนรู ้
I Integrate Sharing Knowledge บูรณาการ
แลกเปลี่ยนความรู ้
C Creative Construction สร้างสรรค์ผลงาน
E Evaluation การประเมินผลความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้

280
ตารางที่ 26 แสดงคะแนนประเมินรู ปแบบการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 1
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
2
1
3
0.67
4
0.67
5
1
6
1
7
0.67
8
1
9
1
10
0.67
11
1
12
1
สรุ ปจากตารางที่ 26 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในส่ วนที่ 1 มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ โดย
ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.78 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถนํามาใช้
เป็ นเครื่ องมือวิจยั ได้ .89

ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั กิจกรรมการฝึ กอบรม
เน้นการพิจารณา ความสอดคล้องของ แต่ละหัวข้อตาม รู ปแบบการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์
การฝึ กอบรมที่กาํ หนดไว้ จํานวน 11 ประการ
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ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั กิจกรรมการฝึ กอบรม
คนที่
ข้ อ
ความสอดคล้ องของรูปแบบกับแนวคิดการฝึ กอบรม
1 2 3 เสนอแนะ
รู ปแบบการฝึ กอบรม N – GRaDE with ITALIC Model
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยการนํา
ตนเอง การสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
N : Need Analysis ; วินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึ กอบรม
G : Goal Setting ; กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกับ
ความต้องการ
R : Resources ; สรรหาแหล่งทรัพยากร
วัตถุประสงค์: เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรใน
การฝึ กอบรม
D : Decision Methods ; ตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อการตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ดว้ ยการฝึ กอบรม
ได้เหมาะสม
 I : Icebreaking ; ละลายพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ : ละลายพฤติกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
 T : Target Interest ; กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ : กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้
 A : Activities ; กิจกรรมปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์ : เกิดความหลากหลายในรู ปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
การใช้ตวั ต่อ Lego : พัฒนาทักษะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
การจัดการความรู ้ : พัฒนาความรู ้และทักษะจากการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนําตนเองในเรื่ องการจัดการความรู ้ผา่ นการใช้สัญญาการ
เรี ยนรู ้
การใช้โปรแกรม Micro Worlds : พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง และ พัฒนาทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอด
ดินสอเป็ นครู : พัฒนาการสื่ อสารถ่ายทอดที่ใช้ความรู ้เป็ นฐาน
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ความสอดคล้ องของรูปแบบกับแนวคิดการฝึ กอบรม
กระเป๋ าปั ญญา : พัฒนาการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู ้ เป็ นฐาน
การจัดทําโครงการ : พัฒนาการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู ้ เป็ นฐาน
 L : Learning ; เรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิใน
กิจกรรม
 I : Integrate Sharing Knowledge ; บูรณาการ
แลกเปลี่ยนความรู ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริ มสร้างความรู ้จากการบูรณาการ
แลกเปลี่ยนความรู ้
 C : Creative Construction ; สร้างสรรค์ผลงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้าง
ผลงานใหม่ได้
E : Evaluation ; การประเมินผลความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้และนําไป
พัฒนาการเรี ยนรู ้

คนที่
ข้ อ
1 2 3 เสนอแนะ
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ตารางที่ 27 แสดงคะแนนประเมินรู ปแบบการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 2
หัวข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
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สรุ ปจากตารางที่ 27 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (
IOC) ในส่ วนที่ 1 มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
โดยค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถ
นํามาใช้เป็ นเครื่ องมือวิจยั ได้
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินกับกิจกรรมการฝึ กอบรม
เน้นพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึ กอบรมกับกิจกรรมการฝึ กอบรม
คนที่
ข้ อ
ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ การฝึ กอบรมกับ
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1 2 3 เสนอแนะ
* I : Icebreaking ; ละลายพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ : ละลายพฤติกรรม/สร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
กิจกรรม : 2 กิจกรรม ; แนะนําตนเอง การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับ
ตนเอง
* T : Target Interest ; กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ : กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้
กิจกรรม : 1 กิจกรรม ; การแนะนําแนวคิด Constructionism
* A : Activities ; กิจกรรมปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์ : เกิดความหลากหลายในรู ปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
กิจกรรม : 6 กิจกรรม
1) การใช้ตวั ต่อ Lego : พัฒนาทักษะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
2) การจัดการความรู ้ : พัฒนาความรู ้และทักษะจากการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเองในเรื่ องการจัดการความรู ้ผา่ นการใช้สัญญา
การเรี ยนรู้
3) การใช้โปรแกรม Micro Worlds : พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง และ พัฒนาทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอด
4) ดินสอเป็ นครู : พัฒนาการสื่ อสารถ่ายทอดโดยใช้ความรู ้
เป็ นฐาน
5) กระเป๋ าปั ญญา : พัฒนาการตัดสิ นใจ/แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เป็ นฐาน
6) การจัดทําโครงการ: พัฒนาการตัดสิ นใจ/แก้ปัญหาที่ใช้ความรู ้
เป็ นฐาน
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ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ การฝึ กอบรมกับ
กิจกรรมการฝึ กอบรม
* L : Learning ; เรี ยนรู ้

คนที่
1 2 3

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรม
การปฏิบตั ิในกิจกรรม : มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้จากการ
สื่ อสารระหว่างกัน การนําเสนอและการเขียน

* I : Integrate Sharing Knowledge ; บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้
วัตถุประสงค์: เพื่อเสริ มสร้างความรู ้จากการบูรณาการแลกเปลี่ยน
ความรู ้
การปฏิบตั ิในกิจกรรม : มีพฤติกรรมแสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากการนําเสนอและวิพากษ์ (Show & Share) ความคิด การตัดสิ นใจ
เลือกในการปฏิบตั ิ

* C : Creative Construction ; สร้างสรรค์ผลงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานได้
การปฏิบตั ิในกิจกรรม : มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม

ตารางที่ 28 แสดงคะแนนประเมินรูปแบบการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 3
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
2
1
3
0.84
4
1
5
1
6
1
7
0.67
8
0.67
9
0.67
10
1
11
0.67

ข้ อ
เสนอแนะ
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ส่ วนที่ 4 แบบประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการฝึ กอบรมกับการประเมินผล
การฝึ กอบรม เน้นพิจารณาความสอดคล้องกิจกรรมการฝึ กอบรมกับผลการฝึ กอบรม 12 ประการ
คนที่
ข้ อ
ความสอดคล้ องของการประเมินกิจกรรมการฝึ กอบรม
1 2 3 เสนอแนะ
ITALIC Model
กิจกรรม “การใช้ ตัวต่ อ Lego”
- แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego
กิจกรรม “การจัดการความรู้ ”
- แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้
- แบบสัญญาการเรี ยนรู ้
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ จัดการ
ความรู ้ ”
กิจกรรม “การใช้ โปรแกรม Micro Worlds”
- แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม Micro Worlds
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “การใช้
โปรแกรม Micro Worlds”
กิจกรรม “ดินสอเป็ นครู”
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ ดินสอ
เป็ นครู ”
กิจกรรม “กระเป๋ าปัญญา”
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ กระเป๋ า
ปัญญา ”
กิจกรรม “การจัดทําโครงการ”
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ การ
จัดทําโครงการ ”
กิจกรรมทั้งหมด
- แบบประเมินขีดสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม
- แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการ
ฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ตารางที่ 29 แสดงคะแนนประเมินรู ปแบบการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 4
หัวข้อที่ ใน ITALIC Model
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
กิจกรรม “การใช้ ตัวต่ อ Lego”
1
1
กิจกรรม “การจัดการความรู้”
2
1
3
1
4
0.67
กิจกรรม “การใช้ โปรแกรม Micro Worlds”
5
1
6
0.67
กิจกรรม “ดินสอเป็ นครู”
7
0.67
กิจกรรม “กระเป๋ าปัญญา”
8
0.67
กิจกรรม “การจัดทําโครงการ”
9
0.67
กิจกรรมทั้งหมด
10
1
11
1
12
0.67

สรุ ปจากตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (
IOC) ในส่ วนที่ 1 มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
โดยค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถ
นํามาใช้เป็ นเครื่ องมือวิจยั ได้
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เครื่องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 1 การพิจารณาข้อบ่งชี้สมรรถนะในแต่ละด้าน
ด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง
ข้ อบ่ งชี้ความหมายสมรรถนะ
ความคิดเห็น
การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

ค่ า
คะแนน

๏ ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมายและวางแผนการ

เรี ยนรู ้ของตนเอง ด้วยการกําหนดวิธีการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาใน
การเรี ยนรู ้ แหล่งหรื อสื่ อในการเรี ยนรู ้ และ ประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
และสามารถวิเคราะห์การเรี ยนรู ้และนําผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้ประสบความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายหรื อแผนที่กาํ หนดไว้ได้ รวมทั้ง มีการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่องและสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จากการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองได้

ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
ข้ อบ่ งชี้ความหมายสมรรถนะ
ทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
๏ ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลสองทาง
ระหว่าง ผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสาร โดยสามารถสื่ อสารข้อมูลได้
หลายแบบ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากายหรื อการ
แสดงสี หน้าท่าทางและใช้เทคนิควิธีการในการสื่ อข้อมูลไป
ยังผูร้ ับให้เข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสาร ได้อย่างครบถ้วนตรง
ประเด็น เป็ นผูใ้ ห้และรับฟังข้อมูลที่ดีดว้ ยการเปิ ดใจยอมรับ
ข้อคิดเห็นที่แตกต่าง แลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบสนอง
(feedback) ข้อมูลระหว่างกันเพื่อความเข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและนําไปปรับปรุ ง
พัฒนาการสื่ อสารของตนเองได้ตามสถานการณ์ รวมทั้ง
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ทํางาน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

ค่ า
คะแนน
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ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ข้ อบ่ งชี้ความหมายสมรรถนะ
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

๏ ความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของ

ปัญหา สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันเวลา
และเหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินผลกระทบจากการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้ รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจของตนเอง และ
เรี ยนรู ้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ รวมทั้ง หาแนวทางในการ
ป้ องกันการเกิดปัญหาซํ้าได้

ตารางที่ 30 แสดงคะแนนประเมินสมรรถนะ ส่ วนที่ 1
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
1
3
0.67
สรุ ปในส่ วนที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.89

ค่ า
คะแนน
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ส่ วนที่ 2 การพิจารณาประเภทและระดับสมรรถนะ 3 ด้านที่ผบู้ งั คับบัญชาเป็ นผูป้ ระเมิน
โดยให้ค่าตัวเลข 1-5 แทนคะแนนประเภทและค่าตัวเลข 1-5 แทนคะแนนระดับ
ความคิดเห็น
ระดับสมรรถนะ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเภท
เฉลีย่
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
1 2 3
1.1 รู ้ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
1.
แต่ยงั ไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิ
ผูเ้ ริ่ มต้น 1.2 รู ้แหล่งสื บค้นหาความรู ้แต่ยงั ไม่ได้
สื บค้นเพื่อการเรี ยนรู้
2.1 กําหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองและลงมือปฏิบตั ิ
2.
2.2 รู ้แหล่งสื บค้นหาความรู ้และมีการสื บ
ผูเ้ รี ยนรู ้ ค้นหาความรู ้
2.3 เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระโดยไม่มี
การกําหนดแนวทางการเรี ยนรู้
3.1 กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ตามความ
ต้องการของตนเอง
3.2 เรี ยนรู ้จากแหล่งสื บค้นหาความรู ้ได้
3.
3.3 วางแผนการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุม เนื้อหา
ผูป้ ฏิบตั ิ วิธีการเรี ยนรู ้ ระยะเวลา แหล่งสื บค้นข้อมูล
และ ประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
3.4 รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการเรี ยนรู ้ตาม
แผนที่กาํ หนด
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ประเภท

ระดับสมรรถนะ
การเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (ต่ อ)
4.1 กําหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วดั และวางแผนการ

เรี ยนรู ้ได้ครอบคลุม เนื้อหา วิธีการเรี ยนรู ้
ระยะเวลา แหล่งสื บค้นข้อมูล และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
4.2 เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ได้ใน
หลายรู ปแบบ
4.
4.3 วิเคราะห์แผนการเรี ยนรู ้เพื่อนํามา
ผูช้ าํ นาญ
ปรับปรุ งการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นในการเรี ยนรู ้
ครั้งต่อไป
4.4 ติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
เพื่อให้เกิดความสําเร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
4.5 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
5.1 กําหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสําเร็ จและ
วางแผนการเรี ยนรู ้ได้ครอบคลุม เนื้อหา
วิธีการเรี ยนรู ้ ระยะเวลา แหล่งสื บค้นข้อมูล
และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
5.2 เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ได้หลายรู ปแบบ
และสามารถสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ของตนเองได้
5.3 สังเคราะห์แผนการเรี ยนรู ้จนเกิด
5. ผู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ในแบบเฉพาะของตนเอง
เชี่ยวชาญ 5.4 ติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ และ
ปรับแก้ไขวิธีการเรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จตามแผนที่
กําหนดไว้
5.5 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองและนํา
ผลไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
5.6 เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและสามารถ
สังเคราะห์ความรู ้ใหม่จากการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองได้

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

คะแนนเฉลีย่

292
ประเภท
1.

ผูเ้ ริ่ มต้น
2.

ผูเ้ รี ยนรู ้

3.

ผูป้ ฏิบตั ิ

4.

ผูช้ าํ นาญ

ระดับสมรรถนะ
ทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
1.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูดไปยัง

ผูร้ ับได้
1.2 มีวธิ ี การสื่ อสารข้อมูลของตนเอง
2.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียนไปยังผูร้ ับได้
2.2 มีเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้
2.3 สามารถสื่ อข้อมูลได้ส้ ัน กระชับ ชัดเจน
และครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร
3.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษากายไปยังผูร้ ับได้
3.2 มีเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้
อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
3.3 สามารถสื่ อข้อมูลได้ส้ ัน กระชับ ชัดเจน
และครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร มีการ
เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
4.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษากายไปยังผูร้ ับได้
4.2 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการ
สื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้อย่างครบถ้วนตรง
ประเด็น
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและ
ตอบสนอง (feedback) ระหว่างกัน เพื่อ
พัฒนาการสื่ อสารของตน
4.4 สามารถวิเคราะห์ความสําคัญของข้อมูล
และนําไปพัฒนาการสื่ อสารของตนเองได้

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

คะแนน
เฉลีย่
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ประเภท

ระดับสมรรถนะ
ทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด (ต่ อ)
5.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษา

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

เขียน ภาษากายไปยังผูร้ ับได้
5.2 พัฒนาเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ วครบถ้วนตรงประเด็น
อย่างต่อเนื่อง
5.3 วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูล
โดยเลือกประเด็นสําคัญไปปรับปรุ งพัฒนา
และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ทํางาน
5.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและ
ตอบสนอง (feedback) ระหว่างกัน และ
นําไปใช้ในการสื่ อสารของตนได้สอดคล้อง
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.5 เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการ
ติดต่อสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง

ประเภท

ระดับสมรรถนะ
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

5.

1. ผูเ้ ริ่ มต้น
2. ผูเ้ รี ยนรู ้

3. ผูป้ ฏิบตั ิ

1.1 รับรู ้ปัญหาและใช้ประสบการณ์ในอดีต

ช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
2.1 รู ้และเข้าใจสาเหตุของปั ญหา
2.2 ใช้เทคนิควิธีการในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาและพิจารณาแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
3.1 รู ้ เข้าใจสาเหตุของปั ญหา และสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาได้
3.2 สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องทันเวลา
3.3 รับผิดชอบผลจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

ความคิดเห็น
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1

2

3

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลีย่
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ประเภท

ระดับสมรรถนะ
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา (ต่ อ)
4.1 วิเคราะห์ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญ

ของปั ญหาตามหลักวิชาการ
4.2 ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์
4.3 วิเคราะห์ผลจากการตัดสิ นใจเพื่อเรี ยนรู ้
4. ผูช้ าํ นาญ
และพัฒนากระบวนการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ในครั้งต่อไปด้วยความรับผิดชอบ
4.4 ประเมินผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์
5.1 วิเคราะห์ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญ
ของปั ญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2 ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ดว้ ย
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
5.3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาในครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.4 สังเคราะห์องค์ความรู ้ใหม่จากการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางานและป้ องกันการเกิด
ปั ญหาซํ้า

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

คะแนน
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ตารางที่ 31 แสดงคะแนนประเมินสมรรถนะ ส่ วนที่ 2
หัวข้ อสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
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หัวข้ อสมรรถนะทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
1
2
3
4
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง

หัวข้ อสมรรถนะการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
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ส่ วนที่ 3 การพิจารณาระดับสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้การประเมินตนเอง
ข้ อคําถาม
สมรรถนะด้ านการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
1. ท่านเข้าใจความสําคัญความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
2. ท่านกําหนดเป้ าหมายของตนเองก่อนที่จะมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง
3. ท่านรู ้องค์ประกอบที่สาํ คัญของการวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเอง
4. ท่านสามารถวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้
5. ท่านวางแผนการเรี ยนรู ้ก่อนที่จะดําเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
6. ท่านเลือกใช้สื่อในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง
7. ท่านเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ตามสิ่ งที่สนใจจะเรี ยนรู ้โดยไม่กาํ หนด
ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ของตน
8. ท่านไม่วางแผนการเรี ยนรู ้แต่จะดําเนินการเรี ยนรู ้เมื่อพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้ตามสิ่ งที่ตนเองสนใจ
9. ท่านมีการปรับวิธีการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ตาม
สถานการณ์
10. ท่านจะเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรฝึ กอบรมที่มีการกําหนดไว้ โดยมีครู ผู ้
ฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าํ กับดูแลการเรี ยนรู ้
11. ท่านมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อนําไปปรับแผนการ
เรี ยนรู ้ของตนให้ประสบผลสําเร็ จ
12. ท่านเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองโดยไม่มีการวางแผนการเรี ยนรู ้
13. ท่านเอาใส่ ใจการเรี ยนรู ้ของตนเองด้วยการแสดงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้
14. ท่านมีความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้คนอื่นบังคับ
15.ท่านมีการติดตามประเมินผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ของตนเองเป็ น
ระยะๆ
16. ท่านวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ให้
สําเร็ จผล
17. ท่านมีการนําผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองไปปรับปรุ ง
พัฒนาการทํางานให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
18. ท่านสามารถสังเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้แล้วนําไปสร้างรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ที่
นําไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ความคิดเห็น
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ
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ข้ อคําถาม

สมรรถนะด้ านทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
1. ท่านสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้โดยไม่เกิดปัญหา
2. ท่านยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับท่านได้
3. ท่านมีประสบการณ์ในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้คนในที่ประชุม
รับฟัง
4. ท่านเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในการ
สื่ อสารข้อมูล
5. ท่านมีเทคนิคในการนําเสนอที่สร้างความน่าสนใจให้กบั ผูฟ้ ัง
6. ท่านไม่กล้าพูดหรื อนําเสนอบนเวทีต่อหน้าคนหมู่มาก
7. ท่านไม่มีทกั ษะในการพูดหรื อนําเสนอต่อหน้าผูอ้ ื่น
8. ท่านจะวิเคราะห์ผฟู ้ ังก่อนการนําเสนอของท่านเพื่อให้การสื่ อสาร
ถ่ายทอดข้อมูลของท่านเกิดประสิ ทธิ ภาพ
9. ท่านคิดว่ามีความจําเป็ นที่ตอ้ งสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
10. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ผูฟ้ ังได้
11. ท่านปรับเทคนิควิธีการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
12. ท่านเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ังในการ
สื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลของท่าน
13. ท่านวิเคราะห์ผฟู ้ ังก่อนเลือกใช้วิธีการสื่ อสารถ่ายทอดให้เหมาะสม
กับกลุ่มผูฟ้ ัง
14. ท่านพร้อมรับฟังผลการประเมินการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลของท่าน
เพื่อนําไปปรับปรุ งพัฒนาวิธีการสื่ อสารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
15. ท่านสามารถสังเคราะห์ผลการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลเพื่อนําไป
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารถ่ายทอดในแบบฉบับของท่านที่ช่วย
สร้างความเข้าใจในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความคิดเห็น
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ข้ อคําถาม

สมรรถนะด้ านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
1. ท่านรับรู ้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของท่าน
2. ท่านสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. ท่านสามารถจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ท่านสามารถหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
5. ท่านเห็นว่าการหาวิธีการแก้ปัญหาในการทํางานด้วยการระดมสมอง
ผ่านกระบวนการกลุ่มมีความสําคัญมากกว่าการแก้ปัญหาโดยลําพัง
6. ท่านเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาตามหลักวิชาการ
7. ท่านตัดสิ นใจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาไป
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
8. ท่านสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สาํ เร็ จผลทันตามเวลาที่กาํ หนด
9. การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
จะช่วยให้การแก้ปัญหาสําเร็ จผลได้มากกว่าการกระทําโดยลําพัง
10. ท่านมีประสบการณ์ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน
11. ท่านเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดจากผลการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่ผา่ นมาและ
นําไปปรับปรุ งพัฒนาวิธีคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาในครั้งต่อไป
12. ท่านคิดว่าการตัดสิ นใจแก้ปัญหามีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
งาน
13. ท่านไม่กล้าตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน

ด้วยตนเอง
14. ท่านวิเคราะห์การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่นาํ ไปใช้แก้ปัญหาและ
เกิดผลสําเร็ จในแต่ละครั้ง โดยนําผลการวิเคราะห์ไปปรับใช้ใน
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
15. ท่านสามารถสังเคราะห์วธิ ี การตัดสิ นใจแก้ปัญหาในรู ปแบบ
ใหม่ที่เหมาะสมตามสถานการณ์และสามารถสร้างผลสําเร็ จของ
การแก้ปัญหาได้ ทันตามเวลา

ความคิดเห็น
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉลีย่
1

2

3
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ตารางที่ 32 แสดงคะแนนประเมินสมรรถนะ ส่ วนที่ 3
หัวข้อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
0.67
1
1
2
0.67
3
1
4
0.67
5
1
6
0.67
7
0.67
8
1
9
0.67
10
0.67
11
0.67
12
0.67
13
1
14
1
15
0.67
16
0.67
17
0.67
18
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ตารางที่ 32 แสดงคะแนนประเมินสมรรถนะ ส่ วนที่ 3 (ต่อ)
หัวข้อทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
0.67
1
1
2
0.67
3
1
4
1
5
0.67
6
0.67
7
0.67
8
1
9
0.67
10
0.67
11
0.67
12
0.67
13
0.67
14
0.67
15
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ตารางที่ 32 แสดงคะแนนประเมินสมรรถนะ ส่ วนที่ 3 (ต่อ)
หัวข้อการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
7
1
8
1
9
0.67
10
0.67
11
0.67
12
0.67
13
0.67
14
0.67
15
สรุ ปภาพรวมของเครื่ องมือที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.82
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แบบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม
และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  หน้าข้อความต่อไปนี้
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. ชั้นยศ

 น.ท.-น.ต.

 ร.อ.-ร.ต.

3. อายุ

 20-30 ปี

 31-40 ปี

 41-50 ปี

4. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาโท

5. ประสบการณ์งาน
กําลังพล

 5 ปี - 10 ปี

 11 ปี - 15 ปี

 16 ปี – 20 ปี

ระดับสมรรถนะด้ านการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง ด้ านการสื่ อสารถ่ ายทอด และ ด้ านการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
( กรุ ณา หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
ขณะนีท้ ่ านอยู่ในระยะ .....
 ก่อนการฝึ กอบรม
 หลังการฝึ กอบรม
 หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
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คําถามการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
1. ท่านเข้าใจความสําคัญและความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา

ตนเอง
2. ท่านกําหนดเป้ าหมายของตนเองก่อนที่จะมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเอง
3. ท่านรู ้องค์ประกอบที่สาํ คัญของการวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเอง
4. ท่านสามารถวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้
5. ท่านวางแผนการเรี ยนรู ้ก่อนที่จะดําเนินการเรี ยนด้วยการนํา
ตนเอง
6. ท่านเลือกใช้สื่อในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง
7. ท่านเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ตามสิ่ งที่สนใจจะเรี ยนรู ้โดยไม่
กําหนดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ของตน
8. ท่านไม่วางแผนการเรี ยนรู ้แต่จะดําเนินการเรี ยนรู ้เมื่อพร้อมที่
จะเรี ยนรู้ตามสิ่ งที่ตนเองสนใจ
9. ท่านมีการปรับวิธีการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ตาม
สถานการณ์
10. ท่านจะเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรฝึ กอบรมที่มีการกําหนดไว้ โดยมี
ครู ผฝู ้ ึ กอบรมเป็ นผูก้ าํ กับดูแลการเรี ยนรู ้
11. ท่านมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อนําไปปรับ
แผนการเรี ยนรู ้ของตนให้ประสบผลสําเร็ จ
12. ท่านเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองโดยไม่มีการวางแผนการเรี ยนรู ้
13. ท่านเอาใส่ ใจการเรี ยนรู ้ของตนเองด้วยการแสดงพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนด
14. ท่านมีความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลการเรี ยนรู ้
ของตนเองได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้คนอื่นบังคับ
15.ท่านมีการติดตามประเมินผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
เป็ นระยะๆ

คะแนนมากไปน้ อย
5 4 3 2 1
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คําถามการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (ต่ อ)
16. ท่านวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ

เรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จผล
17. ท่านมีการนําผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองไป
ปรับปรุ งพัฒนาการทํางานให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
18. ท่านสามารถสังเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้แล้วนําไปสร้างรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จของการ
เรี ยนรู ้ที่นาํ ไปสู่ การสร้างนวัตกรรม
ข้ อเสนอแนะ

คะแนนมากไปน้ อย
5

4

3 2

1
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คําถามทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
1. ท่านสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้โดยไม่เกิดปัญหา
2. ท่านยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับ
ท่านได้
3. ท่านมีประสบการณ์ในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้คนในที่
ประชุมรับฟัง
4. ท่านเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในการ
สื่ อสารข้อมูล
5. ท่านมีเทคนิคในการนําเสนอที่สร้างความน่าสนใจให้กบั ผูฟ้ ัง
6. ท่านไม่กล้าพูดหรื อนําเสนอบนเวทีต่อหน้าคนหมู่มาก
7. ท่านไม่มีทกั ษะในการพูดหรื อนําเสนอต่อหน้าผูอ้ ื่น
8. ท่านจะวิเคราะห์ผฟู ้ ังก่อนการนําเสนอของท่านเพื่อให้การสื่ อสาร
ถ่ายทอดข้อมูลของท่านเกิดประสิ ทธิ ภาพ
9. ท่านคิดว่ามีความจําเป็ นที่ตอ้ งสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
10. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้
เหมาะสมกับผูฟ้ ังได้
11. ท่านปรับเทคนิควิธีการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลได้ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป
12. ท่านเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ังในการ
สื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลของท่าน
13. ท่านวิเคราะห์ผฟู ้ ังก่อนเลือกใช้วิธีการสื่ อสารถ่ายทอดให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ัง
14. ท่านพร้อมรับฟังผลการประเมินการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลของ
ท่านเพื่อนําไปปรับปรุ งพัฒนาวิธีการสื่ อสารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
15. ท่านสามารถสังเคราะห์ผลการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลเพื่อนําไป
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารถ่ายทอดในแบบฉบับของท่านที่ช่วย
สร้างความเข้าใจในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะ

คะแนนมากไปน้ อย
5 4 3 2 1
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คําถามการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
1. ท่านรับรู ้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของท่าน
2. ท่านสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. ท่านสามารถจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ท่านสามารถหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
5. ท่านเห็นว่าการหาวิธีการแก้ปัญหาในการทํางานด้วยการระดม
สมองผ่านกระบวนการกลุ่มมีความสําคัญมากกว่าการแก้ปัญหาโดย
ลําพัง
6. ท่านเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาตามหลัก
วิชาการ
7. ท่านตัดสิ นใจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาไป
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
8. ท่านสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สาํ เร็ จผลทันตามเวลาที่กาํ หนด
9. การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน จะช่วยให้ การแก้ปัญหาสําเร็ จผลได้มากกว่ารกทําโดยลําพัง
10. ท่านมีประสบการณ์ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน
11. ท่านเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดจากผลการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่ผา่ นมาและ
นําไปปรับปรุ งพัฒนาวิธีคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาในครั้งต่อไป
12. ท่านคิดว่าการตัดสิ นใจแก้ปัญหามีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
งาน
13. ท่านไม่กล้าตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานด้วย
ตนเอง
14. ท่านวิเคราะห์การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่นาํ ไปใช้แก้ปัญหาและ
เกิดผลสําเร็ จในแต่ละครั้ง โดยนําผลการวิเคราะห์ไปปรับใช้ใน
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
15. ท่านสามารถสังเคราะห์วิธีการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในรู ปแบบใหม่
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์และสามารถสร้างผลสําเร็ จของการ
แก้ปัญหาได้ทนั ตามเวลา
ข้ อเสนอแนะ

คะแนนมากไปน้ อย
5 4 3 2 1
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แบบประเมินสมรรถนะกําลังพล
ข้ อมูลพืน้ ฐานผู้รับการประเมิน ยศ-ชื่อ-สกุล………………………………………………
ตําแหน่ง...................................................ประสบการณ์ทาํ งานในหน่วยงาน................................ปี
ผู้ประเมิน ยศ-ชื่อ-สกุล……………………………………………………..
ตําแหน่ง....................................................ประสบการณ์ทาํ งานในหน่วยงาน...............................ปี
คําชี้แจง

การประเมินสมรรถนะนี้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทําการประเมินสมรรถนะกําลังพลที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรม โดยการเปรี ยบเทียบสมรรถนะก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรมแล้ว 3 เดือน
ประเมินสมรรถนะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ประเภทสมรรถนะ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
1. ผูเ้ ริ่ มต้น (Novice)
2. ผูเ้ รี ยนรู้
(Advance Beginner)
3. ผูป้ ฏิบตั ิ (Competent)
4. ผูช้ าํ นาญ (Proficient)
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
ระดับของสมรรถนะในแต่ ละประเภท แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
1. ระดับ 1 ทําได้ไม่ดีหรื อน้อยมากถึงไม่สามารถทําได้
2. ระดับ 2 ทําได้ไม่ค่อยดีหรื อน้อย
3. ระดับ 3 ทําได้พอใช้หรื อปานกลาง
4. ระดับ 4 ทําได้ดีหรื อมาก
5. ระดับ 5 ทําได้ดีมากหรื อมากที่สุด
เกณฑ์ ประเมินค่ าคะแนน แบ่งเป็ น 4 ช่วง คือ
ค่าคะแนน
0 - 1.25 หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
ค่าคะแนน
1.26 - 2.51
หมายถึง พอใช้
ค่าคะแนน
2.52 – 3.77 หมายถึง ดี
ค่าคะแนน
3.78 – 5.0 หมายถึง ดีมาก
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ระดับของสมรรถนะด้ านการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง

ความสามารถในการกําหนดเป้ าหมายและวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ด้วยการกําหนด
วิธีการเรี ยนรู้ ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ แหล่งหรื อสื่ อในการเรี ยนรู ้ และ ประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง และสามารถวิเคราะห์การ
เรี ยนรู ้และนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้ประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อแผนที่กาํ หนดไว้ได้ รวมทั้ง มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและ
สังเคราะห์ความรู ้ใหม่จากการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
ข้ อคิดเห็น
สมรรถนะด้ านการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
ประเภท
ผู้บังคับบัญชา
1.1 รู ้ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเองแต่ยงั
ไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิ
1. ผูเ้ ริ่ มต้น
ก่อนอบรม
1.2 รู ้แหล่งสื บค้นหาความรู ้แต่ยงั ไม่ได้สืบค้นเพื่อการ
เรี ยนรู ้
ใส่ เลขระบุ
2.1 กําหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
ประเภท
ลงมือปฏิบตั ิ
2.2 รู ้แหล่งสื บค้นหาความรู ้และมีการสื บค้นหาความรู ้
2. ผูเ้ รี ยนรู ้
2.3 เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระโดยไม่มีการ
กําหนดแนวทางการเรี ยนรู้
ระดับทีป่ ฏิบัติได้
3.1 กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ตามความต้องการ
ของตนเอง
1 2 3 4 5
3.2 เรี ยนรู ้จากแหล่งสื บค้นหาความรู ้ได้
3.3 วางแผนการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุม เนื้อหา วิธีการ
เรี ยนรู ้ ระยะเวลา แหล่งสื บค้นข้อมูลและ ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของตนเอง
หลังอบรม
3.4 รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองให้เป็ นไปตาม
ใส่ เลขระบุ
แผนที่วางไว้ โดยการเรี ยนรู้ตามแผนที่กาํ หนด
3. ผูป้ ฏิบตั ิ
ประเภท

ระดับทีป่ ฏิบัติได้
1 2 3 4 5

309
ประเภท

สมรรถนะด้ านการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (ต่ อ)
4.1 กําหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วดั และวางแผนการเรี ยนรู ้

ได้ครอบคลุม เนื้อหา วิธีการเรี ยนรู ้ระยะเวลา แหล่ง
สื บค้นข้อมูล และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง
4.2 เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ได้ในหลาย
4.
รู ปแบบ
ผูช้ าํ นาญ 4.3 วิเคราะห์แผนการเรี ยนรู ้เพื่อนํามาปรับปรุ งการ
วางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเองให้เกิดประสิ ทธิ ผลมาก
ยิง่ ขึ้นในการเรี ยนรู้ครั้งต่อไป
4.4 ติดตามประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อให้
เกิดความสําเร็ จตามแผนที่กาํ หนด
4.5 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้
5.1 กําหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสําเร็ จและวาง
แผนการเรี ยนรู ้ได้ครอบคลุม เนื้อหาวิธีการเรี ยนรู ้
ระยะเวลา แหล่งสื บค้นข้อมูล และการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของตนเอง
5.2 เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ได้หลายรู ปแบบและ
สามารถสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ของตนเอง
5.
5.3 สังเคราะห์แผนการเรี ยนรู ้จนเกิดกระบวนการ
ผูเ้ ชี่ยว ชาญ เรี ยนรู ้ในแบบเฉพาะของตนเอง
5.4 ติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ และปรับแก้ไข
วิธีการเรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
5.5 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของตนเองและนําผลไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
5.6 เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและสามารถสังเคราะห์ความรู ้
ใหม่จากการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม

ข้ อคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา
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ระดับของสมรรถนะด้ านทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลสองทางระหว่างผูส้ ื่ อสารและผูร้ ับสาร โดย
สามารถสื่ อสารข้อมูลได้หลายแบบ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากายหรื อการแสดงสี
หน้าท่าทางและใช้เทคนิควิธีการในการสื่ อข้อมูลไปยังผูร้ ับให้เข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารได้
อย่างครบถ้วนตรงประเด็น เป็ นผูใ้ ห้และรับฟังข้อมูลที่ดีดว้ ยการยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและตอบสนอง (feedback) ข้อมูลระหว่างกัน
วิเคราะห์ จัดลําดับความ สําคัญของข้อมูลนําไปปรับปรุ งพัฒนาการสื่ อสารของตนเองได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ทํางานได้ รวมทั้ง มีการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
ข้ อคิดเห็น
สมรรถนะด้ านทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
ประเภท
ผู้บังคับบัญชา
1. ผู ้

เริ่ มต้น

1.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูดไปยังผูร้ ับได้
1.2 มีวธิ ี การสื่ อสารข้อมูลของตนเอง
2.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนไปยัง

ผูร้ ับได้
2.2 มีเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้
ผูเ้ รี ยนรู ้
2.3 สามารถสื่ อข้อมูลได้ส้ ัน กระชับ ชัดเจนและ
ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร
3.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
กายไปยังผูร้ ับได้
3.2 มีเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้อย่าง
3.
ครบถ้วนตรงประเด็น
ผูป้ ฏิบตั ิ
3.3 สามารถสื่ อข้อมูลได้ส้ ัน กระชับ ชัดเจนและ
ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร มีการเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น
4.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
กายไปยังผูร้ ับได้
ั นาเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจ
4.2 วิเคราะห์พฒ
ได้ครบถ้วนตรงประเด็น
4.
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและตอบสนอง
ผูช้ าํ นาญ
(feedback) ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการสื่ อสารของตน
4.4 สามารถวิเคราะห์ความสําคัญของข้อมูลและนําไป
พัฒนาการสื่ อสารของตนเองได้

ก่อนอบรม
ใส่ เลขระบุประเภท

2.

ระดับทีป่ ฏิบัติได้
1 2 3 4 5

หลังอบรม
ใส่ เลขระบุประเภท

ระดับทีป่ ฏิบัติได้
1 2 3 4 5
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สมรรถนะด้ านทักษะการสื่ อสารถ่ ายทอด (ต่ อ)
5.1 สื่ อสารข้อมูลด้วยการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา

5.

ผูเ้ ชี่ยว
ชาญ

กายไปยังผูร้ ับได้
5.2 พัฒนาเทคนิควิธีการสื่ อข้อมูลให้ผรู ้ ับเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ วครบถ้วนตรงประเด็นอย่างต่อเนื่อง
5.3 วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูล โดยเลือก
ประเด็นสําคัญไปปรับปรุ งพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางาน
5.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการแลกเปลี่ยนและตอบสนอง
(feedback) ระหว่างกัน และนําไปใช้ในการสื่ อสารของตน
ได้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5.5 เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่ อสารอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม

ข้ อคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา

312
ระดับของสมรรถนะด้ านการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา
ความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของปัญหา สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
ของตนเอง และเรี ยนรู ้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทํางานได้ รวมทั้ง หาแนวทางในการป้ องกันการเกิดปัญหาซํ้าได้

ประเภท
1. ผูเ้ ริ่ มต้น

2. ผูเ้ รี ยนรู ้

สมรรถนะด้ านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

ข้ อคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา

1.1 รับรู ้ปัญหาและใช้ประสบการณ์ในอดีตช่วย

ก่อนอบรม

ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

2.1 รู ้และเข้าใจสาเหตุของปั ญหา
2.2 ใช้เทคนิควิธีการในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

และพิจารณาแก้ปัญหาด้วยเหตุผล

3.1 รู ้ เข้าใจสาเหตุของปั ญหา และสามารถ

จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาได้
3. ผูป้ ฏิบตั ิ 3.2 สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ทันเวลา
3.3 รับผิดชอบผลจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
4.1 วิเคราะห์ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของ

ปั ญหาตามหลักวิชาการ
4.2 ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันเวลา
และเหมาะสมกับสถานการณ์
4.3 วิเคราะห์ผลจากการตัดสิ นใจเพื่อเรี ยนรู ้และ
4.
พัฒนากระบวนการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในครั้ง
ผูช้ าํ นาญ
ต่อไปด้วยความรับผิดชอบ
4.4 ประเมินผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์

ใส่ เลขระบุประเภท

ระดับทีป่ ฏิบัติได้
1 2 3 4 5

หลังอบรม
ใส่ เลขระบุประเภท

ระดับทีป่ ฏิบัติได้
1 2 3 4 5
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สมรรถนะด้ านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา (ต่ อ)
5.1 วิเคราะห์ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของ

5.

ผูเ้ ชี่ยว
ชาญ

ปั ญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2 ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทันเวลาและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ดว้ ยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย
5.3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
และปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในครั้ง
ต่อไปได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
5.4 สังเคราะห์องค์ความรู ้ใหม่จากการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ทํางานและป้ องกันการเกิดปั ญหาซํ้า

ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม :

ข้ อคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา

314
เครื่องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู้
หลักการออกข้ อสอบ
ใช้หลักการเรี ยนรู ้ของ Bloom ในประเด็นความรู้ Cognitive Domain แบ่งเป็ น 6 ระดับ
1. ความรู ้ (Knowledge) แบ่งเป็ นความรู้เกี่ยวกับ
1.1 ความรู ้ดา้ นเนื้อหา ได้แก่ รู ้ศพั ท์และนิยามศัพท์ รู ้เกี่ยวกับความจริ ง หรื อ จําสิ่ งที่
เป็ นจริ งที่ได้เรี ยนรู ้มา
1.2 ความรู ้วธิ ี ดาํ เนินการในเนื้อหา ได้แก่ รู้เกี่ยวกับระเบียบประเพณี แนวโน้ม
และลําดับชั้น การจําแนกประเภท เกณฑ์ และ วิธีการ
1.3 ความรู ้ที่เป็ นความคิดรวบยอด ได้แก่ รู ้เกี่ยวกับหลักการ การสรุ ปทัว่ ไป ทฤษฎี
และโครงสร้าง
2. ความเข้าใจ (Comprehension) แบ่งเป็ น การแปลความหมาย การตีความของคําหรื อ
ประโยค และการขยายความให้เข้าใจ
3. การนําไปใช้ (Application) เป็ นการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์
4. การวิเคราะห์ (Analysis) แบ่งเป็ น การวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และวิเคราะห์หลักการ
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) แบ่งเป็ น การสังเคราะห์ขอ้ ความ สังเคราะห์แผนงาน และ
สังเคราะห์ความสัมพันธ์
6. การประเมินค่า (Evaluation) แบ่งเป็ น การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายในและ
ประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก
โครงสร้ างแบบทดสอบ
ประเด็น

ข้อสอบแสดงความรู ้ในระดับ

ความรู ้ เน้นความรู ้ที่เป็ นความคิดรวบยอด
ความเข้าใจ เน้นการให้ความหมาย ขยายความ
การนําไปใช้ เน้นการนําไปใช้ประโยชน์และขยายผล
การจัด
การวิเคราะห์ เน้นวิเคราะห์ความสําคัญและความสัมพันธ์
การความรู ้
การสังเคราะห์ เน้นการสังเคราะห์แผนงานที่จะดําเนินการ
การประเมินค่า เน้นการประเมินค่าที่อาศัยข้อเท็จจริ ง
ภายใน

จํานวนข้อ
2
2
2
2
2
2

รวม

12
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รายละเอียด

ประเภท

1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการความรู ้ในกองทัพอากาศ
วิเคราะห์
2. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดเก็บความรู ้ใน
ประเมินค่า
องค์การได้อย่างถูกต้องที่สุด
3. การสร้างและแบ่งปั นความรู ้ในลักษณะภายในสู่ภายนอก
(Externalization) ตามโมเดลของวงจรการจัดการความรู ้ (SECI
เข้าใจ
Model) มีความหมายว่าอย่างไร
4. ความรู ้ที่ฝังในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็ นอย่างไร
เข้าใจ
5. ร้านอาหารต้นตํารับชาววังของไทย มีเคล็ดลับการทําข้าวแช่
ชั้นเลิศมากว่า 30 ปี ซึ่งร้านได้ดาํ เนินกิจการมานานจากรุ่ นสู่รุ่ น
ด้วยการบอกเล่าเคล็ดลับให้กบั ผูส้ ื บทอดกิจการ ทําให้ร้านมี
วิเคราะห์
ชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับในคุณภาพของอาหารจวบจนปั จจุบนั
การดําเนินการดังกล่าวเปรี ยบได้กบั การจัดการความรู ้ใน
ลักษณะความรู ้ใด
6. การดําเนินการตามโจทย์ขอ้ 5 มีความสําคัญต่อการจัดการ
ความรู ้อย่างไร
7. ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนในโมเดลของวงจรการจัดการความรู ้
(SECI Model)
8. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการความรู ้
9. การทํางานในหน่วยงาน ก มีผอู ้ าวุโสที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและมีประสบการณ์ทาํ งานสูงจํานวนมาก ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในอีก 2 ปี ข้างหน้า ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานท่านสามารถนําการจัดการความรู ้มาใช้ได้ โดยต้อง
กระทําสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแรก
10. ควรนําการจัดการความรู ้มาปรับใช้ในหน่วยงานในลักษณะใ
จึงจะเหมาะสมมากที่สุดและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด
11. การนําการจัดการความรู ้มาใช้ในหน่วยงานให้ประสบ
ความสําเร็ จ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง จึงต้อง
มีการดําเนินการสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแรกที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จ
12. หน่วยงาน ข เป็ นหน่วยงานที่มีคนรุ่ นใหม่เป็ นจํานวนมาก
การทําให้เกิดการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่องในหน่วยงานได้
ควรมีการดําเนินการในรู ปแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด

ประเมินค่า
ความจํา
ความจํา

นําไปใช้

สังเคราะห์
นําไปใช้
สังเคราะห์

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

-1 0

1

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 33 แสดงคะแนนประเมินข้ อสอบการจัดการความรู้
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
1
4
1
5
0.67
6
0.67
7
1
8
1
9
0.67
10
0.67
11
0.67
12
0.67
สรุ ปภาพรวมของเครื่ องมือที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.81
ตารางที่ 34 แสดงคะแนนความยากง่ ายของข้ อสอบการจัดการความรู้
คน
ที่ 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 0
6 1
7 1
8 1
9 1
10 0
∑ 8
p 0.8
q 0.2
pq .16

2
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
6
0.6
0.4
.24

3
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
4
0.4
0.6
.24

4
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
6
0.6
0.4
.24

5
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
6
0.6
0.4
.24

ข้อที่ 1- 12
6
7
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
6
5
0.6 0.5
0.4 0.5
.24 .25

8
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
9
0.9
0.1
.09

9 10
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
4
7
0.4 0.7
0.6 0.3
.24 .21

11
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
7
0.7
0.3
.21

รวมคะแนน
X
X2
8
64
5
25
10 100
7
49
8
64
7
49
6
36
11 121
9
81
3
64
74 653

12
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
6
0.6
0.4
.24 ∑pq

2.6
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คํานวณได้จากสู ตร
= [N∑X2 – (∑X)2] / [N(N-1)]
St2
= [10(653) – (74)2] / [10-(10-1)]
= (6530 – 5476) / 90
= 1054 / 90
= 11.7
rtt
=
n
1 ∑pq
n-1
St2
= 12 1 – 2.6
11 11.7
= 1.09 x (1-0.22)
= 1.09 x 0.78
= 0.85
โดย St2
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ
N
แทน จํานวนคนที่ทาํ การทดสอบด้วยเครื่ องมือนี้
n
แทน จํานวนข้อสอบทั้งหมดในเครื่ องมือนี้
X
แทน คะแนนคําตอบที่ถูกในแต่ละคน
∑X แทน ผลรวมคะแนนคําตอบที่ถูกในแต่ละคน
∑
แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในข้อนั้น
p
แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในข้อนั้นหารด้วยจํานวนข้อทั้งหมด คือ ค่า
ความยาก
q
แทน จํานวนคนที่ตอบผิดในข้อนั้น
tt
r
แทน ค่าความเที่ยง

สรุ ปได้วา่ เครื่ องมือที่ 4 สามารถนําไปใช้ได้ เนื่องจาก ค่า IOC = 0.81 (ต้องมีค่าความ
น่าเชื่อถือ 0.7 ขึ้นไป) ค่าความเที่ยง rtt = 0.85 (ต้องมีค่าความเที่ยง 0.7 ขึ้นไป) และ ค่าความยาก
p = 0.74 (ต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.2 – 0.8)
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แบบทดสอบวัดความรู้ “ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ”
ยศ-ชื่อ-สกุล..................................................ตําแหน่ง................................... สังกัด..........................
กรุณากาเครื่องหมาย X ทับหัวข้ อ ก., ข., ค.หรือ ง. ในแต่ ละข้ อทีเ่ ป็ นคําตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการความรู ้ในกองทัพอากาศ
ก. เพราะช่วยให้การทํางานเป็ นระบบ
ข. เพราะทําให้การทํางานเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ค. เพราะเป็ นความต้องการในการจัดเก็บองค์ความรู ้ที่สาํ คัญในกองทัพอากาศ
ง. เพราะกระบวนการจัดการความรู ้สามารถเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานใน
กองทัพอากาศได้
2. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดเก็บความรู ้ในองค์การได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทํางานเป็ นทีมได้
ข. ทําให้ได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ค. ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ของบุคคลในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ง. ทําให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานในหลายประเภทงานที่มีความทันสมัย
พร้อมใช้งานได้เสมอ
3. การสร้างและแบ่งปั นความรู ้ในลักษณะภายในสู่ ภายนอก (Externalization) ตามโมเดล
ของวงจรการจัดการความรู ้ (SECI Model) มีความหมายว่าอย่างไร
ก. เป็ นการระดมความรู ้ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข. เป็ นการนําความรู ้ประสบการณ์ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญมาจัดทําเป็ นเอกสาร ตํารา
ค. เป็ นการแปลงการจัดทําตําราหรื อคู่มือการปฏิบตั ิงานมาเป็ นการลง WEB และลง
แผ่น CD
ง. เป็ นการนําข้อมูลจาก WEB หรื อจากแผ่น CD มาเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
4. ความรู ้ที่ฝังในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็ นอย่างไร
ก. เป็ นเอกสารตําราที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการทํางานได้
ข. เป็ นองค์ความรู ้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีความรอบรู ้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี
ค. เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงานผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ง. เป็ นการระดมผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
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5. ร้านอาหารต้นตํารับชาววังของไทย มีเคล็ดลับการทําข้าวแช่ช้ นั เลิศมากว่า 30 ปี ซึ่ งร้านได้
ดําเนินกิจการมานานจากรุ่ นสู่ รุ่นด้วยการบอกเล่าเคล็ดลับให้กบั ผูส้ ื บทอดกิจการ ทําให้ร้านมี
ชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับในคุณภาพของอาหารจวบจนปั จจุบนั การดําเนินการดังกล่าวเปรี ยบได้กบั
การจัดการความรู ้ในลักษณะความรู ้ใด
ก. Tacit Knowledge
ข. Explicit Knowledge
ค. Spiritual Knowledge
ง. Knowledge Vision
6. การดําเนินการตามโจทย์ขอ้ 5 มีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้อย่างไร
ก. ช่วยให้กิจการร้านอาหารมีผสู ้ ื บทอดการทําอาหาร
ข.
ช่วยให้เกิดการนําองค์ความรู ้ไปใช้ในการจัดทําเป็ นตําราอาหาร
ค. เป็ นการทําให้เห็นประโยชน์ของการนําการจัดการความรู ้มาใช้ในการทํางาน
ง. เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ของผูช้ าํ นาญเฉพาะด้านให้กบั บุคคลอื่น ซึ่ งทําให้องค์
ความรู ้น้ นั ยังคงอยู่
7. ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนในโมเดลของวงจรการจัดการความรู ้ (SECI Model)
ก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างกัน (Socialization)
ข. การประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดการความรู ้ (Information)
ค. การแปลงเอกสารลงแผ่น
CD หรื อ ลง Web เพื่อให้เรี ยนรู้ง่ายขึ้น (Combination)
ง. การเรี ยนรู ้เอกสารข้อมูลจาก
Web ด้วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
(Internalization)
8. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการความรู ้
ก. การเก็บความรู ้
ข. การบ่งชี้ความรู ้
ค. การเข้าถึงความรู ้
ง. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
9. การทํางานในหน่วยงาน ก มีผอู ้ าวุโสที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์
ทํางานสู งจํานวนมาก ซึ่ งจะเกษียณอายุราชการในอีก 2 ปี ข้างหน้า ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท่าน
สามารถนําการจัดการความรู ้มาใช้ได้ โดยต้องกระทําสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแรก
ก. จัดเตรี ยมงานเกษียณอายุราชการให้เกิดความประทับใจ
ข. วิเคราะห์จาํ นวนบุคลากรและวางแผนจัดหาบุคลากรมาทดแทนในงานนั้น

320
ค. ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านั้นให้กบั
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิในหน่วยมีความรู ้สามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้
ง. วิเคราะห์ความรู ้ประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะเกษียณเหล่านั้นและจัด
หลักสู ตรฝึ กอบรมให้กบั ข้าราชการบรรจุใหม่โดยการจ้างวิทยากรจากภายนอก
10. ควรนําการจัดการความรู ้มาใช้ในหน่วยงานในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุดและ
เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ก. แบบผูบ้ งั คับบัญชาสั่งการให้ปฏิบตั ิ
ข. แบบให้ทาํ ตามตัวอย่างการจัดการความรู ้ที่เป็ นต้นแบบปฏิบตั ิ
ค. แบบขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิและรอเมื่อบุคลากรในหน่วยพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
ง. แบบสร้างความรู ้ความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสําคัญและทดลองนํามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
11. การนําการจัดการความรู ้มาใช้ในหน่วยงานให้ประสบความสําเร็ จ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ น
ปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง จึงต้องมีการดําเนินการสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแรกที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จดังกล่าว
ก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู ้
ข. มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดการความรู ้
ค. มีนโยบายที่ชดั เจนและให้การสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู ้ในทุกรู ปแบบ
ง. มีการเรี ยนรู ้การจัดการความรู ้เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการจัดการความรู ้ให้
กับตนเอง
1
2. หน่วยงาน ข เป็ นหน่วยงานที่มีบุคลากรคนรุ่ นใหม่เป็ นจํานวนมาก การทําให้เกิดการ
จัดการความรู ้อย่างต่อเนื่องในหน่วยงานได้ ควรมีการดําเนินการในรู ปแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. กําหนดนโยบายให้มีการจัดการความรู ้ในหน่วยงานและแจ้งให้บุคลากรทราบ
ข. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันกับผูเ้ ชี่ยวชาญในหน่วยงานอื่น
เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่
ค. ฝึ กอบรมให้บุคลากรในหน่วยเข้าใจและดําเนินการจัดการความรู ้ตามขั้นตอนใน
แบบฟอร์ มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
ง. สร้างความท้าทายในความสามารถของบุคลากรในการจัดการความรู ้และการ
สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําไปใช้งานจริ ง
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เครื่องมือที่ 5 แบบสั ญญาการเรียนรู้
หัวข้อในสัญญาการเรี ยนรู้

ความคิดเห็น
1
2
3

วัตถุประสงค์
ทรัพยากรและวิธีการเรี ยนรู ้
(แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม)
วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะสําเร็ จ
หลักฐานแห่งความสําเร็ จ
เกณฑ์และวิธีการประเมินผล

ตารางที่ 35 แสดงคะแนนประเมินสั ญญาการเรียนรู้
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
1
4
1
5
1
สรุ ป เครื่ องมือที่

5 มีความเชื่อถือ = 0.93

คะแนนเฉลี่ย

322322
สั ญญาการเรียนรู้ เรื่อง/กิจกรรม............................................................
ยศ-ชื่ อ-สกุล ผู้ทาํ สั ญญา.......................................................................................สั งกัด.......................................................................................
ว ด ป.ทีค่ าด
เกณฑ์ และ
ทรัพยากรและวิธีการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
หลักฐานแห่ งความสํ าเร็จ
(แหล่งข้ อมูลในการศึกษาเรียนรู้เพิม่ เติม)
ว่ าจะสํ าเร็จ
วิธีการประเมินผล

ขอบคุณในความร่ วมมือ
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สําหรับผูว้ จิ ยั

เกณฑ์ การประเมิน

พิจารณาความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ โดยการนําเสนอผลการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ได้เขียนไว้ใน
สัญญาการเรี ยนรู ้
การคิดคะแนน
ค่าคะแนนแบ่งเป็ น
5 ระดับ ดังนี้
1 = ผูท้ าํ สัญญาปฏิบตั ิไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
2 = ผูท้ าํ สัญญาปฏิบตั ิได้ตามสัญญาการเรี ยนรู ้แต่ปฏิบตั ิได้ไม่ครบทุกหัวข้อใน
3 = ผูท้ าํ สัญญาปฏิบตั ิได้ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
4 = ผูท้ าํ สัญญาปฏิบตั ิได้ครบสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้ และ
แสดงความเข้าใจ ด้วยการนําเสนอตัวอย่างประกอบการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
5 = ผูท้ าํ สัญญาปฏิบตั ิได้ครบสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้ และ
แสดงความเข้าใจ ด้วยการวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้จริ งในหน่วยงาน
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เครื่องมือที่ 6 แบบประเมินทักษะการใช้ ตัวต่ อ Lego
หลักการออกข้ อสอบ
แบบวัดทักษะนี้ ใช้หลักการเรี ยนรู ้ของ Bloom วัดทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดย
รายละเอียดประยุกต์ใช้หลักการตามแนวคิดของ Dave (1967,1970) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คําบรรยาย
ตัวอย่างกิจกรรม/เหตุการณ์ที่ คําสํ าคัญทีบ่ ่ งบอก
พฤติกรรม
วัดได้
1.ลอกเลียน
กระทําตามคนอื่น
ดูผฝู ้ ึ กสอนและทําซํ้าตาม
ก๊อปปี้ ทําตาม ถอด
แบบ(Imitation) สังเกตและทําตาม
กระบวนการหรื อในกิจกรรม แบบ ทบทวน
ทํางานให้สาํ เร็ จจากการเขียน สร้าง แสดง ปฏิบตั ิ
2. จัดการ
ถอดแบบกิจกรรม
หรื อการกระทําด้วยคําพูด
(Manipulation) จากคําสอนที่ได้
เรี ยนรู ้หรื อจาก
ความจํา
ปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมด้วย สาธิ ต สมบูรณ์
3. ทําได้ถูกต้อง ใช้ทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิที่เชื่อถือได้
ความชํานาญโดยปราศจาก ควบคุม
แม่นยํา
ความช่วยเหลือจากผูฝ้ ึ กสอน
(Precision)
บูรณาการ
4. ผสมผสาน
ปรับปรุ งบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ การ
แก้ปัญหา เชื่อมโยง
(Articulation)
ได้ตามวัตถุประสงค์ พัฒนาวิธีการได้อย่าง
ปรับปรุ งพัฒนา
หลากหลาย
ด้วยความชํานาญ
เปลี่ยนแปลง
5. เชี่ยวชาญ
ทําได้อย่างอัตโนมัติ เข้าถึงกลยุทธ์ในการใช้
ออกแบบ ประดิษฐ์
(Naturalization) มีทกั ษะที่เชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ตอบสนอง
คิดค้น จัดการ
ในระดับกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งการ
โครงการ
การผสมผสานความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego
โครงสร้ างแบบทดสอบ
ประเด็น
ข้อสอบแสดงความรู ้ในระดับ
จํานวนข้อ
รวม
ลอกเลียนแบบ
2
จัดการ
2
การใช้ตวั ต่อ
ทําได้ถูกต้อง
2
10
Lego
ผสมผสาน
2
เชี่ยวชาญ
2
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ข้ อคําถาม

ประเภท

จัดการ
1. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มตัดสิ นใจในการ
ดําเนินการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการใช้ตวั
ต่อ Lego
ผสมผสาน
2. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการใช้ตวั
ต่อ Lego ที่นาํ ไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาการ
สร้างชิ้นงานได้
3. ท่านตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อ
ลอกเลียนแบบ
Lego ในขั้นพื้นฐานด้วยการทําตามตัวอย่าง
ที่ผสู้ อนแนะนําก่อนที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป
4. ท่านสามารถใช้ตวั ต่อ Lego ต่อเป็ นตัวหุ่น ลอกเลียนแบบ
ยนตร์ ได้ตามต้นแบบ
5. ท่านสามารถสาธิ ตการใช้โปรแกรมสั่ง
ทําได้ถูกต้อง
การให้หุ่นยนตร์ มีการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ถูกต้องตามต้องการ
6. ท่านสามารถปฏิบตั ิตามคําสั่งที่กาํ หนดให้
จัดการ
ใช้ตวั ต่อ Lego สร้างชิ้นงานได้
7. ท่านรู ้วธิ ี การแก้ปัญหาในการใช้ตวั ต่อ
ทําได้ถูกต้อง
Lego สร้างชิ้นงานจนสามารถดําเนินการ
สร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
8. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มในการตัดสิ นใจ
ผสมผสาน
ปรับปรุ งพัฒนาชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ตวั
ต่อ Lego
9. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มตัดสิ นใจ
เชี่ยวชาญ
ออกแบบสร้างหุ่นยนตร์ จากการใช้ตวั ต่อ
Lego ด้วยความรับผิดชอบต่อผลงานร่ วมกัน
10. ท่านร่ วมกันคิดหาวิธีออกคําสั่งแบบใหม่
เชี่ยวชาญ
ให้หุ่นยนตร์ ปฏิบตั ิตามที่กลุ่มต้องการ

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2

3

หมายเหตุ
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ตารางที่ 36 แสดงคะแนนประเมินทักษะ Lego
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
0.67
4
1
5
1
6
1
7
0.67
8
0.67
9
0.67
10
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.80
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แบบวัดทักษะการใช้ ตัวต่ อ Lego
คําชี้แจง การตอบแบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการเรี ยนรู ้การใช้
ตัวต่อ Lego ในการสร้างสรรค์ผลงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ยศ-ชื่อ-สกุล......................................................ตําแหน่ง......................................... สังกัด................
( กรุ ณา  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งตามความสามารถของท่าน)
 ท่านไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมการใช้ตวั ต่อ Lego มาก่อน
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมการใช้ตวั ต่อ Lego มาก่อน
 ท่านเคยเรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อ Lego มาก่อน
เกณฑ์ พจิ ารณา ความสามารถที่ปฏิบตั ิ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก
ระดับความสามารถ
รายการ
5

1. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มตัดสิ นใจในการดําเนินการสร้างสรรค์
ชิ้นงานด้วยการใช้ตวั ต่อ Lego
2. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการใช้ตวั ต่อ Lego ที่นาํ ไปสู่การ
ปรับปรุ งพัฒนาการสร้างชิ้นงานได้
3. ท่านตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อ Lego ในขั้นพื้นฐานด้วยการทํา
ตามตัวอย่างที่ผสู ้ อนแนะนําก่อนที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป
4. ท่านสามารถใช้ตวั ต่อ Lego ต่อเป็ นตัวหุ่นยนตร์ได้ตามต้นแบบ
5. ท่านสามารถสาธิ ตการใช้โปรแกรมสัง่ การให้หุ่นยนตร์มีการ
เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องตามต้องการ
6. ท่านสามารถปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่กาํ หนดให้ใช้ตวั ต่อ Lego สร้าง
ชิ้นงานได้
7. ท่านรู ้วิธีการแก้ปัญหาในการใช้ตวั ต่อ Lego สร้างชิ้นงานจนสามารถ
ดําเนินการสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
8. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มในการตัดสิ นใจปรับปรุ งพัฒนาชิ้นงานที่
เกิดจากการใช้ตวั ต่อ Lego
9. ท่านใช้กระบวนการกลุ่มตัดสิ นใจออกแบบสร้างหุ่นยนตร์จากการ
ใช้ตวั ต่อ Lego ด้วยความรับผิดชอบต่อผลงานร่ วมกัน
10. ท่านร่ วมกันคิดหาวิธีออกคําสัง่ แบบใหม่ให้หุ่นยนตร์ปฏิบตั ิตามที่
กลุ่มต้องการ
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

4

3

2

1
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เครื่องมือที่ 7 แบบประเมินทักษะการใช้ โปรแกรม Micro Worlds
หลักการออกข้ อสอบ
แบบวัดทักษะนี้ ใช้หลักการเรี ยนรู ้ของ Bloom วัดทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดย
รายละเอียดประยุกต์ใช้หลักการตามแนวคิดของ Dave (1967,1970) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คําบรรยายพฤติกรรม ตัวอย่างกิจกรรม/เหตุการณ์ที่ คําสํ าคัญทีบ่ ่ งบอก
วัดได้
กระทําตามคนอื่น
ดูผฝู ้ ึ กสอนและทําซํ้าตาม
ก๊อปปี้ ทําตาม ถอด
1. ลอกเลียน
สังเกตและทําตาม
กระบวนการหรื อในกิจกรรม แบบ ทบทวน
แบบ
(Imitation)
2. จัดการ
ถอดแบบกิจกรรมจาก ทํางานให้สาํ เร็ จจากการเขียน สร้าง แสดง ปฏิบตั ิ
หรื อการกระทําด้วยคําพูด
(Manipulation) คําสอนที่ได้เรี ยนรู้
หรื อจากความจํา
ปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมด้วย สาธิ ต สมบูรณ์
3. ทําได้ถูกต้อง ใช้ทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิที่เชื่อถือได้
ความชํานาญโดยปราศจาก ควบคุม
แม่นยํา
ความช่วยเหลือจากผูฝ้ ึ กสอน
(Precision)
บูรณาการ
4. ผสมผสาน
ปรับปรุ งและบูรณา เชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ การ
แก้ปัญหา เชื่อมโยง
พัฒนาวิธีการได้อย่าง
(Articulation) การได้ตาม
ปรับปรุ งพัฒนา
หลากหลาย
วัตถุประสงค์ดว้ ย
เปลี่ยนแปลง
ความชํานาญ
5. เชี่ยวชาญ
ทําได้อย่างอัตโนมัติ เข้าถึงกลยุทธ์ในการใช้
ออกแบบ ประดิษฐ์
(Naturalization) มีทกั ษะที่เชี่ยวชาญใน กิจกรรมที่ตอบสนอง
คิดค้น จัดการ
ระดับกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งการ
โครงการ
การผสมผสานความสามารถการติดต่อสื่ อสารกับทักษะการเรี ยนรู้การใช้โปรแกรม Micro Worlds
โครงสร้ างแบบทดสอบ
ประเด็น
ข้อสอบแสดงความรู ้ในระดับ
ลอกเลียนแบบ
การเรี ยนรู้การ จัดการ
ใช้โปรแกรม ทําได้ถูกต้อง
Micro Worlds ผสมผสาน
เชี่ยวชาญ

จํานวนข้อ
2
2
2
2
2

รวม

10
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ข้ อคําถาม

ประเภท

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

1. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ด้วยตนเอง
จากการทําตามตัวอย่างในคู่มือการใช้โปรแกรมได้
2. ท่านเข้าใจการใช้โปรแกรม Micro Worlds จนสามารถ
สาธิตวิธีการทําให้กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องทําได้ถูกต้อง
แม่นยํา
3. ท่านเลือกใช้คาํ สัง่ ในโปรแกรม Micro Worlds ไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
4. ท่านสามารถสร้างชิ้นงานจากการใช้โปรแกรมMicro
Worlds ได้
5. ท่านเรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการฝึ กอบรมจน
สามารถนําไปพัฒนาผลงานของตนเองได้
6. ท่านสามารถพัฒนาชิ้นงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใน
การทํางานในหน่วยงานของท่านได้
7. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้ดว้ ย
ตนเองจนสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
8. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds โดยการทํา
ตามขั้นตอนที่ผสู ้ อนแนะนําให้ในห้องเรี ยนได้
9. ท่านประเมินผลการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro
Worlds ของตนเองจนสามารถนําไปพัฒนาผลงานได้
10. ท่านสามารถปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้
เสร็ จทันเวลาตามกิจกรรมที่ผสู ้ อนได้กาํ หนดไว้
11. ท่านสามารถคิดค้นวิธีการนําโปรแกรม Micro Worlds
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานได้
12. ท่านสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม
Micro Worlds ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านเพื่อการ
ขยายผลการเรี ยนรู ้ได้
13. ท่านสามารถเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้
จากการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมจนสามารถใช้โปรแกรม
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
14. ท่านสามารถแสดงผลงานของท่านให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ในการ
ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้

ลอกเลียน
แบบ
ทําได้
ถูกต้อง
จัดการ
เชี่ยวชาญ
ผสมผสาน
ผสมผสาน
ทําได้
ถูกต้อง
ลอกเลียน
แบบ
ผสมผสาน
จัดการ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

ทําได้
ถูกต้อง
จัดการ

2

3

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 37 แสดงคะแนนประเมินทักษะ Micro Wolds
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
0.67
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
7
1
8
1
9
0.67
10
0.67
11
0.67
12
0.67
13
0.67
14
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 7 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.72
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แบบวัดทักษะการเรียนรู้การใช้ โปรแกรม Micro Worlds
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการเรี ยนรู ้การใช้
โปรแกรม Micro Worlds สร้างสรรค์ผลงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

ยศ-ชื่อ-สกุล…………….………………ตําแหน่ ง........................................ สั งกัด..........................
 ท่านไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds มาก่อน
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds มาก่อน
 ท่านเคยเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds มาก่อน
เกณฑ์ พจิ ารณา การปฏิบตั ิ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก
ระดับความสามารถ
รายการ
5

1. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ด้วยตนเองจากการทําตาม
ตัวอย่างในคู่มือการใช้โปรแกรมได้
2. ท่านเข้าใจการใช้โปรแกรม Micro Worlds จนสามารถสาธิตวิธีการทําได้ถูกต้อง
3. ท่านเลือกใช้คาํ สัง่ ในโปรแกรม Micro Worlds ไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. ท่านสามารถสร้างชิ้นงานจากการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้
5. ท่านเรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึ กอบรมจนพัฒนาผลงานของตนเองได้
6. ท่านสามารถพัฒนาชิ้นงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานในหน่วยงานได้
7. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้ดว้ ยตนเองจนสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
8. ท่านเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds โดยการทําตามขั้นตอนที่
ผูส้ อนแนะนําให้ในห้องเรี ยนได้
9. ท่านประเมินผลการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ของตนเองจน
สามารถนําไปพัฒนาผลงานได้
10. ท่านสามารถปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้เสร็ จทันเวลาตาม
กิจกรรมที่ผสู ้ อนได้กาํ หนดไว้
11. ท่านสามารถคิดค้นวิธีนาํ โปรแกรม Micro Worlds ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
12. ท่านสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ให้
เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านเพื่อการขยายผลการเรี ยนรู ้ได้
13. ท่านสามารถเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้จากการสื บค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมจนสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
14. ท่านแสดงผลงานของท่านให้กบั ผูอ้ ื่นในการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

4

3

2

1
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เครื่องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม
หลักการออกข้ อสอบ
แบบวัดทักษะนี้ ใช้หลักการเรี ยนรู ้ของ Bloom วัดจิตพิสัย (Affective Domain) 5 ระดับ
ระดับ
คําบรรยาย
ตัวอย่างกิจกรรม/
คําสํ าคัญทีบ่ ่ งบอก
พฤติกรรม
เหตุการณ์ ทวี่ ดั ได้
1. การรับ (Receive)
เปิ ดประสบการณ์ ฟังผูส้ อน สนใจเรี ยนรู้ ถาม ฟัง ตั้งใจ มุ่งมัน่ มี
เต็มใจรับฟัง
จดบันทึก ใช้
สมาธิ เข้าร่ วม รับฟัง
ประสบการณ์
เปิ ดใจ อ่าน ทํา รู้สึก
ปฏิกิริยาตอบสนอง
2. การตอบสนอง
ปฏิกิริยา มีส่วน มีส่วนร่ วมในการทํา
(Response)
ร่ วมในกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มอย่างตั้งใจ การแบ่ง จัดลําดับชั้น
สนใจผลที่เกิดขึ้น แสดง อ้างอิงตัวอย่าง
นําเสนอ ช่วยทีม
ปฏิกิริยาอย่าง
แสดงผลงาน ร่ วม
กระตือรื อร้น แนะนํา
สร้าง
ตั้งคําถาม
3. การรู ้คุณค่าหรื อ
เข้าถึงคุณค่า
ตัดสิ นใจจากคุณค่า
โต้เถียง ท้าทาย
ค่านิยม (Value)
ความคิดเห็นส่ วน ยกระดับความคิด
เผชิญหน้า ตัดสิ น
บุคคล
ยอมรับข้อตกลงร่ วม
ชักชวน วิพากษ์
4. การจัดระบบ
การจัดการกับ
ปริ มาณและคุณภาพของ สร้างพัฒนาจัดรู ปแบบ
คุณค่า(Organize or
ความขัดแย้ง
บุคคล ตําแหน่งบุคคล เปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
Conceptualize
ภายใน พัฒนา
และเหตุผล ความเชื่อ
สัมพันธ์ จัดการ
Values )
ระบบคุณค่า
เปรี ยบเทียบ
5. การสร้างบุคลิก
ปรับเปลี่ยน
ตระหนักรู้ดว้ ยตนเอง
กระทํา แสดง อิทธิ พล
ลักษณะโดยคุณค่า ระบบความเชื่อ พฤติกรรมที่ถาวรของ แก้ปัญหา ฝึ กปฏิบตั ิ
(Internalize or
ปรัชญา
บุคคลที่สร้างขึ้นจาก
Characterize Values)
คุณค่า
การผสมผสานการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง การติดต่อสื่ อสาร การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
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โครงสร้ างแบบทดสอบ
ระดับทัศนคติ
การรับ
การตอบสนอง
การรู ้คุณค่าหรื อ
ค่านิยม
การจัดระบบ
คุณค่า
การสร้าง
บุคลิกลักษณะ
โดยคุณค่า
รวม

ทัศนคติ 3 ด้ าน
การเรี ยนรู้ดว้ ยการ การสื่ อสาร
นําตนเอง
ถ่ายทอด

การตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา

ทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การฝึ กอบรม

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2
2

2

2

1

2

2

1

1

2

10

8

6

10

ข้ อคําถาม

ประเภท

ความคิดเห็น
หมาย
ผู้เชี่ยวชาญ
เหตุ
1

ทัศนคติเกีย่ วกับการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (10 ข้อ)
1. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ที่ใช้สญ
ั ญาการเรี ยนรู ้
2. การได้รับรู ้หลักการที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นําตนเองช่วยให้ท่านสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองให้
เกิดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็ นความสามารถที่
สําคัญต้องมีในบุคคลเพื่อนําไปช่วยพัฒนาการทํางานได้
4. ท่านสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้จากการลงมือ
ปฏิบตั ิในกิจกรรมที่กาํ หนด
5. ท่านสามารถแสดงผลสําเร็ จจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองได้ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
6. ท่านเห็นประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจน
อยากให้ผรู ้ ่ วมงานเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้อย่างถูกต้อง

รับ
รับ
รู ้คุณค่า
หรื อค่านิยม
ตอบสนอง
ตอบสนอง
รู ้คุณค่า
หรื อค่านิยม

2

3

334
ข้ อคําถาม (ต่ อ)

ประเภท

ความคิดเห็น
หมาย
ผู้เชี่ยวชาญ
เหตุ
1

2

3

7. ท่านสามารถพัฒนาการทํางานได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
จัดระบบ
นําตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อพบปัญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
คุณค่า
8. ท่านไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
จัดระบบ
ต้องการโดยใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณค่า
9. ท่านไม่เชื่อว่าการสร้างนิสยั ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
สร้างบุคลิก
ตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคคลในหน่วยงานจะเกิดขึ้นได้ ลักษณะ
จากการฝึ กลงมือปฏิบตั ิจริ งของแต่ละบุคคล
โดยคุณค่า
10. การสร้างความเชื่อในคุณค่าของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สร้างบุคลิก
อย่างต่อเนื่องจําเป็ น ต้องให้ผนู ้ ้ นั การสร้างบุคลิกลักษณะ
ลักษณะ
โดยตระหนักถึงคุณค่าการเรี ยนรู ้จากการกระทําของตนเอง โดยคุณค่า
จนเกิดผลที่สามารถนําไปแก้ปัญหาการทํางานได้จริ ง

ตารางที่ 38 แสดงคะแนนประเมินทัศนคติ การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
0.67
4
1
5
0.67
6
1
7
0.67
8
0.67
9
1
10
0.67

335
ข้ อคําถาม

ประเภท

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

ทัศนคติเกีย่ วกับการสื่ อสารถ่ ายทอด (8 ข้อ)
11. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้วิธีการนําเสนอผลงานที่ดีจากการ
นําเสนอผลงานของคนอื่น
12. ท่านให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่มด้วยการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการทํากิจกรรม
13. ท่านมุ่งมัน่ ที่จะทํากิจกรรมกลุ่มให้ประสบผลสําเร็ จ
โดยการร่ วมพิจารณาข้อมูลด้วยหลักเหตุผล
14. การสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลที่ดีตอ้ งเป็ นการสื่ อสาร
สองทางที่ผสู ้ ื่ อสารต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มาพิจารณาด้วยหลักเหตุผล
15. การสื่ อสารถ่ายทอดไม่จาํ เป็ นต้องวิเคราะห์ผฟู ้ ังเพื่อ
ใช้เทคนิคในการสื่ อสารให้ผฟู ้ ังเข้าใจข้อมูลที่ จะสื่ อสาร
16. ท่านสามารถพัฒนาทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูล
ของตนเองได้จากการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ
17. ท่านไม่เชื่อว่าทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลเป็ น
ทักษะที่ขา้ ราชการจําเป็ นต้องมีในการทํางาน
18. การเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้
เกิดกับบุคคลในหน่วยงานจําเป็ นต้องรณรงค์การปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจังต่อเนื่องจนกลายเป็ นพฤติกรรมของบุคคล

2

3

รับ
ตอบสนอง
ตอบสนอง
รู ้คุณค่า
หรื อค่านิยม
รู ้คุณค่า
หรื อค่านิยม
จัดระบบ
คุณค่า
จัดระบบ
คุณค่า
สร้างบุคลิก
ลักษณะ
โดยคุณค่า

ตารางที่ 39 แสดงคะแนนประเมินทัศนคติทกั ษะการสื่ อสารถ่ ายทอด
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
0.67
4
1
5
0.67
6
0.67
7
0.67
8
0.67

หมาย
เหตุ

336
ข้ อคําถาม

ประเภท

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ หมาย
1 2 3 เหตุ

ทัศนคติเกีย่ วกับการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา (6 ข้อ)
19. ท่านได้เรี ยนรู ้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาจากกิจกรรม
รับ
ในการฝึ กอบรมนี้
20. ท่านให้ความร่ วมมือทํากิจกรรมที่ตอ้ งใช้
ตอบสนอง
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
21. ความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่
รู ้คุณค่าหรื อ
ข้าราชการไม่จาํ เป็ นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ค่านิยม
22. การวิเคราะห์ผลดีผลเสี ยจากการตัดสิ นใจ
รู ้คุณค่าหรื อ
แก้ปัญหาเพื่อหาข้อตกลงร่ วมกันในการหาแนวทาง
ค่านิยม
แก้ปัญหาเป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องทําก่อนที่จะตัดสิ นใจ
23. การพัฒนาการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
จัดระบบคุณค่า
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบตั ิ
24. การสร้างพฤติกรรมการตัดสิ นใจแก้ปัญหาด้วย
สร้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบเหมาะสมตาม
บุคลิกลักษณะ
สถานการณ์จาํ เป็ นต้องฝึ กฝนการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
โดยคุณค่า

ตารางที่ 40 แสดงคะแนนประเมินทัศนคติการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67

337
ข้ อคําถาม

ประเภท

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

ทัศนคติเกีย่ วกับการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ ทั้ง 3 ประการ (10 ข้อ)
1. ท่านเข้ารับการฝึ กอบรมนี้เพื่อต้องการพัฒนา
รับ
สมรรถนะของตนเอง
2. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้ในทุกกิจกรรมของการฝึ กอบรม
รับ
3. ท่านลงมือปฏิบตั ิในทุกกิจกรรมของการฝึ กอบรม ตอบสนอง
ด้วยความเต็มใจ
4. ท่านมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นใน
ตอบสนอง
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จ
5. ท่านเห็นว่าการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
รู ้คุณค่า
ตนเองในการฝึ กอบรมนี้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ทักษะของตนเองได้
6. ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ รู ้คุณค่า
ด้วยการเข้ารับการฝึ กอบรมน้ ี
7. ท่านไม่สามารถนํารู ปแบบการฝึ กอบรมนี้ไปใช้
จัดระบบ
พัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการในหน่วยงานของท่านได คุณค่า
8. การทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลจําเป็ นต้องมีการพัฒนา จัดระบบ
คุณค่า
ความสามารถของบุคคลให้พร้อมในการปฏิบตั ิงานใน
ทุกสถานการณ์
9. การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างยัง่ ยืนต้อง สร้างบุคลิก
ปรับเปลี่ยนความเชื่อของบุคคลโดยให้เรี ยนรู ้จากลงมือ ลักษณะ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจนเกิดผลสําเร็ จที่เชื่อถือได้
10. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการในหน่วยงานให้
สัมฤทธิ์ ผลในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองได้ ไม่
สร้างบุคลิก
จําเป็ นต้องมีการกระทําอย่างต่อเนื่องจริ งจังจนเกิด
ลักษณะ
เป็ นวัฒนธรรมของหน่วยงาน

2

3

หมาย
เหตุ

338
ตารางที่ 41 แสดงคะแนนประเมินทัศนคติการจัดการฝึ กอบรม
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
1
4
1
5
0.67
6
0.67
7
0.67
8
0.67
9
0.67
10
0.67
สรุ ปการประเมินทัศนคติการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ย = 0.80
การประเมินทัศนคติทกั ษะการสื่ อสารถ่ายทอด คะแนนเฉลี่ย = 0.75
การประเมินทัศนคติการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา คะแนนเฉลี่ย = 0.73
การประเมินทัศนคติการฝึ กอบรม คะแนนเฉลี่ย = 0.75
สรุ ปภาพรวมของเครื่ องมือที่ 8 มีค่าคะแนนเฉลี่ย = 0.76

339
แบบวัดทัศนคติผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

คําชี้แจง การตอบแบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินทัศนคติดา้ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การติดต่อสื่ อสาร การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ยศ-ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหน่ง........................................... สังกัด.................
( กรุ ณา  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งตามความสามารถของท่าน)
 ท่านไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมในรู ปแบบนี้มาก่อน
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมในรู ปแบบนี้มาก่อน
เกณฑ์ พจิ ารณา การปฏิบตั ิ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก
ระดับความคิดเห็น
การประเมินทัศนคติ
ทัศนคติเกีย่ วกับการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง (10 ข้อ)
1. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองที่ใช้สญ
ั ญา
การเรี ยนรู ้
2. การได้รับรู ้หลักการที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองช่วย
ให้ท่านสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็ นความสามารถที่สาํ คัญต้องมีใน
แต่ละบุคคลเพื่อนําไปช่วยพัฒนาการทํางานได้
4. ท่านสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้จากการลงมือปฏิบตั ิใน
กิจกรรมที่กาํ หนด
5. ท่านสามารถแสดงผลสําเร็ จจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้ตามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้
6. ท่านเห็นประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองจึงอยากจะชักชวน
ให้ผรู ้ ่ วมงานในหน่วยงานสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง
7. ท่านสามารถพัฒนาการทํางานได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเมื่อ
พบกับปัญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
8. ท่านไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการโดยใช้
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องได้
9. ท่านไม่เชื่อว่าการสร้างนิสยั ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของบุคคล
ในหน่วยงานจะเกิดขึ้นได้จากการฝึ กลงมือปฏิบตั ิจริ งของแต่ละบุคคล
10. การสร้างความเชื่อในคุณค่าของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจําเป็ น ต้องให้
ผูน้ ้ นั การสร้างบุคลิกลักษณะโดยตระหนักถึงคุณค่าการเรี ยนรู ้จากการ
กระทําของตนเองจนเกิดผลที่สามารถนําไปแก้ปัญหาการทํางานได้จริ ง

5

4

3

2

1

340
ทัศนคติเกีย่ วกับการสื่ อสารถ่ ายทอด (8 ข้อ)

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

11. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้วิธีนาํ เสนอผลงานที่ดีจากการนําเสนอผลงานของคนอื่น
12. ท่านให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่มด้วยการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการทํากิจกรรม
13. ท่านมุ่งมัน่ ที่จะทํากิจกรรมกลุ่มให้ประสบผลสําเร็ จโดยการร่ วม
พิจารณาข้อมูลด้วยหลักเหตุผล
14. การสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลที่ดีตอ้ งเป็ นการสื่ อสารสองทางที่ผสู ้ ื่ อสาร
ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมาพิจารณาด้วยหลักเหตุผล
15. การสื่ อสารถ่ายทอดไม่จาํ เป็ นต้องมีการวิเคราะห์ผฟู ้ ังเพื่อการใช้
เทคนิคในการสื่ อสารให้ผรู ้ ับฟังได้เข้าใจข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร
16. ท่านสามารถพัฒนาทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลของตนเองได้
จากการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ
17. ท่านไม่เชื่อว่าทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลเป็ นทักษะที่ขา้ ราชการ
จําเป็ นต้องมีในการทํางาน
18. การเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลให้คนในหน่วยงาน
จําเป็ นต้องรณรงค์ปฏิบตั ิจริ งจังต่อเนื่องจนกลายเป็ นพฤติกรรมของบุคคล
ทัศนคติเกีย่ วกับการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา (6 ข้อ)
19. ท่านได้เรี ยนรู ้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาจากกิจกรรมในการฝึ กอบรมนี้
20. ท่านให้ความร่ วมมือทํากิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
21. ความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ขา้ ราชการไม่
จําเป็ นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
22. การวิเคราะห์ผลดีผลเสี ยจากการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเพื่อหาข้อตกลง
ร่ วมกันในแนวทางแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องทําก่อนที่จะตัดสิ นใจ
23. การพัฒนาการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ที่เคยปฏิบตั ิ
24. การสร้างพฤติกรรมการตัดสิ นใจแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้
รอบคอบเหมาะสมตามสถานการณ์จาํ เป็ นต้องฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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รายการประเมินทัศนคติ
ทัศนคติเกีย่ วกับการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ ทั้ง 3 ประการ (10 ข้อ)
1. ท่านเข้ารับการฝึ กอบรมนี้เพื่อต้องการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
2. ท่านตั้งใจเรี ยนรู ้ในทุกกิจกรรมของการฝึ กอบรม
3. ท่านลงมือปฏิบตั ิในทุกกิจกรรมของการฝึ กอบรมด้วยความเต็มใจ
4. ท่านมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิด
ผลสําเร็ จ
5. ท่านเห็นว่าการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการฝึ กอบรมนี้
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะของตนเองได้
6. ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการด้วยการเข้ารับการ
ฝึ กอบรมนี้
7. ท่านไม่สามารถนํารู ปแบบการฝึ กอบรมนี้ไปใช้พฒั นาสมรรถนะ
ข้าราชการในหน่วยงานของท่านได้
8. การทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลจําเป็ นต้องมีการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลให้พร้อมในการปฏิบตั ิงานในทุกสถานการณ์
9. การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างยัง่ ยืนต้องปรับเปลี่ยนความ
เชื่อของบุคคลโดยให้เรี ยนรู ้จากลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจนเกิดผลสําเร็ จที่
เชื่อถือได้
10. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการในหน่วยงานให้สมั ฤทธิ์ ผลในการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองได้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีการกระทําอย่างต่อเนื่องจริ งจัง
จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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เครื่องมือที่ 9 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “การจัดการความรู้”
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
สามารถพิจารณาทักษะทีป่ ฏิบัติได้ จากความสามารถในการวางแผนและดําเนินการตาม
แผนที่กาํ หนดไว้ในสัญญาการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ 2 ประการ ดังนี้
1. เขียนสัญญาการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง “การจัดการความรู ้”
2. นําเสนอผลการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง“การจัดการความรู ้” จากการเรี ยนรู ้ตามสัญญาที่กาํ หนดไว้
เกณฑ์ พจิ ารณา
1) ความสามารถในการเขียนสัญญาการเรี ยนรู้
5 = เขียนได้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญของการจัดการความรู ้ มีการ
วิเคราะห์ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง
4 = เขียนได้ถูกต้องครบถ้วน มีการให้ตวั อย่างการจัดการความรู ้ แสดงถึงความเข้าใจในขั้นตอน
การจัดการความรู ้
3 = มีการสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจจนสามารถเขียนได้ถูกต้องในทุกประเด็นตามหัวข้อ
ของสัญญาการเรี ยนรู ้
2 = เขียนได้ไม่ถูกต้องในบางประเด็นของสัญญาการเรี ยนรู ้
1 = เขียนได้ไม่ถูกต้องตามประเด็นในแต่ละหัวข้อของสัญญาการเรี ยนรู้
2) ความสามารถในการนําเสนอผลการเรี ยนรู้
5 = นําเสนอได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ยอมรับฟังความคิดของผูอ้ ื่น
สามารถตอบคําถามที่สร้างความเข้าใจให้ผรู ้ ับฟังได้
4 = นําเสนอได้ครอบคลุมตรงประเด็น มีการนําเสนอตัวอย่างการจัดการความรู ้ ตอบข้อ
ซักถามได้ชดั เจน
3 = นําเสนอได้ครบทุกประเด็นตามเนื้อหาการจัดการความรู ้ที่เขียนไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
2 = นําเสนอได้แต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นตามเนื้อหาการจัดการความรู ้ที่ได้เขียนไว้ใน
สัญญาการเรี ยนรู ้
1 = นําเสนอได้แต่ยงั ไม่ถูกต้องตามประเด็นเนื้อหาการจัดการความรู ้ที่ได้เขียนไว้ในสัญญา
การเรี ยนรู้
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ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
ในกิจกรรมการจัดการความรู้

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

วัตถุประสงค์การจัดการความรู ้ ในการประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
การประเมินจากผูส้ ังเกตการณ์ 3 คน
เขียนสัญญาการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง “การจัดการความรู ้”
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการนําเสนอสัญญาการเรี ยนรู ้
นําเสนอผลการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง“การจัดการความรู ้”
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการนําเสนอสัญญาการเรี ยนรู ้

ตารางที่ 42 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมการจัดการความรู้
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
1
4
0.67
5
0.67
6
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ย = 0.78

3

หมาย
เหตุ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “การจัดการความรู้” เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองโดยใช้สัญญาการเรี ยนรู ้ (Learning Contract)
ผูท้ าํ กิจกรรมสัญญาการเรี ยนรู ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จํานวน 30 คน
การเขียนสัญญาการเรี ยนรู ้
การนําเสนอผลการเรี ยนรู ้
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :
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เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน
1) ความสามารถในการเขียนสัญญาการเรี ยนรู้
5 = เขียนได้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญของการจัดการความรู ้ มีการวิเคราะห์ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง
4 = เขียนได้ถูกต้องครบถ้วน มีการให้ตวั อย่างการจัดการความรู ้ แสดงถึงความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการความรู ้
3 = มีการสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจจนสามารถเขียนได้ถูกต้องในทุกประเด็นตามหัวข้อของสัญญาการเรี ยนรู ้
2 = เขียนได้ไม่ถูกต้องในบางประเด็นของสัญญาการเรี ยนรู ้
1 = เขียนได้ไม่ถูกต้องตามประเด็นในแต่ละหัวข้อของสัญญาการเรี ยนรู ้
2) ความสามารถในการนําเสนอผลการเรี ยนรู ้
5 = นําเสนอได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ยอมรับฟังความคิดของผูอ้ ื่น สามารถตอบคําถามที่สร้างความเข้าใจให้ผรู ้ ับฟังได้
4 = นําเสนอได้ครอบคลุมตรงประเด็น มีการนําเสนอตัวอย่างการจัดการความรู ้ ตอบข้อซักถามได้ชดั เจน
3 = นําเสนอได้ครบทุกประเด็นตามเนื้ อหาการจัดการความรู ้ที่เขียนไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
2 = นําเสนอได้แต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นตามเนื้ อหาการจัดการความรู ้ที่ได้เขียนไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
1 = นําเสนอได้แต่ยงั ไม่ถูกต้องตามประเด็นเนื้อหาการจัดการความรู ้ที่ได้เขียนไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้
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เครื่องมือที่ 10 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมการใช้ โปรแกรม Micro

ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง
สามารถพิจารณาทักษะทีป่ ฏิบัติได้ จากความสามารถในการวางแผนและดําเนินการตาม
แผนที่กาํ หนดไว้ในสัญญาการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ 2 ประการ ดังนี้
1. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
2. การนําเสนอผลงานที่แสดงถึงทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
เกณฑ์ พจิ ารณา
1) พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
5 = เรี ยนรู ้เร็ วกว่าบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้อย่างมากจากการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม
รวมถึงสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องนอกห้องเรี ยน และยินดีให้คาํ แนะนําหรื อสอน
คนอื่นได้
4 = เรี ยนรู ้ทนั กับบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้จากการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึง
สามารถให้คาํ แนะนําคนอื่นได้
3 = เรี ยนรู ้ทนั กับบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้เป็ นบางครั้งตามความต้องการของตนเอง
2 = เรี ยนรู ้ไม่ทนั กับบทเรี ยน แต่สนใจในการเรี ยนรู ้ มีการสอบถามและขอคําแนะนําเพิ่มเติม
1 = เรี ยนรู ้ไม่ทนั กับบทเรี ยน ทําให้ ขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้
2) การนําเสนอผลงานที่แสดงถึงทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
5 = นําเสนอผลงานได้ชดั เจนและน่าสนใจ แสดงถึงความเข้าใจเป็ นอย่างดีและมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู ้ดีมาก
4 = นําเสนอผลงานได้ชดั เจน แสดงถึงความเข้าใจและมีทกั ษะในการปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู ้ที่ดี
3 = นําเสนอผลงานได้และแสดงถึงความเข้าใจ รวมถึงมีทกั ษะในการปฏิบตั ิพอใช้ได้
2 = นําเสนอผลงานได้บางส่ วนและแสดงถึงความเข้าใจแต่ขาดทักษะในการปฏิบตั ิ
1 = นําเสนอผลงานได้เล็กน้อยแต่ไม่แสดงถึงความไม่เข้าใจและขาดทักษะในการปฏิบตั ิ
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
ในกิจกรรมการใช้ โปรแกรม Micro Worlds

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

หมายเหตุ

3

วัตถุประสงค์การใช้โปรแกรม Micro Worlds ในการ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การประเมินจากผูส้ ังเกตการณ์ 3 คน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาพฤติกรรมการเรี ยนรู้
การนําเสนอผลงานที่แสดงถึงทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจาก
การเรี ยนรู้
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการนําเสนอผลงานที่แสดงถึง
ทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้

ตารางที่ 43 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Micro Worlds
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 10 มีค่าคะแนนเฉลี่ย = 0.73
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “การใช้ โปรแกรม Micro Worlds” เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเอง

ผูท้ าํ กิจกรรม โปรแกรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Micro Worlds 30 คน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
การนําเสนอผลงานที่
แสดงทักษะการปฏิบตั ิที่
เกิดจากการเรี ยนรู ้
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง จากการพฤติกรรมการเรี ยนรู้ และ การนําเสนอผลงานที่แสดงถึง
ทักษะการปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมการเรียนรู้

5 = เรี ยนรู ้เร็ วกว่าบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้อย่างมาก
จากการสอบถามและ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง
นอกห้องเรี ยน และยินดีให้คาํ แนะนําหรื อสอนคนอื่นได้
4 = เรี ยนรู ้ทนั กับบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้จากการสอบถามและ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสามารถให้คาํ แนะนําคนอื่นได้
3 = เรี ยนรู ้ทนั กับบทเรี ยน มีความสนใจเรี ยนรู ้บางครั้งตามความต้องการของตนเอง
2 = เรี ยนรู ้ไม่ทนั บทเรี ยน แต่สนใจการเรี ยนรู ้ มีสอบถามและขอคําแนะนําเพิ่มเติม
1 = เรี ยนรู ้ไม่ทนั บทเรี ยน ทําให้ ขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้

การนําเสนอผลงานทีแ่ สดงถึงทักษะการปฏิบัติทเี่ กิดจากการเรียนรู้

5 = นําเสนอผลงานได้ชดั เจนและน่าสนใจ แสดงถึงความเข้าใจเป็ นอย่างดี
และมีทกั ษะการปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู ้ดีมาก
4 = นําเสนอผลงานได้ชดั เจน แสดงถึงความเข้าใจและมีทกั ษะการปฏิบตั ิ
จากการเรี ยนรู ้ที่ดี
3 = นําเสนอผลงานได้ แสดงถึงความเข้าใจ มีทกั ษะการปฏิบตั ิพอใช้ได้
2 = นําเสนอผลงานได้บางส่ วน แสดงถึงความเข้าใจแต่ขาดทักษะการปฏิบตั ิ
1 = นําเสนอผลงานได้นอ้ ย ไม่แสดงถึงความไม่เข้าใจและขาดทักษะการปฏิบตั ิ
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เครื่องมือที่ 11 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมการจัดทําโครงการ
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา

เป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ในการจัดทํา
โครงการเป็ นฐานในการคิดวิเคราะห์แล้วสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ดําเนินการ 2 ประการ
1. การจัดทําโครงการ
1.1 ความรอบรู ้ในการจัดทําโครงการ
1.2 การคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกโครงการ
1.3 การเขียนโครงการ
2. การนําเสนอโครงการ
เกณฑ์ พจิ ารณา
1. ความสามารถในการจัดทําโครงการ
1.1 ความรอบรู ้ในการจัดทําโครงการ
5 = มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีและมีประสบการณ์
4 = มีความรู ้ความเข้าใจค่อนข้างดีและมีประสบการณ์
3 = มีความรู ้ความเข้าใจพอใช้ได้แต่ไม่มีประสบการณ์
2 = มีความรู ้ แต่ยงั ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์
1 = ไม่มีความรู ้ ไม่มีประสบการณ์ กําลังศึกษาเรี ยนรู ้
1.2 การคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกโครงการ
5 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้อย่างถูกต้อง
4 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้
3 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้แต่ยงั ไม่ถกู ต้อง
2 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์
1 = ไม่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการตัดสิ นใจ
1.3 การเขียนโครงการ
5 = เขียนโครงการได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แบบทุกหัวข้อ
4 = เขียนโครงการได้ครบทุกหัวข้อ
3 = เขียนโครงการได้ครบทุกหัวข้อแต่ยงั ไม่ชดั เจน
2 = เขียนโครงการได้แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ
1 = เขียนโครงการไม่ได้ ต้องเรี ยนรู ้เพิ่มเติมและสอบถาม
2. ความสามารถในการนําเสนอการจัดทําโครงการ
5 = นําเสนอได้ชดั เจนตรงประเด็นเนื้อหา วิเคราะห์ขอ้ มูล รับฟังความคิดของผูอ้ ื่น สามารถตอบ
คําถามที่สร้างความเข้าใจได้ชดั เจน
4 = นําเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหา นําเสนอตัวอย่างการจัดการความรู ้ ตอบข้อซักถามได้ชดั เจน
3 = นําเสนอได้ครบหัวข้อในการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
2 = นําเสนอได้แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
1 = นําเสนอได้แต่ยงั ไม่ถกู ต้องตามประเด็นเนื้อหาการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
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หัวข้ อความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา
ในกิจกรรมการจัดทําโครงการ

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1

2

3

วัตถุประสงค์การจัดทําโครงการในการประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
การประเมินจากผูส้ งั เกตการณ์ 3 คน
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการจัดทําโครงการ 3 ประการ
เกณฑ์พิจารณาความรอบรู ้ในการจัดทําโครงการ
เกณฑ์พิจารณาการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกโครงการ
เกณฑ์พิจารณาการเขียนโครงการ
การนําเสนอโครงการ
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการนําเสนอโครงการ

ตารางที่ 44 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมการจัดทําโครงการ
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
7
0.67
8
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 11 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.71
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “การจัดทําโครงการ” เพื่อพัฒนาความรู ้และความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยใช้การจัดทําโครงการ
ผูท้ าํ กิจกรรม การจัดทําโครงการ 30 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ความรู ้ในการจัดทําโครงการ
คิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกทําโครงการ
การเขียนโครงการ
การจัดทําโครงการ
การนําเสนอโครงการ
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน
1) ความสามารถในการจัดทําโครงการ พิจารณาจากความรอบรู ใ้ นการจัดทําโครงการ คิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลือกโครงการและการเขียนโครงการ
ความรอบรู้ ในการจัดทําโครงการ
5 = มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีและมีประสบการณ์
4 = มีความรู ้ความเข้าใจค่อนข้างดีและมีประสบการณ์
3 = มีความรู ้ความเข้าใจพอใช้ได้แต่ไม่มีประสบการณ์
2 = มีความรู ้ แต่ยงั ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์
1 = ไม่มีความรู ้ ไม่มีประสบการณ์ กําลังศึกษาเรี ยนรู ้

การคิดวิเคราะห์ ตดั สินใจเลือกโครงการ
5 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้อย่างถูกต้อง
4 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจได้
3 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้แต่ยงั ไม่ถูกต้อง
2 = ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์
1 = ไม่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการตัดสิ นใจ

การเขียนโครงการ
5 = เขียนโครงการได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แบบทุกหัวข้อ
4 = เขียนโครงการได้ครบทุกหัวข้อ
3 = เขียนโครงการได้ครบทุกหัวข้อแต่ยงั ไม่ชดั เจน
2 = เขียนโครงการได้แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ
1 = เขียนโครงการไม่ได้ ต้องเรี ยนรู ้เพิ่มเติมและสอบถาม
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2) ความสามารถในการนําเสนอการจัดทําโครงการ
5 = นําเสนอได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นเนื้อหา มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล รับฟังความคิดของผูอ้ ื่น สามารถตอบคําถามที่สร้างความเข้าใจได้ชดั เจน
4 = นําเสนอได้ครอบคลุมตรงประเด็นเนื้อหา มีการนําเสนอตัวอย่างการจัดการความรู ้ ตอบข้อซักถามได้ชดั เจน
3 = นําเสนอได้ครบทุกประเด็นเนื้อหาการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
2 = นําเสนอได้แต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นเนื้อหาการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
1 = นําเสนอได้แต่ยงั ไม่ถกู ต้องตามประเด็นเนื้อหาการจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
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เครื่องมือที่ 12 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมดินสอเป็ นครู
ความสามารถในการสื่ อสารถ่ ายทอด
สามารถพิจารณาทักษะทีป่ ฏิบัติได้ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ 2 ประการ ดังนี้
1. การอธิ บายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์
2. การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
เกณฑ์ พจิ ารณา
1) การอธิ บายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์
5 = อธิ บายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในโดยมีการสร้างสรรค์
ความคิดในสิ่ งที่มองเห็นไปสู่ นวัตกรรม เป็ นนวัตกรรมทางความคิด
4 = อธิบายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในโดยเชื่อมโยงการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานหรื อในชีวติ ประจําวัน
3 = อธิ บายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในสิ่ งที่เห็นได้
2 = อธิ บายความคิดได้ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกแต่ไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่เห็นได้
1 = อธิ บายความคิดไม่ได้
2) การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
5 = เขียนสื่ อความหมายความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ได้ อย่างลึกซึ้ ง
4 = เขียนสื่ อความหมายความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือได้
3 = เขียนสื่ อความหมายความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์ได้
2 = เขียนสื่ อความหมายความคิดได้ชดั เจน
1 = เขียนสื่ อความหมายความคิดได้ไม่ชดั เจน
การสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “ดินสอเป็ นครู ”
ความสามารถในการสื่ อสารถ่ ายทอด
ในกิจกรรมดินสอเป็ นครู
หัวข้อ การอธิ บายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์
หัวข้อ การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการอธิ บายความคิดโดย
ใช้การวิเคราะห์
หัวข้อ การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
หัวข้อ การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการเขียนแสดง
ความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
ข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็น
-1

0 +1

ข้ อคิดเห็น
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ความสามารถในการสื่ อสารถ่ ายทอด
ในกิจกรรมดินสอเป็ นครู

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

วัตถุประสงค์กิจกรรมดินสอเป็ นครู ในการประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
การประเมินจากผูส้ ังเกตการณ์ 3 คน
การอธิ บายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการอธิ บายความคิดโดยใช้
การวิเคราะห์
การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาการเขียนแสดงความหมายสิ่ ง
ที่ได้คิดวิเคราะห์

ตารางที่ 45 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมในกิจกรรมดินสอเป็ นครู
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 12 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.73

หมายเหตุ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “ดินสอเป็ นครู” เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดโดยใช้ความรู้เป็ นฐาน
ผูท้ าํ กิจกรรมดินสอ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
เป็ นครู 30 คน
การอธิ บายความคิดโดย
ใช้การวิเคราะห์
การเขียนแสดงความ
หมายสิ่ งที่คิดวิเคราะห์
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดโดยใช้ความรู ้เป็ นฐาน จากการอธิบายความคิดโดยใช้การวิเคราะห์ และการ
เขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
การอธิบายความคิดโดยใช้ การวิเคราะห์
5 = อธิ บายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในโดยมีการ
สร้างสรรค์ความคิดในสิ่ งที่มองเห็นไปสู่นวัตกรรม เป็ นนวัตกรรมทางความคิด
4 = อธิ บายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในโดย
เชื่อมโยงการนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานหรื อในชีวิตประจําวัน
3 = อธิ บายความคิดวิเคราะห์ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกและภายในสิ่ งที่เห็นได้
2 = อธิ บายความคิดได้ดว้ ยการบอกลักษณะภายนอกแต่ไม่สามารถวิเคราะห์ส่ิ งที่
เห็นได้
1 = อธิ บายความคิดไม่ได้

การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้ คิดวิเคราะห์
5 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์ใน
เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างลึกซึ้ ง
4 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์ได้
อย่างมีหลักการและเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้
3 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์ได้
2 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจน
1 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ไม่ชดั เจน
1 = อธิ บายความคิดไม่ได้
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เครื่องมือที่ 13 แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรมกระเป๋ าปัญญา
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา
สามารถพิจารณาทักษะทีป่ ฏิบัติได้ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ ดําเนินการ 2 ประการ ดังนี้
1. การแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
2. การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
เกณฑ์ พจิ ารณา
1) การแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
5 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสร้างสรรค์ มีมุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่างอย่างมี
เหตุผล เป็ นการแสดงนวัตกรรมในการความคิดวิเคราะห์
4 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบในหลายทางคือจากการมองเห็น จากการ
สัมผัส จากคําพูดของผูอ้ ื่นที่แสดงทัศนะและจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลจาการคิดวิเคราะห์ในสิ่ งที่ได้สัมผัส
2 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ประสบการณ์เดิมร่ วมกับการคิดวิเคราะห์จากสิ่ งที่ได้สัมผัส
1 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ประสบการณ์เดิมร่ วมกับการคาดเดาจากสิ่ งที่มองเห็น
2) การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
5 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ได้ ลึกซึ้ ง
4 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้
3 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนแสดงการคิดวิเคราะห์ได้
2 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนในบางประการ แสดงการคิดวิเคราะห์ในบางเรื่ อง
1 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้นอ้ ย ไม่มีการคิดวิเคราะห์
ตารางที่ 46 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมในกิจกรรมกระเป๋ าปัญญา
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 13 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.73
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในกิจกรรม “กระเป๋ าปัญญา” เพื่อพัฒนาความรู ้และความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญญา
ผูท้ าํ กิจกรรม กระเป๋ าปั ญญา 30 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
การแสดงพฤติกรรมการคิดและตัดสิ นใจ
การเขียนแสดงความหมายสิ่ งที่วเิ คราะห์
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา จากการแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจและ การเขียนแสดงความหมาย
สิ่ งที่ได้คิดวิเคราะห์
การแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ
5 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสร้างสรรค์ มีมุมมองที่แปลกใหม่และ
แตกต่างอย่างมีเหตุผล เป็ นการแสดงนวัตกรรมในการความคิดวิเคราะห์
4 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบในหลายทางคือจากการมองเห็น
จากการสัมผัส จากคําพูดของผูอ้ ื่นที่แสดงทัศนะและจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลจากสิ่ งที่ได้สัมผัส
2 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์เดิม
1 = ตัดสิ นใจโดยใช้การคาดเดาจากสิ่ งที่มองเห็น

การเขียนแสดงความหมายสิ่ งทีไ่ ด้ คิดวิเคราะห์
5 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์
ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างลึกซึ้ ง
4 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์
ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้
3 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจนและแสดงการคิดวิเคราะห์ได้
2 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ชดั เจน
1 = เขียนสื่ อความหมายทางความคิดได้ไม่ชดั เจน
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เครื่องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
การประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรม
เป็ นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากการกระทํา แสดงพฤติกรรมและความพึงพอใจ 3
ประการ ดังนี้
1. พฤติกรรมในการทํากิจกรรม
2. ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
3. ความรับผิดชอบ
เกณฑ์ พจิ ารณา
1) พฤติกรรมในการทํากิจกรรม
5 = เข้าร่ วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น เชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ื่นหรื อกลุ่มและ
มีบทบาทสําคัญในการนําความคิดไปสู่ การปฏิบตั ิ
4 = เข้าร่ วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นหรื อต่อ
กลุ่ม
3 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
2 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมครบทุกกิจกรรม
1 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมไม่ครบทุกกิจกรรม
2) ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
5 = ร่ วมทํากิจกรรมด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ซักถาม ขอคําแนะนําและทุ่มเทในทุก
กิจกรรม
4 = ร่ วมทํากิจกรรมอย่างมีความตั้งใจทุกกิจกรรม
3 = ร่ วมทํากิจกรรมและมีความตั้งใจทํากิจกรรมในบางกิจกรรมที่ตนเองให้ความสนใจ
2 = มีความสนใจร่ วมทํากิจกรรม
1 = ร่ วมทํากิจกรรมแต่ไม่ต้งั ใจ
3) ความรับผิดชอบ
5 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองและของกลุ่มให้เกิด
ผลสําเร็ จที่เป็ นเลิศตามหริ เกินเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
4 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองและของกลุ่มให้เกิด
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
3 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองเท่านั้น
2 = มีความรับผิดชอบบ้างในบางผลงานและในบางกิจกรรมโดยเฉพาะของตนเอง
1 = ไม่มีความรับผิดชอบในผลงานและในการทํากิจกรรมของตนเองหรื อกลุ่ม
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ประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรม
ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

วัตถุประสงค์การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรม
การฝึ กอบรม
การประเมินจากผูส้ ังเกตการณ์ 3 คน
พฤติกรรมการทํากิจกรรม
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาพฤติกรรมการทํากิจกรรม
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
ความรับผิดชอบ
การกําหนดเกณฑ์พิจารณาความรับผิดชอบ
ตารางที่ 47 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมปฏิกริ ิยาตอบสนอง
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
0.67
2
1
3
0.67
4
0.67
5
0.67
6
0.67
7
0.67
8
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 14 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.71

หมาย
เหตุ
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358
แบบประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ผูท้ าํ กิจกรรมในการฝึ กอบรมนี้ 30 คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30
การทํากิจกรรม
ความมุง่ มัน่ ตั้งใจ
ความรับผิดชอบ
คะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น :

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมิน การกระทํา พฤติกรรมและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
การทํากิจกรรม
5 = เข้าร่ วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็น เชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
หรื อกลุ่มและมีบทบาทสําคัญในการนําความคิด
ไปสู่การปฏิบตั ิ
4 = เข้าร่ วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นหรื อต่อกลุ่ม
3 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็น
2 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมครบทุกกิจกรรม
1 = เข้าร่ วมทํากิจกรรมไม่ครบทุกกิจกรรม

ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
5 = ร่ วมทํากิจกรรมด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
มีการซักถาม ขอคําแนะนําและทุ่มเทใน
การทํากิจกรรมทุกกิจกรรม
4 = ร่ วมทํากิจกรรมอย่างมีความตั้งใจทุก
กิจกรรม
3 = ร่ วมทํากิจกรรมและมีความตั้งใจทํา
กิจกรรมในบางกิจกรรมที่ตนเองให้ความสนใจ
2 = มีความสนใจร่ วมทํากิจกรรม
1 = ร่ วมทํากิจกรรมแต่ไม่ต้ งั ใจ

ความรับผิดชอบ
5 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองและของ
กลุ่มให้เกิดผลสําเร็ จที่เป็ นเลิศตามหริ เกินเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
4 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองและ
ของกลุ่มให้เกิดผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
3 = มีความรับผิดชอบในทุกผลงานและกิจกรรมที่เป็ นของตนเองเท่านั้น
2 = มีความรับผิดชอบบ้างในบางผลงานและในบางกิจกรรม
โดยเฉพาะของตนเอง
1 = ไม่มีความรับผิดชอบในผลงานและในการทํากิจกรรมของตนเอง
หรื อกลุ่ม
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เครื่องมือที่ 15 แบบสั งเกตพฤติกรรมของบุคคลทีผ่ ่านการฝึ กอบรม
พฤติกรรมส่ วนบุคคล
ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญ
ประเด็นการประเมินพฤติกรรม
หมายเหตุ
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

3

ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
ความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาตนเอง
พัฒนาการทํางาน
ทํางานเป็ นทีม

ตารางที่ 48 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมบุคคลทีผ่ ่านการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 1
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
0.67
4
0.67
5
0.67

การดําเนินการตามโครงการ
ประเด็นการประเมินพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ความมุ่งมัน่ ในการดําเนินโครงการ
การแก้ปัญหาในการดําเนินโครงการ
ประโยชน์ของโครงการ
ผลสําเร็ จของโครงการ
ความสามารถในการจัดทําโครงการ

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญ
1

2

3

หมายเหตุ
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ตารางที่ 49 แสดงคะแนนประเมินพฤติกรรมบุคคลทีผ่ ่านการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 2
หัวข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1
1
2
0.67
3
0.67
4
0.67
5
0.67
สรุ ป เครื่ องมือที่ 15 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.74
สรุ ปภาพรวมของเครื่ องมือที่ 1-15 ได้คะแนนเฉลี่ย = 0.78
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แบบสั งเกตพฤติกรรมส่ วนบุคคลทีผ่ ่านการฝึ กอบรม
แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่สังเกตได้จากผูท้ ี่
ผ่านการฝึ กอบรมตามโปรแกรม N-GRaDE with ITALIC Model 3 เดือน โดยให้สังเกตจากการ
ปฏิบตั ิตนหรื อการจัดทําโครงการที่ได้นาํ เสนอไว้
ผู้รับการประเมิน ยศ-ชื่ อ-สกุล…………………………………..…………………………
ผู้ประเมิน (สํ าหรับผู้บังคับบัญชา) ยศ-ชื่อ-สกุล ……………………………………………
พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมปฏิบตั ิหลังเข้ารับการฝึ กอบรม 3 เดือน 2 หัวข้อ (ตาม
ตารางที่ 1, 2 พร้อมเกณฑ์พิจารณา) คือ พฤติกรรมส่ วนบุคคล และ การดําเนินการตามโครงการ
พฤติกรรมส่ วนบุคคล
ประเด็นการประเมินพฤติกรรม
1. ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. พัฒนาตนเอง
4. พัฒนาการทํางาน
5. ทํางานเป็ นทีม
ผลคะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น

ระดับประเมินมากสุ ดไปน้อยสุ ด
5
4
3
2
1

คะแนน
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เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมินตามตารางที่ 1 ดังนี้
1. ความสนใจใฝ่ เรียนรู้ (กระตือรื อร้นเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆที่ตนสนใจ หรื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ในการทํางาน)
คะแนน 1 = ไม่สนใจเรี ยนรู ้
คะแนน 2 = เรี ยนรู ้ได้ถา้ ถูกบังคับ
คะแนน 3 = ใฝ่ เรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจ
คะแนน 4 = สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ในการทํางาน
คะแนน 5 = สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและการทํางานหรื อหน่วยงาน
2. ความคิดสร้ างสรรค์ (แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เสนอความคิดใหม่)
คะแนน 1 = ไม่มีความคิดใหม่
คะแนน 2 = มีความคิดใหม่จากการได้จดั ทําโครงการ
คะแนน 3 = มีการเสนอความคิดใหม่นอกจากโครงการ
คะแนน 4 = มีความคิดใหม่ที่เป็ นประโยชน์ในการทํางาน
คะแนน 5 = มีความคิดใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการทํางานและมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
3. พัฒนาตนเอง (ศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม สื บค้น/สอบถามข้อมูล เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในทางที่ดี)
คะแนน 1 = ไม่มีการพัฒนาตนเอง
คะแนน 2 = มีการพัฒนาตนเองที่แสดงให้เห็นได้ ระดับน้อย
คะแนน 3 = มีการพัฒนาตนเองที่แสดงให้เห็นได้ ระดับปานกลาง
คะแนน 4 = มีการพัฒนาตนเองที่แสดงให้เห็นได้ ระดับมาก
คะแนน 5 = มีการพัฒนาตนเองที่แสดงให้เห็นได้ชดั เจน ระดับมากที่สุด
4. พัฒนาการทํางาน (นําความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน เปลี่ยนแปลงการทํางานทางบวก)
คะแนน 1 = ไม่มีการพัฒนา
คะแนน 2 = มีการพัฒนาระดับน้อย
คะแนน 3 = มีการพัฒนาพอใช้ระดับปานกลาง
คะแนน 4 = มีการพัฒนาระดับมาก
คะแนน 5 = มีการพัฒนาที่ชดั เจนระดับมากที่สุด
5. ทํางานเป็ นทีม (ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น แสดงความคิดเห็นเป็ นประโยชน์ รับผิดชอบในงานกลุ่ม)
คะแนน 1 = ทําไม่ได้ ต้องเป็ นงานเดี่ยว
คะแนน 2 = ทําได้แต่ไม่ค่อยดี ระดับน้อย
คะแนน 3 = ทําได้พอใช้ ระดับปานกลาง
คะแนน 4 = ทําได้ ระดับดี
คะแนน 5 = ทําได้ระดับดีมาก
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การดําเนินการตามโครงการ
ประเด็นการประเมินโครงการ

ระดับประเมินมากสุ ดไปน้อยสุ ด
5
4
3
2
1

1. ความมุ่งมัน่ ในการดําเนินโครงการ
2. การแก้ปัญหาในการดําเนินโครงการ
3. ประโยชน์ของโครงการ
4. ผลสําเร็ จของโครงการ
5. ความสามารถในการจัดทําโครงการ
ผลคะแนนเฉลีย่ รวม
ความคิดเห็น

คะแนน

เกณฑ์ การพิจารณาการให้ คะแนนประเมินตามตารางที่ 2 ดังนี้

1. ความมุ่งมัน่ ในการดําเนินโครงการ
คะแนน 1 = ไม่ต้ งั ใจดําเนินการตามโครงการที่กาํ หนด
คะแนน 2 = ดําเนินการตามโครงการที่กาํ หนดในบางประการ
คะแนน 3 = มุ่งมัน่ ตั้งใจดําเนินการตามโครงการที่กาํ หนดเท่าที่จะทําได้โดยต้องไม่มีอุปสรรค
คะแนน 4 = มุ่งมัน่ ตั้งใจดําเนินการตามโครงการที่กาํ หนดเพื่อความสําเร็ จแม้จะมีอุปสรรค
คะแนน 5 = มุ่งมัน่ ตั้งใจอย่างมากในการดําเนินการทุกวิธีเพื่อให้โครงการสําเร็ จตามที่กาํ หนดแม้
จะมีอุปสรรค
2. การแก้ ปัญหาในการดําเนินโครงการ
คะแนน 1 = ไม่พยายามแก้ปัญหา ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการได้
คะแนน 2 = พยายามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการได้
คะแนน 3 = พยายามแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ในบางปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการ
คะแนน 4 = พยายามแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการได้
คะแนน 5 = พยายามแก้ปัญหาทุกวิถีทางจนสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการ
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3. ประโยชน์ ของโครงการ
คะแนน 1 = ไม่มีประโยชน์ในหน่วยงาน
คะแนน 2 = มีประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่ดาํ เนินการในหน่วยงาน
คะแนน 3 = มีประโยชน์ในหน่วยงาน
คะแนน 4 = มีประโยชน์ในหน่วยงานและในสายงานเดียวกัน
คะแนน 5 = มีประโยชน์ในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
4. ผลสํ าเร็จของโครงการ
คะแนน 1 = ไม่มีการดําเนินการ
คะแนน 2 = ดําเนินการแต่ไม่สาํ เร็ จตามโครงการ
คะแนน 3 = ดําเนินการได้ในบางส่ วนแต่ไม่สาํ เร็ จผลตามต้องการ
คะแนน 4 = ดําเนินการได้สาํ เร็ จตามโครงการ
คะแนน 5 = ดําเนินการได้สาํ เร็ จตามโครงการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
5. ความสามารถในการจัดทําโครงการ
คะแนน 1 = จัดทําโครงการด้วยตนเองไม่ได้
คะแนน 2 = จัดทําโครงการได้แต่ยงั ไม่ค่อยดี
คะแนน 3 = จัดทําโครงการได้
คะแนน 4 = จัดทําโครงการได้ดีแต่ยงั ไม่ได้ประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงการอื่น
คะแนน 5 = จัดทําโครงการได้ดีและสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงการอื่นได้เป็ นอย่างดี
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ภาคผนวก ง
ชุ ดเครื่องมือการฝึ กอบรม

ชุ ดเครื่องมือการฝึ กอบรมโปรแกรม
(Tool Kit for Program Training)
“ N-GRaDE with ITALIC Model ”
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ชุดเครื่องมือการฝึ กอบรมโปรแกรม
“ N-GRaDE with ITALIC Model ”
ชุ ดเครื่องมือนี้ ประกอบด้ วย
คู่มอื หลัก
 คู่มือการฝึ กอบรมโปรแกรม N-GRaDE with ITALIC Model
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คํานํา
การจัดทําชุดเครื่ องมือการฝึ กอบรมโปรแกรม “ N-GRaDE with ITALIC Model”
ประกอบด้วย 1 คู่มือ และเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 5 ฉบับ คือ “ คู่มือการฝึ กอบรมโปรแกรม
N-GRaDE with ITALIC Model ” และ เอกสารประกอบการฝึ กอบรม 5 ฉบับ ประกอบด้วย
“ เอกสารแนะนําการใช้ตวั ต่อ Lego ” “ เอกสารการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ” “
เอกสารการใช้โปรแกรม Micro Worlds ” “ เอกสารการจัดการโครงการ ” และ “เอกสารแนะนํา
แนวคิด Constructionism หรื อ การสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา” โดยจัดทําขึ้น เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการ
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะให้แก่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ที่เน้นสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การสื่ อสารถ่ายทอด การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เนื่องจากเป็ นสมรรถนะที่จาํ เป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยข้าราชการจะได้รับการพัฒนาความรู ้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองได้พฒั นา
ทักษะจากการลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรมหลายรู ปแบบที่จดั ให้อย่างเหมาะสม และ ได้รับการพัฒนา
ทัศนคติจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการฝึ กอบรมในรู ปแบบใหม่ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมที่
น่าสนใจศึกษาเรี ยนรู ้ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รับความสนุกไปพร้อมกับได้สาระในการเรี ยนรู ้
และภูมิใจกับผลงานที่ได้สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
รู ปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมนี้ ได้มีการนําไปใช้ฝึกอบรมข้าราชการทหารอากาศ
ซึ่ งไม่เคยมีการดําเนินการฝึ กอบรมในรู ปแบบนี้มาก่อนในกองทัพอากาศ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
ฝึ กอบรมข้าราชการในกองทัพอากาศ ที่เป็ นหน่วยงานซึ่ งหน่วยงานมีวฒั นธรรมเฉพาะในรู ปแบบ
ทหาร แต่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทหารอื่นๆ โดยคาดหวังว่าจะ
สามารถขยายผลในกองทัพอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ผูจ้ ดั ทํา
นาวาอากาศโทหญิงจรัสศรี จินดารัตนวงศ์
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ทีม่ าของรู ปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรม
รู ปแบบของโปรแกรมการฝึ กอบรมนี้มาจาก 3 แนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism) ของ Papert (1999) คือ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม เรี ยนรู ้ผา่ นโครงการ การจัดทําโครงการ
เชิงสร้างสรรค์ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเองและมีส่วนร่ วมในการกําหนด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสิ่ งต่างๆ ความภูมิใจใน
ความสําเร็ จของผลงาน จะเป็ นแรงกระตุน้ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด
2. แนวคิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self-Directed Learning) ของ
Brockett และ Hiemstra (1991) คือ ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ เป็ นคุณลักษณะที่มีในทุกคนแต่ไม่
เท่ากันขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องมีรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถ
ตัดสิ นใจการเรี ยนรู ้ ดําเนินการและประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ เชื่อในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุ ด
ของมนุษย์ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ ทําให้เกิดผลด้านบวกของการเรี ยนรู ้ จดจําสนใจเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
มีทศั นคติเชิงบวกในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีหลากหลายรู ปแบบ ปรับบทบาทของผูส้ อน
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ผูอ้ าํ นวยความสะดวก ในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการแก้ปัญหา ไม่จาํ กัดว่า
เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมใด เกิดขึ้นได้ในประชาชนทุกกลุ่มประเภท ไม่จาํ กัดเชื้อชาติ ผูส้ อนไว้ใจ
ผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างทุ่มเทและมีคุณภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ได้ทุกปั ญหา
มีขอ้ จํากัดเรื่ องสังคมและวัฒนธรรม
3. แนวคิดโปรแกรมการฝึ กอบรม Creative Training Miracle ของ Rylatt and Lohan
(1995) คือ การกําหนดและวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ของตนเอง การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้
ของตนเอง การสรรหาแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง การประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
จากแนวคิดทั้ง 3 ประการข้างต้น ทําให้เกิดรู ปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรม ที่เรี ยกว่า
“N – GRaDE with ITALIC Model”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามโปรแกรมนี้
2. เพื่อเสริ มสร้างขีดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านการสื่ อสารถ่ายทอด ด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
1. คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1.1 เป็ นข้าราชการทหาร
1.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในสายงานกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับกําลังพล
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2. บทบาทผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
2.1 ปฏิบตั ิตนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ มีอิสระในการคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น และการวางแผนการเรี ยนรู้ของตนเองได้ดว้ ยตนเอง
2.2 ปฏิบตั ิตนให้มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2.3 ให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ผู้สอนหรือวิทยากรฝึ กอบรม
1. คุณสมบัติผสู ้ อนหรื อวิทยากรผูฝ้ ึ กอบรม
1.1 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในกิจกรรมที่สอน เคยเข้ารับการฝึ กอบรมในกิจกรรมนั้นมา
ก่อนหรื อเคยศึกษาเรี ยนรู ้จนมีความรู ้ความเข้าใจในกิจกรรมที่สอนเป็ นอย่างดี
1.2 เป็ นผูม้ ีความเต็มใจและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจในกิจกรรมนั้น
2. บทบาทผูส้ อนหรื อวิทยากรผูฝ้ ึ กอบรม
2.1 ปรับบทบาทของตนเองจากผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษาเมื่อผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมต้องการจะทราบ
2.2 มีความไว้ใจผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2.3 ปรับเปลี่ยนความเชื่อของตนเองให้เป็ นความเชื่อใหม่
- เชื่อมัน่ ในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้
- เชื่อว่าทุกคนเรี ยนรู ้ได้ไม่จาํ กัดเพศวัยและเชื้อชาติศาสนา
- เชื่อว่าทุกคนเรี ยนรู้ได้แต่ไม่เท่ากัน
- มีทศั นคติเชิงบวกในการเรี ยนรู ้
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองมีขอ้ จํากัดทางสังคมและวัฒนธรรม
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การจัดการฝึ กอบรมตามโปรแกรมการฝึ กอบรม “ N – GRaDE with ITALIC Model ”
โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยความต้องการเรี ยนรู ้ (Needs Analysis : N)
2. การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ (Goal Setting : G)
3. การสรรหาแหล่งทรัพยากร (Resources : R)
4. การตัดสิ นใจเลือกวิธีเรี ยนรู้ (Decision Method : D)
4.1 Icebreaking : I ละลายพฤติกรรม
4.2 Tactical Interest : T กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
4.3 Activities : A กิจกรรมหลายรู ปแบบ
4.4 Learning : L เรี ยนรู ้
4.5 Integrate Sharing Knowledge : I บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้
4.6 Creative Construction : C สร้างสรรค์งาน
5. การประเมินผลความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ (Evaluation : E)

การวินิจฉัยความต้ องการเรียนรู้ (Needs Analysis : N)
ก่อนการฝึ กอบรมต้องศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรม เป็ นบทบาทของผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมที่ตอ้ งวินิจฉัยความต้องการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมว่าต้องการรับการฝึ กอบรม
หรื อไม่และต้องการฝึ กอบรมในเรื่ องอะไร โดยการสอบถามความต้องการดังกล่าวด้วยการ
สัมภาษณ์หรื อใช้แบบสอบถามความต้องการรับการฝึ กอบรมของผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการในประเด็นที่สามารถตอบสนองเป้ าหมายหน่วยงานหรื อองค์กรหรื อความสําเร็ จใน
การทํางานได้และจัดลําดับความสําคัญในเรื่ องที่มีความจําเป็ นต้องทําการฝึ กอบรมก่อนหรื อหลัง
การดําเนินการดังกล่าวให้ใช้หลักการคํานวณทางสถิติการวิจยั คํานวณปริ มาณกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง
ในการฝึ กอบรมนี้ ควรมีการสอบถามความต้องการฝึ กอบรมในข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสาย
งานที่ตอ้ งการศึกษา โดยคิดสัดส่ วนตามสถิติการวิจยั ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มประชากร
ทั้งหมด และสามารถใช้เครื่ องมือประเมินตามแบบฟอร์ มที่ 1) แบบสอบถามความต้องการ
ในการฝึกอบรม
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การกําหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ (Goal Setting : G)
การจัดการฝึ กอบรมเป็ นบทบาทของผูจ้ ดั การฝึ กอบรมที่ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายความ
ต้องการที่ชดั เจนจากการฝึ กอบรมว่าต้องการให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้อะไรและจะเกิด
ผลสําเร็ จอย่างไร
การฝึ กอบรมนี้ ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมได้กาํ หนดเป้ าหมายในการฝึ กอบรมว่าผูเ้ ข้ารับการอบรม
ต้องเกิดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนรู ้น้ นั สามารถแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัย ( Cognitive Domain) ได้แก่
ความรู ้ ( Knowledge) ความเข้าใจ ( Comprehension) การนําไปใช้ ( Application) การวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์ ( Synthesis) และ การประเมิน ( Evaluation) ส่ วนในด้านจิตพิสัย
(Affective Domain) ได้แก่ การรับ ( Receive) การตอบสนอง ( Response) การรู ้คุณค่าหรื อค่านิยม
(Value) การจัดระบบคุณค่า ( Organize or Conceptualize Values) และ การสร้างบุคลิกลักษณะ โดย
คุณค่า ( Internalize or Characterize Values) ส่ วนในด้านทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain) ได้แก่
การลอกเลียนแบบ ( Imitation) การจัดการ ( Manipulation) การทําได้ถูกต้อง ( Precision)
การผสมผสาน ( Articulation) และ ความเชี่ยวชาญ ( Naturalization) โดยการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องสามารถ
พัฒนาไปสู่ ความสามารถใน 3 ประการ คือ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอด ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา ความสามารถทั้ง
3 ประการดังกล่าวนั้น เป็ นความสามารถที่ขา้ ราชการที่ปฏิบตั ิงานสายงานกําลังพลหรื อเกี่ยวข้องกับ
กําลังพลจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

การสรรหาแหล่งทรัพยากร (Resources : R)
การจัดการฝึ กอบรมจําเป็ นต้องมีความพร้อมในทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการฝึ กอบรมไม่วา่
จะเป็ นอุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสาร แหล่งเรี ยนรู ้และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จึงเป็ น
บทบาทของผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องเตรี ยมการ ดังนี้
- การหาแหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม แบ่งเป็ นแหล่งความรู ้
จากทรัพยากรบุคคลหรื อความรู ้ภายใน (Tacit Knowledge) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผเู้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมสามารถสอบถามข้อมูลได้ โดยผูส้ อนหรื อวิทยากรต้องสามารถให้ขอ้ มูลได้หรื อ
แนะนําผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิได้ และ แหล่งความรู ้จากทรัพยากรที่เป็ นวัสดุอุปกรณ์หรื อความรู ้
ภายนอกที่จบั ต้องได้ (Explicit Knowledge) ได้แก่ เอกสาร ตํารา หรื อ แหล่งสื บค้นที่เป็ น Website
ห้องเรี ยน อาคาร สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรม รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมในการฝึ กอบรม
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ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมได้จดั หาแหล่งทรัพยากร สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน
30 คน
1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กอบรมนี้ ประกอบด้วย เครื่ องคอมพิวเตอร์ ครบชุดพร้อมระบบ
การเชื่อมต่อ Internet จํานวน 31 ชุด สําหรับผูส้ อนหรื อวิทยากร 1 ชุดและสําหรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม จํานวน 30 ชุดโปรแกรม Micro Worlds ที่ลงข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชุดตัวต่อ Lego
5 ชุด ปากกา ดินสอ และกระดาษสําหรับเขียน ถุงผ้ากระเป๋ า
2) เครื่ องฉาย LCD 1 เครื่ องพร้อมจอภาพ 1 ตัว
3) เครื่ องขยายเสี ยงไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว
4) การจัดโต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 30 ชุด ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละกิจกรรม
โต๊ะและเก้าอี้สาํ หรับวิทยากร
5) ห้องเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละสถานการณ์ ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่
ขนาดห้อง การระบายอากาศของห้องเรี ยนรู ้
6) สิ่ งแวดล้อมในการสื บค้นข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู ้ เช่น การสื บค้นข้อมูลผ่านระบบ
Internet ทําได้ง่ายและสะดวก ห้องเรี ยนรู ้อยูใ่ กล้หอ้ งสมุดกองทัพอากาศ

การตัดสิ นใจเลือกวิธีเรียนรู้ (Decision Method : D)
การตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู ้เป็ นบทบาทของผูจ้ ดั การฝึ กอบรมตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
ฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตัดสิ นใจเลือกวิธีการเรี ยนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเอง

การประเมินผลความก้าวหน้ าการเรียนรู้ (Evaluation)
การประเมินผลการเรี ยนรู ้และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดการ
ฝึ กอบรมเพื่อประเมินผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของการจัดการฝึ กอบรม เป็ นบทบาทของผูจ้ ดั การ
ฝึ กอบรมในการวางแผนการประเมินผลการฝึ กอบรม
ในการจัดการฝึ กอบรมนี้ ได้กาํ หนดการประเมินผลการฝึ กอบรมจากการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3
ระยะ คือ การประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระยะก่อนการฝึ กอบรม การประเมินผลระยะหลัง
การฝึ กอบรม และการประเมินผลระยะหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน โดยใช้การประเมินในหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ การทดสอบวัดความรู ้ การประเมินตนเอง การประเมินโดยหัวหน้างานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา การสังเกตพฤติกรรม
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แบบฟอร์ มการประเมินการฝึ กอบรมนี้ มีจาํ นวน
15 เครื่ องมือ เป็ นแบบประเมินรู ปแบบ
การฝึ กอบรม และแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินก่อนการฝึ กอบรม ประเมินหลังการฝึ กอบรม
และหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน อีก 14 แบบ ดังนี้
การประเมินจัดทํารูปแบบการฝึ กอบรม
เครื่ องมือที่
1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประเมินก่ อนการฝึ กอบรม
เครื่ องมือที่ 2 ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
เครื่ องมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
เครื่ องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น
3.1 ประเมินสมรรถนะของตนเอง
3.2 ประเมินสมรรถนะโดยหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
 หมายเหตุ : แบบประเมินที่ 3 จะมีการใช้ซ้ าํ ในหลังการฝึ กอบรม
เครื่ องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้
 หมายเหตุ : แบบประเมินที่ 4 จะมีการใช้ซ้ าํ หลังเสร็ จกิจกรรมในการฝึ กอบรม
ประเมินหลังการฝึ กอบรมหรือหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
เครื่ องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น
3.1 ประเมินสมรรถนะของตนเอง
3.2 ประเมินสมรรถนะโดยหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
 หมายเหตุ : แบบประเมินที่ 3 จะมีการใช้ซ้ าํ ในหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
เครื่ องมือที่ 4 แบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้
เครื่ องมือที่ 5 แบบสัญญาการเรี ยนรู ้
เครื่ องมือที่ 6 แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego
เครื่ องมือที่ 7 แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม Micro Worlds
เครื่ องมือที่ 8 แบบประเมินทัศนคติในการฝึ กอบรม
เครื่ องมือที่ 9 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ จัดการความรู ้ ”
เครื่ องมือที่ 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “การใช้โปรแกรม Micro
Worlds”
เครื่ องมือที่ 11 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ การจัดทําโครงการ ”
เครื่ องมือที่ 12 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ ดินสอเป็ นครู ”
เครื่ องมือที่ 13 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ กระเป๋ าปัญญา ”
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เครื่ องมือที่ 14 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม (ใช้ประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน
ทุกกิจกรรมที่ไม่มีแบบประเมิน)
ประเมินหลังการฝึ กอบรม 3 เดือน
เครื่ องมือที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น
3.1 ประเมินสมรรถนะของตนเอง
3.2 ประเมินสมรรถนะโดยหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
เครื่ องมือที่ 15 แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม มี 2 หัวข้อ คือ
พฤติกรรมส่ วนบุคคล และ การดําเนินการตามโครงการ
ในการฝึ กอบรมนี้ ได้กาํ หนดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นรู ปแบบ 6 ขั้นตอน หรื อ
ITALIC Model ดังนี้
1. I : Icebreaking : ละลายพฤติกรรม
2. T : Tactical Interest : กระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้
3. A : Activities : กิจกรรมหลายรู ปแบบ
4. L : Learning : เรี ยนรู ้
5. I : Integrate Sharing Knowledge : บูรณาการแลกเปลี่ยนความรู ้
6. C : Creative Construction : สร้างสรรค์งาน
Icebreaking : I ละลายพฤติกรรม
เป็ นกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รู้จกั และเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมเปิ ดใจพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ทําให้การเรี ยนรู ้ส่วนบุคคลและกลุ่ม
เมื่ออยูใ่ นห้องทําได้ง่าย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม
1. การแนะนําตนเอง ให้ทุกคนแนะนําข้อมูลของตนเองให้ผอู ้ ื่นรับทราบ
2. การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์ที่สร้างความสุ ข ความทุกข์
สิ่ งที่ชอบและไม่ชอบให้ผอู ้ ื่นได้รู้และเข้าใจผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมมากขึ้น
Tactical Interest : T กระตุ้นความสนใจเรียนรู้
เป็ นกิจกรรมที่เน้นให้เกิดความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ในการฝึ กอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 1
กิจกรรม
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3. การแนะนําแนวคิด Constructionism หรื อ การสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา เพื่อให้เกิดความ
สนใจและสงสัยว่าคืออะไร หมายความว่าอะไร และทําอย่างไร
การคลายความสงสัยด้วยการเปิ ดโอกาสให้ถามหรื อให้ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองก่อนแล้ว
จึงให้คาํ แนะนําหรื อชี้แจงข้อสงสัยให้รับทราบ
Activities : A กิจกรรมหลายรู ปแบบ
เป็ นกิจกรรมที่เน้นความหลากหลายในการเรี ยนรู ้จากหลายกิจกรรมและหลายรู ปแบบ
เพื่อให้เกิดความสนุกและไม่น่าเบื่อในการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อ Lego เป็ นกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยการใช้ตวั ต่อ
Lego สร้างชิ้นงาน
2. กิจกรรมการจัดการความรู ้ เป็ นกิจกรรมที่ให้เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในเรื่ อง การจัดการ
ความรู ้โดยใช้สัญญาการเรี ยนรู ้
3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้การใช้ โปรแกรม Micro Worlds เป็ นกิจกรรมที่ให้ลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยการใช้ โปรแกรม Micro Worlds สร้างชิ้นงาน
4. กิจกรรมดินสอเป็ นครู เป็ นกิจกรรมที่ให้คิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความคิดด้วยการ
นําเสนอความคิดของตนเอง
5. กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา เป็ นกิจกรรมที่ให้คิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจนําเสนอความคิด
ของตนเอง
6. กิจกรรมการเรี ยนรู ้การจัดทําโครงการ เป็ นกิจกรรมที่ให้คิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
เลือกจัดทําโครงการของตนเองหรื อกลุ่ม
Learning : L เรียนรู้
เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้ในแต่ละกิจกรรมตามหัวข้อกิจกรรมหลายรู ปแบบ
1. กิจกรรมการใช้ตวั ต่อ Lego เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาโดยใช้ตวั ต่อ Lego
2. กิจกรรมการจัดการความรู ้ เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้
3. กิจกรรมการใช้ โปรแกรม Micro Worlds เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดโดย
ใช้ โปรแกรม Micro Worlds
4. กิจกรรมดินสอเป็ นครู เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอด
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5. กิจกรรมกระเป๋ าปั ญญา เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
6. กิจกรรมการจัดทําโครงการ เป็ นกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความรู ้และ
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
Integrate Sharing Knowledge : I บูรณาการแลกเปลีย่ นความรู้
เป็ นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยการนําเสนอ
แนวคิด การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นแล้วนํามาปรับปรุ งงานของตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ซึ่ งการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะมีการ
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรมตามหัวข้อกิจกรรมหลายรู ปแบบ ทั้งที่เป็ นกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม
“การแนะนําตนเอง” กิจกรรม “การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง” กิจกรรม “การแนะนําแนวคิด
Constructionism” และที่เป็ นกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “การใช้ตวั ต่อ Lego” กิจกรรม “การ
จัดการความรู ้” กิจกรรม “การใช้โปรแกรมMicro Worlds” กิจกรรม “ดินสอเป็ นครู ”กิจกรรม
“กระเป๋ าปั ญญา” และ กิจกรรม “การจัดทําโครงการ”
การแลกเปลี่ยนความรู ้ในกิจกรรมข้างต้น จะเน้นการสื่ อสารถ่ายทอดข้อมูลผ่านการพูดและ
การเขียน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองแก่ผอู ้ ื่น ตลอดจนการนําความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้
รับมาไปปรับแก้ไขการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยแสดงออกมาผ่านการสร้างผลงานหรื อนําไปสู่
การสร้างงานใหม่ตามวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเองที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมข้างต้น
Creative Construction : C สร้ างสรรค์ งาน
เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนความรู ้ แล้วนํามาบูรณาการเป็ น
วิธีการเรี ยนรู ้จนสามารถสร้างสรรค์งานได้ กิจกรรมนี้จึงที่เน้นที่การสร้างชิ้นงานหรื อผลงานที่เป็ น
รู ปธรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านกิจกรรมในหัวข้อกิจกรรมหลายรู ปแบบข้างต้น
ทั้งกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม และ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยจะมีการสร้างสรรค์งานเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนเฉพาะในกิจกรรม “การใช้ตวั ต่อ Lego” กิจกรรม “การใช้โปรแกรม Micro Worlds” และ
กิจกรรม “การจัดทําโครงการ” ซึ่ งการจัดทําโครงการจะเป็ นการวางแผนและดําเนินการตาม
โครงการอย่างต่อเนื่องหลังการฝึ กอบรมแล้ว 3 เดือนเพื่อช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในโครงการ
และเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องได้จากการสร้างสรรค์ผลงานให้สาํ เร็ จและเกิด
ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จนั้น จนสามารถพัฒนาชิ้นงานนั้นให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปเรื่ อยๆ หรื อช่วยให้
เกิดการพัฒนาผลงานชิ้นอื่นได้ต่อไป เมื่อผลงานแรกสําเร็ จตามความต้องการแล้ว
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การ
จัดรู ปแบบ
การฝึ กอบรม
ก่ อน
การฝึ กอบรม
การเรียนรู้

สรุปการประเมินการฝึ กอบรมตามรูปแบบ ITALIC Model ดังนี้
ใช้ แบบที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั
การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
ใช้ แบบที่ 1 แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ใช้ แบบที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ความรู้
Knowledge

ทักษะ
Skill

ทัศนคติ
Attitude

กิจกรรม “การจัดการความรู ้”
กิจกรรม “การจัดการ
ใช้ แบบที่ 5 สัญญาการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ความรู ้”
อย่างต่อเนื่อง
ใช้ แบบที่ 9 แบบสังเกต
การเรียนรู้ ด้วย
พฤติกรรม
การปฏิบตั ิ
การนําตนเอง
กิจกรรม
ใช้ แบบที่ 4 แบบทดสอบ
“การใช้โปรแกรม Micro Worlds” ใช้ แบบที่ 8 แบบประเมิน
วัดความรู ้เรื่ องการจัดการ
ใช้ แบบที่ 10 แบบสังเกต
ทัศนคติในการฝึ กอบรม
ความรู ้
พฤติกรรม
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
กิจกรรม “ดินสอเป็ นครู ”
การสื่ อสารถ่ายทอด
“การใช้โปรแกรม Micro Worlds”
ทักษะการ
สื่อสารถ่ ายทอด ใช้ แบบที่ 12 แบบสังเกต ใช้ แบบที่ 7 แบบประเมินทักษะ ใช้ แบบที่ 8 แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
การใช้โปรแกรม Micro Worlds
ทัศนคติในการฝึ กอบรม
กิจกรรม “กระเป๋ าปั ญญา”
ใช้ แบบที่ 13 แบบสังเกต กิจกรรม “การใช้ตวั ต่อ Lego” การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
การตัดสินใจ
กิจกรรม “การจัดทํา
และแก้ ปัญหา
ใช้ แบบที่ 6 แบบประเมินทักษะ ใช้ แบบที่ 8 แบบประเมิน
โครงการ”
การใช้ตวั ต่อ Lego
ทัศนคติในการฝึ กอบรม
ใช้ แบบที่ 11 แบบสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ใช้ แบบที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลัง
ใช้ แบบที่ 14 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
การฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม
หลัง
ใช้ แบบที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม
ใช้ แบบที่ 15 แบบสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม
3 เดือน
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สรุ ปการจัดกิจกรรมในการฝึ กอบรมตามรู ปแบบ ITALIC Model ดังนี้

ITALIC Model
Icebreaking :
I
ละลายพฤติกรรม

กิจกรรม/การดําเนินการ
กิจกรรมย่อย
1. การแนะนําตนเอง
2. การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพัน
กับตนเอง

Tactical Interest : กิจกรรมย่อย
T กระตุน้ ความ
3. การแนะนําแนวคิด
สนใจเรี ยนรู ้
Constructionism
Activities :
กิจกรรมหลัก
A กิจกรรมปฏิบตั ิ 1. การใช้ตวั ต่อ Lego
2. การจัดการความรู ้
3. การใช้โปรแกรม
Micro Worlds
4. ดินสอเป็ นครู
5. กระเป๋ าปัญญา
6. การจัดทําโครงการ
Learning :
การดําเนินการ
L เรี ยนรู ้
ทําให้ทุกกิจกรรมมี
การเรี ยนรู ้
Integrate Sharing การดําเนินการ
Knowledge :
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
I บูรณาการ
ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้
Creative
การดําเนินการ
Construction :
สร้างผลงานจาก
C สร้างสรรค์งาน กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เปิ ดใจพร้อมเรี ยนรู ้
และมีสมั พันธภาพที่
ดีระหว่างกัน

การประเมินผล
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- แบบทดสอบวัดความรู ้
เรื่ องการจัดการความรู ้
- แบบสัญญาการเรี ยนรู ้
เพื่อสร้างความ
- แบบประเมินทักษะการใช้
สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวต่อ Lego
- แบบประเมินทักษะการใช้
เพื่อให้ทุกคนได้ลง
โปรแกรม Micro Worlds
มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
- แบบประเมินทัศนคติใน
การฝึ กอบรม
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิในกิจกรรม
“ จัดการความรู ้ ”
“ การจัดทําโครงการ ”
“ ดินสอเป็ นครู ”
เพื่อให้เกิดการ
“ กระเป๋ าปัญญา ”
เรี ยนรู ้ของตนเอง
- แบบประเมินปฏิกิริยา
จากการทํากิจกรรม
ตอบสนองในกิจกรรมการ
ฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
เพื่อเรี ยนรู ้จากการ
ฝึ กอบรม
แลกเปลี่ยนข้อมูลจน
- ผลงานที่ปรากฏ
เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ของตนเอง
เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์งานได้
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กิจกรรมการฝึ กอบรมตามโปรแกรม N-GRaDE with ITALIC Model
กิจกรรมในการฝึ กอบรมตามโปรแกรมนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม และ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ใช้ เวลาดําเนินกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 116 ชั่ วโมง ดังนี้
กิจกรรมย่ อย 3 กิจกรรม : ใช้ เวลารวม 9 ชั่ วโมง
1. การแนะนําตนเอง : ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
2. การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง : ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
3. การแนะนําแนวคิด Constuctionism : ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม : ใช้ เวลารวม 107 ชั่ วโมง
1. การใช้ตวั ต่อ Lego : ใช้เวลา 16 ชัว่ โมง
2. การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) : ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
3. การใช้โปรแกรม Micro Worlds : ใช้เวลา 45 ชัว่ โมง
4. ดินสอเป็ นครู : ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
5. กระเป๋ าปั ญญา : ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
6. การจัดทําโครงการ : ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
กิจกรรมในโปรแกรม N-GRaDE with ITALIC Model
กิจกรรมย่ อย
กิจกรรมย่อยในโปรแกรมนี้ มี 3 กิจกรรมย่อย เป็ นกิจกรรมย่อยที่อยูใ่ นช่วงละลาย
พฤติกรรม (I : Icebreaking) 2 กิจกรรม คือ การแนะนําตนเอง และ การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง
และเป็ นกิจกรรมย่อยที่อยูใ่ นช่วงกระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู้ (T : Tactical Interest) 1 กิจกรรม คือ
การแนะนําแนวคิด Constructionism รวมเป็ นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ใช้ เวลารวม 9 ชั่ วโมง
1. การแนะนําตนเอง ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
2. การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
3. การแนะนําแนวคิด Constuctionism ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
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• การแนะนําตนเอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นการทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รู้จกั กันมากขึ้นจากข้อมูลส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถจดจําข้อมูลของเพื่อนๆและบอกชื่อจริ งรวมถึง
ลักษณะเด่นของบุคคลนั้นที่เข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกันได้อย่างถูกต้องให้มากที่สุดภายใต้ระยะเวลา
ที่กาํ หนด
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถจดจําข้อมูลของเพื่อนๆและเรี ยกชื่อเล่นของบุคคล
นั้นที่เข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกันได้อย่างถูกต้องให้มากที่สุดภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนด
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง
เนือ้ หา : ไม่มีเนื้อหาทางวิชาการแต่ให้ใช้ประสบการณ์ของวิทยากรที่เคยทํากิจกรรม
ประเภทนี้
การดําเนินการฝึ กอบรม
1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู้ ให้เลือกที่นงั่ กันตามความต้องการ โดยจัดที่นงั่
เป็ นวงกลมหรื อการนัง่ หันหน้าเข้าหากันเพื่อจะได้เห็นหน้าและปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลได้อย่าง
ทัว่ ถึงทุกคน
2) วิทยากรกล่าวทักทายด้วยคําว่าสวัสดี และแนะนําชื่อของตนเองว่าเป็ นวิทยากรใน
กิจกรรมนี้ดว้ ยใบหน้ายิม้ แย้มและแสดงความเป็ นกันเองโดยยังไม่ตอ้ งให้รายละเอียดอย่างอื่นแก่
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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3) แนะนํากิจกรรมย่อย “การแนะนําตนเอง” ประมาณ 5 นาที
การดําเนินกิจกรรมแนะนําตนเอง ตั้งแต่ขอ้ 1) ถึง ข้อ 3) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
4) เริ่ มทํากิจกรรมจากการที่วทิ ยากรแนะนําข้อมูลของตนเองก่อน แล้วให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมแนะนําตนเองทีละคนโดยเวียนทางขวามือของวิทยากรจนครบหมดทุกคน ใช้เวลา
ประมาณ 150 นาที หรื อ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
5) วิทยากรสรุ ปประเด็นการแนะนําตนเองทําให้รู้จกั กันมากขึ้น แต่อาจยังจํา
กันไม่ได้ครบทุกคน ใครจําเพื่อนได้มากที่สุดให้ยกมือแล้วบอกชื่อเพื่อนที่ตนจําได้พร้อมให้เหตุผล
หรื อสาเหตุที่จาํ ได้ หากไม่มีใครยกมือให้วทิ ยากรสุ่ มเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 3-5 คน
มานําเสนอว่าจําใครได้บา้ งและเพราะเหตุใดถึงจําได้ โดยให้โอกาสนําเสนอคนละประมาณ 5 นาที
กําหนดการดําเนินกิจกรรมในช่วงนี้ประมาณ 15 นาที
6) ทุกคนร่วมสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
การประเมินผล :
1) ให้สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ โดยพิจารณาความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม เช่น ความกระตือรื อร้น ความตื่นเต้นยินดีทาํ กิจกรรม ความเต็มใจปฏิบตั ิตามกิจกรรม
โดยไม่พดู บ่น การแสดงสี หน้า
2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการเพิ่ม
รายละเอียดในการแนะนําตนเอง แต่ควรให้อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม

• การบอกสิ่ งทีเ่ กีย่ วพันกับตนเอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นการทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รู้จกั กันมากขึ้นและเปิ ดใจยอมรับกันมากขึ้นจาก
การรับรู ้ขอ้ มูลของแต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะการพูดคุยทักทาย
การสอบถามข้อมูลระหว่างกันให้ได้มากที่สุดภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนด
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2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยอมรับฟังคําแนะนําหรื อความคิดเห็นของเพื่อนๆ ที่เข้ารับ
การฝึ กอบรมด้วยกันได้ภายใต้การดําเนินกิจกรรม
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง
เนือ้ หา : ไม่มีเนื้อหาทางวิชาการแต่ให้ใช้ประสบการณ์ของวิทยากรที่เคยทํากิจกรรม
ประเภทนี้
การดําเนินการฝึ กอบรม
1) วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้
2) เปิ ดเพลงสากลที่เป็ นที่นิยมเบาๆ เช่น เพลงเกาหลี เพื่อสร้างบรรยากาศที่
น่าตื่นเต้นก่อนการเรี ยนรู ้
3) แนะนํากิจกรรมย่อย “การบอกสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตนเอง” จะมีเกมให้เล่น 2 เกม
เกมที่หนึ่ง ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 10 นาที
เกมที่สอง ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 40 นาที
วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมแสดงความคิดเห็นและสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่ได้จาก
กิจกรรมย่อยทั้งสองเกมนี้ 10 นาที
การประเมินผล :
1) ให้สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ โดยพิจารณาความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม เช่น ความกระตือรื อร้น ความตื่นเต้นยินดีทาํ กิจกรรม ความเต็มใจปฏิบตั ิตามกิจกรรม
โดยไม่พดู บ่น การแสดงสี หน้า
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2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการเพิ่ม
รายละเอียดในการบอกสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ควรให้อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม

• การแนะนําแนวคิด Constructionism
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ในการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รู้และเข้าใจแนวคิด Constructionism หรือ แนวคิด
การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยสามารถสื่ อสารความเข้าใจของตนเองผ่านการเขียนสิ่ งที่ได้รับจาก
การเรี ยนรู ้น้ ีได้เมื่อเสร็ จสิ้ นการดําเนินกิจกรรม
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1) แนวคิดหลักการของ Constructionism
2) ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบตั ิ ตามเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
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การดําเนินการฝึ กอบรม

ต้องการ

1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยให้เลือกที่นงั่ กันตามความ

2) เจ้าหน้าที่แจกกระดาษ A4 คนละ 2 แผ่น สําหรับใช้ในกิจกรรม
3) วิทยากรนําเสนอข้อมูลแนวคิด Constructionism หรื อการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
พอสังเขปตามเอกสารประกอบการฝึ กอบรม ใช้เวลา 40 นาที
4) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมซักถามข้อสงสัย ใช้เวลา 10 นาที
5) วิทยากรสรุ ปประเด็นสําคัญตามแนวคิดนี้ 4 ประการ ประการแรก คือ การเรี ยนรู้โดย
การลงมือทํา (Learning by Doing) เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ทดลองฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น ประการที่สอง คือ การเรี ยนรู ้ผา่ นการทําโครงการ (Project-Based Learning) เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ริเริ่ มสร้างโครงงานตามที่สนใจ ทําให้การเกิดเรี ยนรู้ในสิ่ งนั้นอย่างลึกซึ้ ง ประการที่
สาม คือ การเรี ยนรู ้ที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Child-Centered Learning) เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งถือ
เป็ นหัวใจสําคัญและทําให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ประการที่สี่ คือ การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
(Life-Long Learning) เป็ นการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด
6) วิทยากรแนะนําเพิ่มเติมว่า การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดนี้ไม่สามารถเรี ยนรู ้จากการรับฟัง
ข้อมูลหรื อศึกษาข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวได้ แต่ตอ้ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง คือ บุคคลนั้นต้องสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในเรื่ องที่ตนมีความสนใจจะเรี ยนรู ้ได้
ดังนั้น จึงเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ศึกษาเรี ยนรู ้แนวคิด Constructionism เพิม่ เติมด้วย
ตนเองและเข้ารับการฝึ กอบรมผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการฝึ กอบรมนี้ และวิเคราะห์การ
เรี ยนรู ้ของตนเองว่าเป็ นอย่างไรและได้อะไรจากการเรี ยนรู้น้ นั ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
7) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 10 นาที
การประเมินผล :
1) ให้สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ โดยพิจารณาความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม เช่น ความกระตือรื อร้น ความตื่นเต้นยินดีทาํ กิจกรรม ความเต็มใจปฏิบตั ิตามกิจกรรม
โดยไม่พดู บ่น การแสดงสี หน้า
2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้ประสบการณ์จากที่เคยใช้แนวคิด Constructionism และการเรี ยนรู้ดว้ ย
การนําตนเองนี้ไปปฏิบตั ิมาเพิ่มเติมในตัวอย่างที่เกิดจากประสบการณ์จริ ง ทั้งที่เป็ นข้อดีและการ
เรี ยนรู ้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ควรให้อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักจะอยูใ่ นกิจกรรมปฏิบตั ิ (Activities) มี 6 กิจกรรม ใช้ เวลารวม 107 ชั่ วโมง
1. การใช้ตวั ต่อ Lego ใช้เวลา 16 ชัว่ โมง
2. การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
3. การใช้โปรแกรม Micro Worlds ใช้เวลา 45 ชัว่ โมง
4. ดินสอเป็ นครู ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
5. กระเป๋ าปั ญญา ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
6. การจัดทําโครงการ ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง

• การใช้ ตัวต่ อ Lego
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรม Lego
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถปฏิบตั ิในการใช้ตวั ต่อ Lego ได้ เมื่อได้เรี ยนรู้
การใช้ตวั ต่อดังกล่าวภายใต้การดําเนินกิจกรรมนี้
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตัดสิ นใจสร้างชิ้นงานจากการใช้ตวั ต่อ Lego ได้ เมื่อได้
เรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อดังกล่าวภายใต้การดําเนินกิจกรรมนี้
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถสื่ อสารถ่ายทอดความคิดในการตัดสิ นใจเลือก
สร้างชิ้นงานของตนเองให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคนอื่นเข้าใจได้ผา่ นการนําเสนอผลงานภายใต้
การดําเนินกิจกรรมนี้
4) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มด้วยการตัดสิ นใจเลือกสร้างชิ้นงาน
ร่ วมกันเป็ นทีมได้เสร็ จภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนดในการดําเนินกิจกรรมนี้
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
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ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
กิจกรรมนี้ใช้เวลาในการดําเนินการ 16 ชัว่ โมง
เนือ้ หา :
1) การเรี ยนรู้อุปกรณ์ตวั ต่อ Lego
2) โปรแกรมการใช้คาํ สัง่ การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์
ตามคู่มือการเรี ยนรู ้การใช้ตวั ต่อ Lego
การดําเนินการฝึ กอบรม
1) วิทยากรชี้แจงกิจกรรมนี้ จะเป็ นกิจกรรมกลุ่มที่มีการเล่นเกม 2 เกมและการใช้
ตัวต่อสร้างหุ่นยนต์ โดยในการเล่นเกมจะมีคาํ สั่งให้ดาํ เนินการตามโจทย์ที่กาํ หนดจากการใช้ตวั ต่อ
Lego ใช้เวลา 5 นาที
2) ให้แบ่งกลุ่มตามใจชอบว่าอยากจะอยูก่ ลุ่มเดียวกันกับใคร โดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม
กลุ่มละ 6 คน ใช้เวลา 5 นาที
3) เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็ จให้ต้ งั ชื่อกลุ่มของตนเองเพื่อให้รู้วา่ อยูก่ ลุ่มเดียวกัน 5 นาที
4) วิทยากรอธิ บายการนําตัวต่อ Lego มาต่อกัน โดยให้พิจารณาจากปุ่ มข้อต่อใน
การเชื่อมต่อตามชิ้นงานที่ตอ้ งการซึ่ งมีอยูห่ ลายขนาดหลายแบบ และหลายสี พร้อมแสดงตัวอย่าง
การใช้ตวั ต่อ ใช้เวลา 5 นาที
รวมการเตรี ยมการก่อนเริ่ มกิจกรรมตั้งแต่ขอ้ 1) ถึง ข้อ 4) ใช้เวลา 20 นาที
5) วิทยากรให้โจทย์เกม
เกมแรก ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
เกมสอง ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง 40 นาที
6) วิทยากรจะเริ่ มกิจรรมการสร้างหุ่นยนต์ ใช้เวลา 9 ชัว่ โมง
การประเมินผล :
1) แบบประเมินทักษะการใช้ตวั ต่อ Lego
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2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ เช่น การให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
4) ผลงานที่เกิดจากการใช้ตวั ต่อ Lego
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการให้โจทย์
ในการเล่นเกมจากตัวต่อ Lego และในการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์จะไม่จาํ กัดว่าต้องเป็ นโปรแกรม
แบบนี้แบบเดียว วิทยากรสามารถนําโปรแกรมแบบอื่นมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ แต่ละกิจกรรม

• การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่ องการ
จัดการความรู ้
2) เพื่อพัฒนาความรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายหลักการสําคัญของการจัดการความรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมคนอื่นได้ถูกต้องหลังเสร็ จสิ้ นการดําเนินกิจกรรมนี้
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิในเรื่ องการจัดการความรู ้ให้แก่
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคนอื่นได้ครบทุกขั้นตอน
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีผลคะแนนการทดสอบความรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู้
เพิ่มสู งขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมในกิจกรรมนี้
4) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมวางแผนการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการจัดการความรู ้โดยใช้สัญญา
การเรี ยนรู ้ได้ถูกต้องหลังเสร็ จสิ้ นการดําเนินกิจกรรมนี้
5) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามแผนที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเรี ยนรู ้ได้อย่างครบถ้วนในระหว่างการดําเนินกิจกรรมนี้
6) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ตามที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญาการเรี ยนรู ้ในระหว่างการดําเนินกิจกรรมนี้ได้
7) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้สัญญาการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องหลังเสร็ จสิ้ น
กิจกรรมนี้
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การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 20 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1) หลักการและขั้นตอนการดําเนินการของการจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
2) ตัวอย่างการปฏิบตั ิและการนําไปประยุกต์ใช้
ตามคู่มือการจัดการความรู ้
(Knowledge Management)
การดําเนินการฝึ กอบรม
1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยเลือกที่นงั่ ตามความต้องการ
2) ก่อนเริ่ มกิจกรรมจะให้ทุกคนทําข้อสอบตามแบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการ
ความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อประเมินความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดการความรู ้ โดยใช้
ข้อสอบวัดพุทธิ พิสัยของแต่ละบุคคล ใช้เวลา 15 นาที
3) วิทยากรนําเสนอข้อมูลที่เป็ นประเด็นสําคัญของการจัดการความรู ้ในเรื่ องความหมาย
ของการจัดการความรู ้ ประเภทของการจัดการความรู ้ ขั้นตอนการจัดทําความรู ้และประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู ้ตามคู่มือการจัดการความรู ้ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจประเด็นสําคัญ
ของการจัดการความรู ้และสามารถวางแผนการศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เพิ่มเติมของ
ตนเองได้ ใช้เวลา 60 นาที
4) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมซักถามข้อสงสัย ใช้เวลา 15 นาที
5) วิทยากรแนะนําสัญญาการเรี ยนรู้ โดยมีหวั ข้อสําคัญในสัญญาการเรี ยนรู้ คือ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในเรื่ องการจัดการความรู ้ ทรัพยากร/วิธีการเรี ยนรู ้
(แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม) เป็ นการหาวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองและจะ
สามารถหาแหล่งเรี ยนรู ้ได้จากที่ใด วันเดือนปี ที่คาดว่าจะทําสําเร็ จเป็ นการกําหนดวันเวลาตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดในกิจกรรมนี้ หลักฐานแห่งความสําเร็ จ เป็ นการแสดงข้อมูลประจักษ์ที่เกิดจาก
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การเรี ยนรู้ หรื อผลจากการเรี ยนรู้น้ นั เกณฑ์และวิธีการประเมินผล เป็ นการระบุตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
เพื่อใช้ประเมินว่าสําเร็ จตามที่ระบุไว้หรื อไม่ และวิธีการเขียนสัญญาการเรี ยนรู้ ใช้เวลา 15 นาที
6) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในเรื่ องการจัดการ
ความรู ้ดว้ ยการเขียนสัญญาการเรี ยนรู ้ของตนเอง ใช้เวลา 15 นาที
7) วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองตามแผนในสัญญา
การเรี ยนรู ้ที่แต่ละคนได้จดั ทําขึ้น ใช้เวลา 10 ชัว่ โมง
8) ให้ทุกคนนําเสนอผลการเรี ยนรู้เรื่ องการจัดการความรู้ และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามได้
คนละประมาณ 15 นาที จํานวน 30 คน ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที
9) หลังเสร็ จกิจกรรมการนําเสนอการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในเรื่ องการจัดการความรู ้ ให้ทุก
คนทําข้อสอบตามแบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ฉบับ
เดิมที่ใช้ทดสอบก่อนทํากิจกรรมนี้ ใช้เวลา 15 นาที
10) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 15 นาที
การประเมินผล :
1) คะแนนการทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้ โดยเปรี ยบเทียบคะแนน
ทดสอบวัดความรู ้เรื่ องการจัดการความรู ้ก่อนและหลังทํากิจกรรม
2) ผลสําเร็ จจากการจัดทําและนําเสนอสัญญาการเรี ยนรู ้
3) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
4) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ จัดการความรู ้ ”
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้ประสบการณ์จากการเรี ยนการสอนการจัดการความรู ้หรื อจากการที่เคย
นําการจัดการความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งมาเพิ่มเติม โดยแสดงตัวอย่างที่เกิดจากประสบการณ์จริ ง เช่น
การใช้การเล่าเรื่ อง (Story Telling) เพื่อเพิม่ อรรถรสในการเรี ยนรู้ให้น่าสนใจและเห็นประโยชน์จาก
การจัดการความรู ้ แต่ควรให้อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ ในแต่ละกิจกรรม

• การใช้ โปรแกรม Micro Worlds
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริ มสร้างขีดสมรรถนะด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้
โปรแกรม Micro Worlds
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2) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารถ่ายทอดในการใช้โปรแกรม Micro Worlds ให้กบั ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิในการใช้โปรแกรม Micro Worlds ได้
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Micro Worlds ให้แก่
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคนอื่นได้
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําเสนอผลงานของตนเองที่แสดงถึงแนวคิดการสร้าง
ชิ้นงานจากการใช้โปรแกรม Micro Worlds ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคนอื่นได้
4) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ต่อชิ้นงานของคนอื่น
ที่สร้างจากโปรแกรม Micro Worlds ได้
5) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสร้างงานจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการใช้
โปรแกรม Micro Worlds ได้
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 45 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1) การลงโปรแกรม Micro Worlds
2) การใช้โปรแกรม Micro Worlds การเขียนคําสั่ง
3) การทดลองใช้คาํ สั่งและการนําเสนอผลงานการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ตามคู่มือการใช้โปรแกรม Micro Worlds
การดําเนินการฝึ กอบรม
ต้องการ

1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยให้เลือกที่นงั่ กันตามความ
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2) วิทยากรแนะนําการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในการใช้โปรแกรม Micro Worlds ว่า
สามารถ Download แล้วนําไปเรี ยนรู้ต่อเนื่องที่บา้ นได้ โดยมีการกําหนดการสร้างสรรค์ชิ้นงานตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด ก่อนนําเสนอผลงานให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ซึ่ งจะมีการ
นําเสนอเป็ นระยะๆ ก่อนจะนําเสนอผลงานครั้งสุ ดท้ายตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
ใช้เวลา 10 นาที
3) วิทยากรแนะนําการลงโปรแกรม Micro Worlds ใช้เวลา 10 นาที
4) ให้ทุกคนลงโปรแกรม Micro Worlds ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์ ตามที่วทิ ยากรได้
แนะนําไปแล้ว ใช้เวลา 10 นาที
5) วิทยากรแนะนําการใช้โปรแกรม Micro Worlds ทีละขั้นตอน เริ่ มจากการแนะนํา
สัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรม การใช้คาํ สั่ง และการเรี ยนรู้สัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน ทีละบทเรี ยนตามคู่มือการใช้โปรแกรม Micro Worlds และให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอนโดยสามารถเพิ่มเติมตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ ใช้เวลา 420 นาที
หรื อ 7 ชัง่ โมง
6) ให้ทุกคนทดลองลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและสามารถหาแหล่งสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
เพื่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง ใช้เวลา 360 นาทีหรื อ 6 ชัว่ โมง
7) วิทยากรให้แต่ละคนเขียนโปรแกรมคําสัง่ ตามความต้องการของตนเองในขั้นพื้นฐาน
หรื อหากสามารถปฏิบตั ิได้ จะเป็ นขั้นสู งก็สามารถทําได้ตามความต้องการ โดยให้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนําตนเอง วิทยากรจะเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ แนะนําเท่านั้นเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการคําปรึ กษาแนะนํา
ใช้เวลา 510 นาทีหรื อ 8 ชัว่ โมง 30 นาที
8) ให้ทุกคนทดลองฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองและสามารถนําไปเรี ยนรู ้
นอกห้องเรี ยนได้ โดยให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องของแต่ละ
บุคคล จํานวน 5 ครั้งครั้งละ 5 นาที พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคนอื่น ใช้เวลา 750
นาที หรื อ 12 ชัว่ โมง 30 นาที
9) ให้แต่ละคนนําเสนอผลงานและแสดงผลงาน พร้อมแสดงเหตุผลของการสร้างผลงาน
และประโยชน์ที่ได้จากการสร้างผลงานนั้นพร้อมตอบข้อซักถาม คนละ 20 นาที ใช้เวลา 600 นาที
หรื อ 10 ชัง่ โมง
10) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 15 นาที
11) ให้ทุกคนร่ วมสรุ ปสาระที่ได้จากกิจกรรมนี้และวิทยากรสรุ ปประเด็นสําคัญจาก
กิจกรรมนี้คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
ลงมือปฏิบตั ิตามแผนนั้น และการได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยการตนเอง การเกิดวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ใช้เวลา 15 นาที
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การประเมินผล :
1) แบบประเมินทักษะการเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม Micro Worlds
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ การเรี ยนรู้การใช้โปรแกรม
Micro Worlds ”
3) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
4) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ เช่น การให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
5) ผลงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Micro Worlds
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการให้โจทย์
ในการเล่นเกมจากการใช้ตวั ต่อ Lego และในการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์จะไม่จาํ กัดว่าต้องเป็ น
โปรแกรมแบบนี้แบบเดียว วิทยากรสามารถนําโปรแกรมในแบบอื่นมาปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและเป็ นโปรแกรมที่มีใช้ในการเรี ยนรู ้ใน
สถานการณ์ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตามควรให้อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ แต่ละกิจกรรม

• ดินสอเป็ นครู
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายเหตุผลในการใช้ประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับดินสอ
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นในการเรี ยนรู ้กิจกรรมนี้แก่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมดินสอได้
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
ไม่มีเนื้อหาวิชาการ แต่มีประเด็นสาระที่เกิดจากประสบการณ์และการใช้ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
ร่ วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ แล้วนําเสนอหรื อแสดงความคิดเห็นออกมาผ่านการ
สื่ อสารด้วยท่าทาง การพูดและการเขียน

การดําเนินการฝึ กอบรม

ต้องการ

1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยให้เลือกที่นงั่ กันตามความ

2) วิทยากรแนะนํากิจกรรม ดินสอเป็ นครู เป็ นการสื่ อสารความคิดที่เชื่อมโยงกับความรู ้
แล้วนําเสนอให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความคิดเห็นของเราโดยใช้หลักเหตุผล
3) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 20 นาที
4) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้และวิทยากร
สรุ ปกิจกรรมนี้วา่ ได้เรี ยนรู ้การคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการทํา
กิจกรรมและได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็ นการพัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ ใช้เวลา 20 นาที
การประเมินผล :
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ดินสอเป็ นครู ”
2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ เช่น การให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
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ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการให้โจทย์
ในการเล่นเกม อาจสร้างสรรค์เกมหรื อกิจกรรมใหม่ๆ โดยเน้นประเด็นตามกิจกรรมนี้ได้ แต่ควรให้
อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม

• กระเป๋ าปัญญา
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสิ นใจได้
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นในตัดสิ นใจได้
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเขียนที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ในการตัดสิ นใจใน
กิจกรรมนี้ได้
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
ไม่มีเนื้อหาวิชาการ แต่มีประเด็นสาระที่เกิดจากประสบการณ์และการใช้ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
ร่ วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ แล้วนําเสนอหรื อแสดงความคิดเห็นออกมาผ่านการคิด
วิเคราะห์ก่อนการตัดสิ นใจ
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การดําเนินการฝึ กอบรม

ต้องการ

1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยให้เลือกที่นงั่ กันตามความ

2) วิทยากรแนะนํากิจกรรม ดินสอเป็ นครู เป็ นกิจกรรมที่ใช้ความคิดวิเคราะห์ก่อน
ตัดสิ นใจว่าอะไรคือสิ่ งที่อยูใ่ นถุงหรื อกระเป๋ าผ้านั้น
3) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 15 นาที
4) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้และวิทยากร
สรุ ปกิจกรรมนี้วา่ ได้เรี ยนรู ้การคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการทํา
กิจกรรมและได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็ นการพัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ ใช้เวลา 10 นาที
การประเมินผล :
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ กระเป๋ าปัญญา ”
2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ เช่น การให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการให้โจทย์
ในการเล่นเกม อาจสร้างสรรค์เกมหรื อกิจกรรมใหม่ๆ โดยเน้นประเด็นตามกิจกรรมนี้ได้ แต่ควรให้
อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม

• การจัดทําโครงการ
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริ มสร้างขีดสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการจัดทําโครงการ
2) เพื่อพัฒนาความรู ้ในเรื่ องการจัดทําโครงการให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม :
1) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอธิ บายหลักการสําคัญของการจัดทําโครงการได้
2) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมบอกขั้นตอนในการจัดทําโครงการให้แก่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมคนอื่นได้ถูกต้อง
3) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจเลือกจัดทําโครงการของตนเอง
หรื อของกลุ่มได้
4) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเขียนโครงการของตนเองหรื อของกลุ่มได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน
5) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําเสนอโครงการด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดทํา
ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจได้
6) เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดําเนินการตามโครงการที่ได้จดั ทําขึ้นได้
การเตรียมการ :
ก. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
ข. การจัดห้องเรี ยนรู ้และสถานที่
ค. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ง. ผูส้ อนหรื อวิทยากรฝึ กอบรม
จ. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ฉ. เจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม :
ใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณ 20 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1) หลักการและขั้นตอนการดําเนินการของการจัดทําโครงการ
2) แบบฟอร์ มหัวข้อที่ใช้ในการเสนอการจัดทําโครงการจริ งในหน่วยงาน
ตามเอกสารการจัดทําโครงการ
การดําเนินการฝึ กอบรม
1) เชิญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าห้องเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ โดยให้นงั่ ตามกลุ่มที่มีการตกลงแบ่ง
กันตามความเหมาะสมและตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม พร้อมแจ้งกลุ่มและรายชื่อ
สมาชิกในกลุ่มของตน ใช้เวลา 15 นาที
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2) วิทยากรแนะนํากิจกรรมการจัดทําโครงการ ว่าจะมีการอธิ บายหลักการและขั้นตอน
สั้นๆ ตามคู่มือการจัดทําโครงการแล้วให้แต่ละกลุ่มดําเนินการจัดทําโครงการ โดยมีการคิดวิเคราะห์
และตัดสิ นใจเลือกจัดทําโครงการ พร้อมกับการเขียนการจัดทําโครงการเพื่อนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยงานและนําไปปฏิบตั ิจริ งในหน่วยงานภายใน เดือน ต่อไปหลังจากเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรมนี้
ใช้เวลา 60 นาที
3) วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยก่อนการจัดทําโครงการ ใช้เวลา 15 นาที
4) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรี ยนรู ้และดําเนินการจัดทําโครงการของตนเองหรื อของกลุ่ม และ
จัดทําข้อมูลในการนําเสนอโครงการ เป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 720 นาที หรื อ
12 ชัว่ โมง
5) ให้แต่ละกลุ่มหรื อบุคคลนําเสนอโครงการที่ได้จดั ทําขึ้น พร้อมส่ งเป็ นเอกสาร โดย
นําเสนอกลุ่มละ 45 นาที และตอบข้อซักถามกลุ่มละ 15 นาที จํานวน 5 กลุ่ม ใช้เวลา 300 นาที หรื อ
5 ชัว่ โมง
6) ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาปรับแก้ไขการจัดทําโครงการโดยใช้การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้องและการให้คาํ แนะนําจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคนอื่นๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดทําโครงการของกลุ่มผูน้ าํ เสนอ ก่อนส่ งผลงานการจัดทําโครงการของกลุ่ม ใช้เวลา 60 นาที หรื อ
1 ชัว่ โมง
7) วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแนวคิดนี้
หลังจากได้เรี ยนรู ้ ใช้เวลา 15 นาที
8) วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้จากการทํากิจกรรมนี้
ใช้เวลา 15 นาที
การประเมินผล :
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิในกิจกรรม “ การจัดทําโครงการ ”
2) ใช้แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองในกิจกรรมการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สําหรับวิทยากรใช้ประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิ เช่น การให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ :
วิทยากรสามารถใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการทํากิจกรรมย่อยนี้ได้ โดยเฉพาะการให้โจทย์
ในการเล่นเกม อาจสร้างสรรค์เกมหรื อกิจกรรมใหม่ๆ โดยเน้นประเด็นตามกิจกรรมนี้ได้ แต่ควรให้
อยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดให้ทาํ กิจกรรม
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วิธีการประเมินผลการฝึ กอบรม
หลักการประเมินผลงานวิจัย
การประเมินผลการฝึ กอบรมจากการใช้รูปแบบการฝึ กอบรมนี้ ใช้หลักการประเมินของ
Bloom’ Taxonomy ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ใน 3 ลักษณะ คือ พุทธพิสัย
(Cognitive Domain) , จิตพิสัย (Affective Domain) และ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) จะ
ใช้แนวคิดของ Dave ที่ประยุกต์มาจากหลักการของ Bloom เพื่อความชัดเจนในการประเมินทักษะ
พิสัย โดยการประเมินดังกล่าวจะเน้นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ การพัฒนาสมรรถนะใน 3 ด้าน คือ
ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่าง ด้านทักษะการสื่ อสารถ่ายทอด และด้านการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
สถิติทใี่ ช้ ในการประเมิน
การประเมินผลจะใช้หลักวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. การประเมินผลโดยการเปรี ยบเทียบกลุ่มเดียวกัน ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะใช้หลัก
สถิติ Dependence t-test ในการวิเคราะห์ผล
2. การประเมินผลโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม A กับ กลุ่ม B จะใช้หลักสถิติ
Independence t-test ในการวิเคราะห์ผล
3. การประเมินเพื่อหาค่าความคงที่ของตัวแปรร่ วมที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามด้วย
การใช้หลักสถิติการวิเคราะห์ตวั แปรแทรกซ้อนร่ วม Analysis of Covariance
4. การประเมินเพื่อหาค่าความคงอยูข่ องตัวแปรตามเพื่อพิจารณาความคงอยูข่ อง
ขีดสมรรถนะผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้ว 3 เดือน ด้วยการใช้หลักสถิติวเิ คราะห์การหาค่าความคงอยู่
Repeated Measure
แนวคิดการประเมิน
การประเมินสมรรถนะจะแบ่งเป็ น
1. การประเมินประเภทสมรรถนะ 5 ประเภท ได้แก่
1.1 ผูเ้ ริ่ มต้น (Novice)
1.2 ผูเ้ รี ยนรู ้ (Advance Beginner)
1.3 ผูป้ ฏิบตั ิ (Competent)
1.4 ผูช้ าํ นาญ (Proficient)
1.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
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2. การประเมินระดับของสมรรถนะ ได้แก่
2.1 ระดับ 1 เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ไม่ดีหรื อน้อยมากถึงปฏิบตั ิไม่ได้
2.2 ระดับ 2 เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ไม่ค่อยดีหรื อน้อย
2.3 ระดับ 3 เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้พอใช้หรื อปานกลาง
2.4 ระดับ 4 เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ดีหรื อมาก
2.5 ระดับ 5 เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้ดีมากหรื อมากที่สุด
โดยมีเกณฑ์ประเมินค่าคะแนน แบ่งเป็ น 4 ช่วง คือ
- ค่าคะแนน
0 - 1.25 หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
- ค่าคะแนน
1.26 - 2.51
หมายถึง พอใช้
- ค่าคะแนน
2.52 – 3.77 หมายถึง ดี
- ค่าคะแนน
3.78 – 5.0 หมายถึง ดีมาก
การคิดสัดส่ วนการประเมินผลการฝึ กอบรม เป็ นการประเมินสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละบุคคล โดยจะมีการประเมินใน 2 ส่ วน ดังนี้
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเมินระดับของสมรรถนะตนเอง นํ้าหนักคะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 40
2. ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานประเมินผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
นํ้าหนักคะแนน คิดเป็ นร้อยละ 60 โดยแบ่งเป็ นการประเมิน ดังนี้
2.1 ประเมินประเภทของสมรรถนะ
2.2 ประเมินระดับของสมรรถนะ
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ก่ อนการฝึ กอบรม

หลังการฝึ กอบรม

หลังการฝึ กอบรม 3 เดือน

ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมประเมิน
ตนเอง 40%

ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมประเมิน
ตนเอง 40%

ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมประเมิน
ตนเอง 40%

หัวหน้าประเมิน
ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม 60%

วิทยากรประเมิน
ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม 60%

หัวหน้าประเมิน
ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม 60%

กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม
แนะนําตนเอง
บอกสิ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับตนเอง
วิทยากรประเมิน
ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม

แนะนําแนวคิด Construction
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
การใช้ ตัวต่ อ Lego
การจัดการความรู้ (KM)
การใช้ โปรแกรม Micro Worlds
ดินสอเป็ นครู
กระเป๋ าปัญญา
การจัดทําโครงการ

แผนภูมิที่ 13 แสดงวิธีการประเมินผลการฝึ กอบรม
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เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
แนะนําการใช้ ตวั ต่ อ Lego
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เลโก้ (Lego) มาจากการนําสองคําใน ภาษาเดนมาร์ ก คือ Leg และ Godt มาประสมกัน ซึ่ง
หมายถึง Play Well แปลว่า ของเล่น ในรู ปแบบ ตัวต่อ พลาสติก เริ่ มผลิตครั้งแรกที่เมืองบิลลุนด์
(Billund) ประเทศเดนมาร์ ก โดยช่วงแรกผลิตจากไม้ เลโก้มีลกั ษณะเป็ นชิ้นพลาสติก หลายสี และ
ลักษณะ เหมือนก้อนอิฐมีขนาดต่างๆกัน ที่มีปุ่มและร่ องเพื่อการประกอบ โดยไม่ตอ้ งใช้ กาว เพื่อให้
ผูเ้ ล่นนําไปสร้างสรรค์ต่อเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ปั จจุบนั มีมากกว่า 6,000 ชุด
ในราวปี ค.ศ. 1930 Ole Kirk Christiansen ชาวเดนมาร์ ก เริ่ มผลิตและจําหน่ายของเล่นซึ่ งทําจากไม้
ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 ก็เปลี่ยนรู ปแบบสิ นค้า เป็ นของเล่นประเภทตัวต่อ พร้อมทั้งเปลี่ยนวัสดุการ
ผลิตเป็ นพลาสติก เรี ยกว่า Automatic Binding Bricks และเมื่อปี ค.ศ. 1954 เปลี่ยนชื่อสิ นค้า
มาเป็ นเลโก้ ดังเช่นทุกวันนี้ ต่อมา เลโก้เปลี่ยนมาใช้วสั ดุพลาสติกแบบ Acrylonitrile Butadiene
Styrene (ABS) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 จนถึงปัจจุบนั
Robocode เป็ นโปรแกรม Opensource สําหรับการศึกษาเริ่ มโดยนาย Mathew Nelson (ซึ่ งจัดทําโดย
IBM) ผูร้ ับผิดชอบโครงการนี้ คือ Flemming N. Larsen มีหน้าที่แก้บกั๊ และพัฒนารู ปแบบใหม่ๆ
โดยออกแบบมาเพื่อช่วยเรี ยนรู ้ภาษา Java และความรู ้ทางด้านปั ญญาประดิษฐ์ ที่เริ่ มปฏิบตั ิได้ง่าย
ซึ่ งควรดําเนินการดังนี้
1. เข้ าใจการทํางานของหุ่นยนต์ ในการออกแบบ เช่น วิธีบงั คับหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรม จะเลือกใช้ ภาษาใดเขียน จะมีลอ้ หรื อ จะเดินด้วยขา เป็ นต้น ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่
สําคัญเพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความคิดที่จะดําเนินการ
2. วางแผนและออกแบบ เมื่อรู ้วตั ถุประสงค์ของหุ่นยนต์ที่เราต้องการสร้างแล้ว ขั้นตอนนี้
จะเป็ นขั้นตอนในการวางแผนงาน และ การออกแบบ เช่น เราอาจจะวาดโครงสร้างแบบคร่ าวๆใน
กระดาษก่อน ขนาดของตัวหุ่นยนต์ขนาดเท่าไร มีลกั ษณะอย่างไร
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ พร้ อม ขั้นตอนนี้เป็ นการเตรี ยมเครื่ องมือ และ วัสดุอุปกรณ์
สําหรับในการสร้างหุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ บอร์ ดทดลอง สําหรับใช้ในการสร้าง
หุ่นยนต์ที่เขียนด้วยโปรแกรมซึ่งอาจจะเป็ นหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นเอง หรื อ หุ่นยนต์สาํ เร็ จรู ป หรื อ
ฝึ กทดลองปฏิบตั ิในกิจกรรมการฝึ กอบรม ที่สาํ คัญควรมีโต๊ะปฏิบตั ิการ และห้องในการทํางานที่มี
แสงสว่างอย่างเพียงพอในการดําเนินการ
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การลงโปรแกรมและลองเล่น Robocode บน Windows
ติดตั้งโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรม Robocode บนระบบปฏิบตั ิการ Windows ซึ่ ง Robocode นั้นพัฒนามา
จากโปรแกรมภาษา Java และจําเป็ นต้องมี Java Runtime ที่มี version 1.5.0 หรื อสู งกว่าเพื่อใช้ใน
การพัฒนาหุ่นยนต์ เนื้อหาข้างล่างดังต่อไปนี้เป็ นการทดสอบถึงความพร้อมของระบบก่อนที่จะการ
ติดตั้ง Robocode ซึ่ งสามารถทดสอบได้ดงั ต่อไปนี้
การตรวจสอบว่ าลง Java Runtime หรือยังและเวอร์ ชั่นอะไร
กดปุ่ ม Start และเลือก Run

พิมพ์ cmd หรื อ command เพื่อเรี ยกใช้ Command prompt

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการ Download โปรแกรมหุ่นยนต์
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พิมพ์ "java -version" เพื่อตรวจสอบ ถ้าหาก java version เป็ น "1.5.xxxx" หรื อ "1.6.xxxx"
(xxxx หมายถึงตัวอักษรอะไรก็ได้สี่ตวั ) ท่านสามารถลงโปรแกรม robocode ได้ทนั ที หากปรากฏ
ข้อความเป็ นอย่างอื่น เช่น java version เป็ น "1.4.xxxx" แสดงว่าเครื่ องของท่านได้ทาํ การลง Java
เรี ยบร้อยแล้วแต่ version เก่าเกินไปต้องทําการดาวน์โหลด JAVA Runtime มาใหม่ หากท่านพบ
'java' is not recognized as an internal or external command แสดงว่าเครื่ องของท่านยังไม่ได้ลง
Java เลย ต้องทําการดาวน์โหลด JAVA Runtime มาลง
การติดตั้ง Java Runtime
การสร้างหุ่นยนต์รถถังเพื่อเข้าแข่งขัน จะเริ่ มจากการติดตั้งซอฟแวร์ Java Runtime Version 1.5.0
หรื อสู งกว่า โดยวิธีการต่อไปนี้จะทําการดาวน์โหลด Java SDK เวอร์ชนั่ ล่าสุ ด(ขณะที่เขียนคือ
version 1.6.7) ซึ่ งหาได้จากเว็บ http://www.java.com/en/download/index.jsp
กด Install

โปรแกรมกําลังทําการติดตั้ง

ภาพที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Robocode

กด Accept
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โปรแกรม Robocode ซึ่ งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์ของ Robocode
(http://robocode.sourceforge.net) ซึ่ งจะได้ไฟล์ชื่อ robocode-setup-x.y.z.jar โดย x.y.z จะเป็ นเลข
เวอร์ชนั มาแล้ว ติดตั้งโดยดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังรู ป
กดที่คาํ ว่า Download เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง robocode 1.6.1.2 ทําการ Download

คลิ๊กที่ Download

ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อลง robocode หลังติดตั้งเสร็ จ จะสามารถเปิ ดโปรแกรม robocode โดยจะมี short
cut ปรากฏอยูท่ ี่ Desktop

โปรแกรม Robocode กําลังโหลด คําสั่ งพืน้ ฐาน

ภาพที่ 3 การเรียกใช้ โปรแกรม Robocode
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ตัวอย่ างคําสั่ งพืน้ ฐาน การสั่ งงานให้ หุ่นยนต์ เคลือ่ นที่
เคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ า : ใช้คาํ สั่ง ahead(double distance) เคลื่อนไปข้างหน้าตามจํานวน distance
pixel (s) เช่น ahead(100) ไปข้างหน้า 100 pixels
เคลือ่ นทีถ่ อยหลัง : ใช้คาํ สั่ง back(double distance) เคลื่อนที่ถอยหลังหน้าตามจํานวน distance
pixel(s) เช่น back(50) ไปข้างหลัง 50 pixels
การสั่ งงานให้ ห่ ุนยนต์ หมุน
หมุนตัวหุ่นยนต์ ไปทางซ้ าย : ใช้คาํ สั่ง turnLeft(double degree) หมุนตัวหุ่นไปทางซ้ายตามจํานวน
degree องศา อาทิเช่น turnLeft(30.14) หมุนไปทางซ้าย 30.14 องศา
หมุนตัวหุ่นยนต์ ไปทางขวา : ใช้คาํ สั่ง turnRight (double degree)
หมุนตัวหุ่นไปทางขวาตามจํานวน degree องศา อาทิเช่น turnRight (90) หมุนไปทางขวา 90 องศา
(หนึ่งมุมฉาก)

การเรี ยนรู ้ที่ดี คือ การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเท่านั้น อยากรู้วา่
เป็ นอย่างไร ต้องเข้าร่ วมทํากิจกรรม
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เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
“ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ”

จัดทําโดย
นาวาอากาศโทหญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์
2553
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คํานํา
เอกสารฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้คาํ แนะนําในการเรี ยนรู้
ด้วยการนําตนเองในเรื่ อง “การจัดการความรู ้” โดยเป็ นหัวข้อหลักสําคัญของเรื่ องการจัดการความรู้
ที่ผศู ้ ึกษาเรี ยนรู ้ในเรื่ องดังกล่าวต้องเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจ นอกจากนี้ ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้เข้าใจใน
หลักการแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู ้ได้ และสามารถใช้เป็ นกรอบแนวทางในการวาง
แผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเพิ่มเติมได้
ผูจ้ ดั ทําหวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจในเรื่ องการจัดการความรู ้และ
ผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองในเรื่ องดังกล่าว

ด้วยความปรารถนาดีจากผูจ้ ดั ทํา
นาวาอากาศโทหญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ภาพที่ 4 โมเดลปลาทู
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ (Knowledge)
ฮอสเปอร์ (อ้างในมาโนช เวชพันธ์ 2532, 15-16) ให้ความหมายของความรู ้วา่ เป็ นขั้นแรก
ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจํา อาจเป็ นการนึกได้ มองเห็น ได้ยนิ ได้ฟัง
เป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปั ญหา และมาตรฐาน ความรู้
จึงเป็ นเรื่ องของการจําอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความคิดที่ซบั ซ้อนหรื อใช้
ความสามารถของสมองมาก
เบนจามิน บลูม (อ้างในอักษร สวัสดี
2542, 26-28) ให้ความหมายของความรู ้วา่ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่ งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ เน้นกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจําที่เชื่อมโยงกับการจัดระเบียบ โดยให้ระดับความรู ้ไว้
6 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้
(Knowledge) 2) ความเข้าใจหรื อความคิดรวบยอด ( Comprehension) 3) การนําไปปรับใช้
(Application) 4) การวิเคราะห์ ( Analysis) 5) การสังเคราะห์ ( Synthesis) 6) การประเมินผล
(Evaluation)
ที.ดาเวนพอร์ ต และคณะ ( 1998) ให้ความหมายของความรู ้วา่ เป็ นสารสนเทศผนวกกับ
ประสบการณ์ บริ บท การตีความ และการไตร่ ตรอง ความรู ้เป็ นรู ปแบบที่มีมูลค่าสู งของสารสนเทศ
ที่พร้อมจะถูกนําไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจและการกระทําต่าง ๆ
ความรู ้ตามนิยามของ
Oxford Advanced Learner’s Dictionary เป็ นความจริ ง ข้อมูลข่าวสาร
ความเข้าใจและทักษะที่บุคคลต้องการผ่านประสบการณ์และการศึกษา
ความรู ้ตามนิยามของวิกิพีเดีย เป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริ ง
ความหมาย โดยใช้ขอ้ เท็จจริ ง ข้อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เครื่ องหมาย และสื่ อต่าง ๆ โดยมี
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์เป็ นไปตามผูส้ ร้าง ผูผ้ ลิตจะให้ความหมาย
ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ผสุ เดชะริ นทร์ (www.dopa.go.th) ให้ความหมายของการจัดการความรู ้วา่ คือ การรวบรวม
องค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นส่ วนราชการซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาเป็ นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งสุ ด

411

วิจารณ์ พานิช (www.dopa.go.th) ให้ความหมายการจัดการความรู ้ คือ เครื่ องมือเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมาย 4 ประการคือ เป้ าหมายงาน เป้ าหมายการพัฒนาคน เป้ าหมายการพัฒนาองค์กรเป็ น
องค์กรการเรี ยนรู ้ และความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทาํ งาน
ดังนั้น การจัดการความรู ้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู ้ในองค์กร มาพัฒนา
ให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้และปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด โดยมีความรู ้ 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ เป็ นความรู ้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรื อ
การคิดเชิงวิเคราะห์ หรื อ ความรู ้แบบนามธรรม
2. ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือ หรื อ ความรู ้แบบรู ปธรรม
Nonaka และ Takeuchi (1995) ได้กาํ หนดรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ท้งั สองใน
รู ปแบบของการเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น 4 ส่ วน คือ Externalization, internalization, socialization และ
combination. ที่เรี ยกว่า Knowledge Spiral หรื อ SECI Model
Tacit

Tacit

Socialization

Internalization

Externalization

Combination

Explicit

Explicit
ภาพที่ 5 Knowledge Spiral / SECI Model
1. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างความรู ้ที่ในรู ปแบบที่เรี ยกว่า tacit knowledge เช่น ทักษะ แนวคิด เพื่อให้เกิดกระบวนการ
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คิดและทักษะใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งเป็ นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit knowledge ของ
ผูท้ ี่สื่อสารระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
2. การปรับเปลี่ยนสู่ ภายนอก (Externalization) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนความรู ้ในรู ปแบบ
ของ tacit knowledge ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสามารถเก็บเป็ น
ความรู ้ขององค์กรได้เช่นเปลี่ยนความรู ้หรื อทักษะให้อยูใ่ นรู ปแบบของรู ปภาพ แผนผัง ฟังก์ชนั่
หรื อสมการ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการสร้างและแบ่งปั นความรู ้จากสิ่ งที่มีและเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เป็ นการแปลงจาก Tacit knowledge เป็ น Explicit knowledge
3. การผสมผสานทางความรู ้ (Combination) เป็ นกระบวนการรวมความรู ้ในแขนงต่าง ๆ
กันเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการแปลง Explicit knowledge จาก Explicit
knowledge โดยรวบรวมความรู ้ประเภท Explicit ที่เรี ยนรู ้ มาสร้างเป็ นความรู ้ประเภท Explicit ใหม่
4. การปรับเปลี่ยนสู่ ภายใน (Internalization) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้จากการกระทํา เป็ น
การเปลี่ยนความรู ้ในรู ปของเอกสาร ทักษะหรื อความสามารถของบุคคลหรื อองค์กร ซึ่ งเป็ นการ
แปลง Explicit knowledge มาเป็ น Tacit knowledge มักเกิดจากการนําความรู ้ที่เรี ยนรู ้มาไปปฏิบตั ิ
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
เป็ นกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู ้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้ าหมาย
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ – เช่น สร้างความรู ้ใหม่, รักษาความรู ้เก่า
3. การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ - วางโครงสร้างความรู ้เพื่อการเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ – เช่นปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน
5. การเข้าถึงความรู ้ – เป็ นการทําให้ผใู ้ ช้ความรู ้น้ นั เข้าถึงความรู ้ที่ตอ้ งการได้ง่าย เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ – ทําได้หลายวิธี กรณี Explicit Knowledge เป็ นเอกสาร,
ฐานความรู ้ , เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี Tacit Knowledge เป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ , ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นต้น
7. การเรี ยนรู้ – ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของงาน
กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process) เป็ นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ตอ้ งการจัดการความรู ้ภายในองค์กร มุ่งเน้นถึงปั จจัย

413
แวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
1. การเตรี ยมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
2. การสื่ อสาร เช่น กิจกรรมที่ทาํ ให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่ งที่องค์กรจะทํา
3. กระบวนการและเครื่ องมือ ช่วยให้คน้ หาเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้ได้รวดเร็ ว
4. การเรี ยนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู ้
5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ , ใช้ในการปรับปรุ งแผนให้ดีข้ ึน
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในทุกระดับ
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
แนะนําการใช้โปรแกรม
Micro Worlds
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คํานํา
เอกสารการใช้โปรแกรม MicroWorlds นี้ ประยุกต์จากคูม่ ือการใช้ จากโปรแกรม
MicroWorlds เพื่อสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ของอาจารย์ภาวนา วงศ์โสม และอาจารย์ทวีศกั ดิ์ ไชย
องค์การ เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้คาํ สั่งโปรแกรม MicroWorlds สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ขอขอบพระคุณอาจารย์ท้ งั 2 ท่านที่กรุ ณามาให้คาํ แนะนําการใช้โปรแกรมนี้พร้อมคู่มือ
ฉบับเต็มเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื่อง
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Micro Worlds
Micro Worlds เป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าภาษา LOGO มี
ลักษณะคล้ายภาษาพูดที่เป็ นประโยค คือ มีศพั ท์และกฎเกณฑ์ในการใช้คาํ ศัพท์ มีการสัง่ การ มี
กฎเกณฑ์ในการสร้างคําสั่งเหมือนกับที่เราใช้ในชีวติ ประจําวันที่จะสั่งให้ใครก็ได้ปฏิบตั ิตามคําสั่งที่
เราต้องการโดยผูเ้ รี ยนต้องวางแผนการทํางานก่อนแล้วลงมือทดลองหรื อสร้างงานตลอดเวลาของ
การทํางาน จะเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนางานหรื อจากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผูอ้ ื่น จนเกิดการพัฒนาได้ตามความพึงพอใจ ในที่สุดก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์ตามความต้องการ
การเปิ ดและปิ ดโปรแกรม MicroWorlds
การใช้ shot cut อยูห่ น้า Desktop
ให้ใช้เมาส์ doubble click ที่ไอคอนMicroWorlds Pro

จะปรากฏพื้นที่ทาํ การหรื อที่เรี ยกว่าหน้าจอของMicroWorlds Pro จะสามารถทํางานในหน้าจอนี้
ได้โดยใช้เครื่ องมือประกอบการสร้างงานซึ่ งจะได้บอกถึงลักษณะและหน้าที่การทํางานของ
เครื่ องมือในขั้นต่อไป ลักษณะหน้าจอมีดงั นี้
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สามารถย่อหรื อขยายได้ โดยใช้เมาส์ช้ ีที่เส้น จะเกิดมีลูกศร 2 หัวแล้วกดเมาส์
ค้างไว้ต่อจากนั้นให้ดึงตามความต้องการในการย่อหรื อขยายก็ได้
เรียนรู้ พนื้ ฐานการสร้ างโครงงานโดย MicroWorldsPro
เมื่อเข้าไปอยูใ่ นโปรแกรม MicroWorldsPro แล้ว ให้ click ที่เมนู File เลือกโครงงานแต่ละ
โครงงานจะประกอบไปด้วย วัตถุ และข้อความซึ่ งอาจจะรวมกันอยูใ่ นหน้าจอแสดงผลหลายหน้า
ด้วยกัน เมื่อเปิ ดหน้าจอแสดงผลขึ้นมาครั้งแรก จะมีแถบเครื่ องมือประกอบด้วยรายการ ดังนี้
แถบเมนู

แถบเครื่ องมือ

Status Bar
ศูนย์คาํ สั่ง
ภาพที่ 6 การใช้ แถบเครื่องมือโปรแกรม Micro Worlds

หน้าต่าง
graphics
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แถบเครื่องมือ ประกอบด้วยแถบเครื่ องมือ 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
แถบเครื่ องมือมีลกั ษณะและความหมายของหน้าที่ ดังนี้
1. แถบเครื่องมือกลุ่มที่ 1
1 2
3
4

New Project
Open Project
Save Project
Print Project

กลุ่มที่ 4

ปุ่ มรู ปแผ่นกระดาษมีภาพ สําหรับเปิ ดหน้าจอเพื่อสร้างงานใหม่
ปุ่ มสําหรับเปิ ด เพื่อเลือกค้นหางานที่ทาํ มาแล้ว
ปุ่ มรู ปแผ่นดิสเก็ต สําหรับบันทึกงานที่ทาํ เก็บไว้
ปุ่ มรู ปเครื่ องพิมพ์ สําหรับพิมพ์งาน

2. แถบเครื่องมือกลุ่มที่ 2
1
2

Project Layout
Procedures

ใช้สาํ หรับขยายหน้าต่างแสดงผลให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกในการดูงาน
ใช้สาํ หรับขยายพื้นที่ที่พิมพ์คาํ สั่งให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกในการพิมพ์
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3. แถบเครื่องมือกลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

แถบเครื่ องมือกลุ่มที่ 3 เป็ นเครื่ องมือใช้สาํ หรับสร้าง Object บนหน้าจอ (Object
Creation Tools) เมื่อต้องการสร้างงานบนหน้าจอ ให้เลือกกดปุ่ ม Menu bar แถบเรี ยงกันตาม
แนวนอน แล้ว click บนหน้าจอปุ่ มต่าง ๆ ก็จะแสดงบทบาท ดังนี้
1 2 3 4 5 6 7 8

ปุ่ มรูปเต่ า (Turtle) ใช้สาํ หรับสร้างเต่าตัวใหม่
ปุ่ มรูปตัวอักษร (Text box) ใช้สาํ หรับสร้างกล่องข้อความ
ปุ่ มรูปนิว้ มือ (Button) ใช้สาํ หรับสร้างปุ่ มควบคุมบนหน้าจอ เพื่อสั่งให้ทาํ งาน
ปุ่ มรูปแถบเลือ่ น (Slider) ใช้สาํ หรับกําหนดความถี่ที่ตอ้ งการให้ภาพเคลื่อนไหว
ปุ่ มรูปตัวโน้ ต (Melody) ใช้สาํ หรับเปิ ดหน้าต่างสร้างเสี ยงดนตรี ซ่ ึ งสามารถสร้างเสี ยงดนตรี ได้เอง
ปุ่ มรูปไมโครโฟน (Sound Recording) ใช้สาํ หรับบันทึกเสี ยงลงในโครงงาน
ปุ่ มรูปกล้ องวีดิโอ (Import Movie) ใช้สาํ หรับนําภาพเคลื่อนไหวบรรจุลงในโครงงาน
ปุ่ มรูปโซ่ (Hyperlink) ใช้สาํ หรับนําภาพในอินเตอร์เน็ ตบรรจุลงในโครงงาน
4. แถบเครื่องมือกลุ่มที่ 4 กลุ่มแก้ไขวัตถุ (Object) บนหน้ าจอ (Ending Tool)

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

420
แถบเครื่ องมือกลุ่มที่ 4 เป็ นเครื่ องมือใช้สาํ หรับควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงงงาน เมื่อต้องการ
สร้างงานบนหน้าจอ ให้เลือกกดปุ่ ม Menu bar แถบเรี ยงกันตามแนวนอน แล้ว click บนหน้าจอ
ปุ่ มต่าง ๆ ก็จะแสดงบทบาท ดังนี้
1
2 3 4 5
6

ปุ่ มตัวชี้ (Regular Point) ใช้สาํ หรับ click บนปุ่ มควบคุม จัดการพิมพ์ขอ้ ความ รวมทั้งใช้เลือก
หรื อเลื่อนสิ่ งของบนหน้าจอ
ปุ่ มรู ปดวงตา (Eye Tool) ใช้สาํ หรับปรับเปลี่ยนสิ่ งที่ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอ เมื่อนําไป click ตรงสิ่ ง
ใดที่สร้างขึ้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นที่สามารถเข้าไปทําการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่ งนั้นได้ตาม
ความต้องการ
ปุ่ มรู ปตราปั๊ม (Stamper) ใช้สาํ หรับการปั๊ มหรื อการคัดลอกรู ปเต่า ภาพวีดิทศั น์หรื อกล่องข้อความ
บนหน้าจอ
ปุ่ มรู ปแว่นขยายบวก (Magnifier) ใช้สาํ หรับขยายขนาดรู ปเต่าหรื อขยายปุ่ มควบคุมหรื อขยาย
กล่องข้อความบนหน้าจอ
ปุ่ มรู ปแว่นขยายลบ (De magnifier) ใช้สาํ หรับย่อขนาดรู ปเต่าหรื อย่อปุ่ มควบคุมหรื อย่อขนาด
กล่องข้อความบนหน้าจอ
ปุ่ มรู ปฝ่ ามือ (Stop All) ใช้เมื่อต้องการให้ภาพหรื อสิ่ งของที่กาํ ลังเคลื่อนไหวบนหน้าจอหยุด
เคลื่อนไหว โดยใช้เมาส์ click ที่รูปปุ่ มฝ่ ามือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กาํ ลังเคลื่อนไหวอยูจ่ ะหยุดทันที
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เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การจัดทําโครงการ
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การจัดทําโครงการฝึ กอบรม
การจัดทําโครงการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากร
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู ้ ( Knowledge) ความเข้าใจ ( Understanding) ในการปฏิบตั ิงาน และมี
ทัศนคติ (Attitude) ในเชิงบวกต่อการปฏิบตั ิงาน ต่อผูบ้ ริ หาร และองค์การ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
(Skill) ความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
การจัดทําโครงการฝึ กอบรมนั้นถูกต้องตรงตามความต้องการ องค์ประกอบ 5 ส่ วน คือ
1. ความเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ ( Insight) ทุกคนนั้นอยากจะรู ้วา่ ตัวเขาเหล่านนั้นต้องการที่จะ
เรี ยนรู ้อะไร พนักงานต้องการฝึ กอบรมเรื่ องใด ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละคน
จากการทราบถึงความรู ้และความสามารถของเขาขณะนั้น
2. แรงจูงใจ (Motivation) ทุกคนต้องการแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก หมายถึง ผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมต้องทราบว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ารับการฝึ กอบรมนี้ ดังนั้นการจูงใจผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรมโดยการบอกผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับสามารถเป็ นการสร้างแรงจูงใจได้
เช่น การเลื่อนขั้น การได้รับรางวัล แม้วา่ การกล่างถึงผลประโยชน์น้ นั ยังจูงใจให้มีส่วนร่ วมในการ
ฝึ กอบรม และพัฒนาได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มแรงจูงใจจากการสื่ อสารกับบุคคล
ภายในองค์การให้เข้ารับการฝึ กอบรมและมีส่วนร่ วม หนทางหนึ่งที่มีผลต่อแรงจูงใจนัน่ คือ การ
บอกกับผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เข้าใจ เมื่อทุกคนเข้าใจแล้วก็ทาํ ให้เกิดความต้องการในการฝึ กอบรม
เมื่อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมแล้วนั้น พนักงานคนอื่น ๆ ก็จะต้องได้รับการ
ฝึ กอบรมตามกันไปเป็ นลําดับขั้น
3. ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ (New Skill and Knowledge) ทุกคนนั้น แสดงความ
ต้องการของแต่ละคนว่าต้องการที่จะเพิม่ ความรู ้ และความสามารถใหม่อย่างไร การจัดทําการฝึ ก
อบรมนั้นต้องคํานึงถึงการเพิ่มความสามารถและความรู ้ใหม่ ที่ผนู ้ ้ นั ยังไม่มี
4. เรียนรู้จากสถานการณ์ จริง (Rear world Practice) จําเป็ นต้องให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้ลองเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งเพื่อให้การฝึ กอบรมได้ประสิ ทธิ ภาพสู ง การเข้าร่ วมกิจกรรม
เสมือนจริ งนั้นก็เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
5. การรายงานผล (Accountability) การรายงานผลนั้นมาจากหัวหน้า แต่ในขณะเดียวกัน
ต้องมาจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
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-รู ปแบบการเขียนโครงการหน่วยงาน
…………………………………
ชื่อโครงการ
………………………………....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..............................................
ระยะเวลาดําเนินงาน ..............................................

กฝศ๐๗

๑. หลักการและเหตุผล
ระบุความสําคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และเหตุผล ความจําเป็ นที่ตอ้ ง
ดําเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรื ออาจจะระบุ
สิ่ งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความสําเร็ จของโครงการ
๒. วัตถุประสงค์
ระบุสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น เมื่อดําเนินการตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบคําถามว่า “จะทํา
เพื่ออะไร” หรื อ “ทําแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล………………………………...
๓. เป้ าหมาย
ระบุสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพในแต่ละช่วงเวลาจากการ
ดําเนินการ
ตามโครงการนี้ แล้ว โดยตอบคําถามว่า “จะทําเท่าใด”
……………………………………………………..
๔. วิธีดาํ เนินการ
บอกรายละเอียดวิธีดาํ เนินการ/วิธีจดั การกับปั ญหา โดยระบุเวลาและกิจกรรมการดําเนิน
โครงการ
(ควรมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยายในแต่ละช่วง หรื อในแต่ละ
วัน)…………………….
๕. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตอบคําถามว่า“ทําเมื่อใด และนานเท่าใด“ (ระบุเวลาเริ่ มต้น และเวลาสิ้ นสุ ดโครงการอย่าง
ชัดเจน)
๖. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ระบุผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม …..จากที่ใด.….. จํานวน……คน ถ้าจําเป็ นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ ต้องระบุให้ ชัดเจน เช่น ชั้นยศ, อายุ………………………………
๗. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน ………….บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๑. ค่าสมนาคุณ ………….บาท (บรรยาย…..ชม.×อัตราค่าสมนาคุณ )
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ………….บาท (คนละ …..บาท×จํานวนคน × จํานวนวัน)
๓. ค่าอาหาร
………….บาท (คนละ …..บาท×จํานวนคน )
๔. ค่าเครื่ องดื่ม ………….บาท (คนละ …..บาท×จํานวนคน )
๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด–ปิ ด ………….บาท (ถ้ามี)
๘. หน่วยที่รับผิดชอบ
หน่วยที่เสนอโครงการ……
๙. การประเมินโครงการ
บอกรายละเอียดการให้ได้มาซึ่ งคําตอบว่าโครงการที่จดั นี้มีประโยชน์และคุม้ ค่าอย่างไร โดย
บอกประเด็น
การประเมิน /ตัวชี้วดั แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อ เป้ าหมาย
ของโครงการ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุวา่ ใครจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร
มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่างไรบ้าง
……………………………..ผูเ้ สนอโครงการ
(…………………………)
ตําแหน่ง
……………………………..ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(………………………….)
ตําแหน่ง
หมายเหตุ ผูเ้ สนอโครงการ คือ ผูท้ ี่รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
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เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
แนะนําแนวคิด CONSTRUCTIONISM
หรือ การสร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
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หลักที่ใช้ ในการสร้ างและคิด
การศึกษาของนักจิตวิทยาชาวสวิส JEAN PIAGET พบว่าเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โดยผูใ้ หญ่ไม่ตอ้ งเป็ นฝ่ ายสอนหรื อ ให้ ความรู ้ตลอดเวลา พบว่าเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ตั้งแต่เกิด จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา การเรี ยนสมัยใหม่ ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญา (CONSTRUCTIONISM) เป็ นอย่างไร
CONTRUCTIONISM คืออะไร
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา หรื อ CONTRUCTIONISM เกิดจากแนวคิดของ
SEYMOUR PAPERT จากมหาวิทยาลัย MIT โดยประยุกต์จากทฤษฎี KNOWLEDGE ของ JEAN
PIAGET (1896-1980) นักจิตวิทยาชาวสวิส ซึ่ ง PAPERT ได้เคยร่ วมงานมาแล้ว ในกรุ งเจนีวาเมื่อ
ปลายทศวรรษที่ 50 ถึงต้นทศวรรษที่ 60
ทฤษฎี KNOWLEDGE ของ PIAGET อธิ บายว่า ความรู ้คืออะไร และ สามารถพัฒนาได้
อย่างไร เช่น ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า ความรู ้ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่อีกทฤษฎีกล่าวว่า ความรู ้เป็ น
เพียงผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้มา
ทฤษฎีของ PIAGET กล่าวว่า มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้ได้จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา โดย
PIAGET มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาว่า เด็กเรี ยนรู ้ได้อย่างไร พบว่า เด็กเล็กคิดว่าปริ มาณนํ้าเปลี่ยนไป
เมื่อเทจากแก้วใบเล็กลงในแก้วใบใหญ่ ในขณะที่เด็กโตรู ้วา่ ปริ มาณนํ้านั้นเท่าเดิม แม้วา่ จะดูเหมือน
มากขึ้น
PIAGET ต้องการประยุกต์ ทฤษฎีของ
PIAGET เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสอน
(EDUCATION) โดยคิดว่าการสอน (EDUCATION) คืออะไร ถ้าคิดว่าความรู ้น้ นั ติดตัวมนุษย์เรามา
ตั้งแต่เกิด การศึกษา คือ การพยายามดึงความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวเด็กแล้วออกมาใช้ โดยให้เด็กทํางานหรื อ
ตอบคําถามที่ใช้ความรู ้น้ นั ในทางกลับกัน ถ้าคิดว่า ความรู ้ได้จากการเรี ยนรู ้ การสอนก็คือ การบอก
ให้เด็กรู ้เลยว่าวิธีที่ ถูกต้องทําอย่างไร หรื อคําตอบที่ถูกต้องคืออะไร ซึ่งเป็ นการสอนที่นิยมกันใน
สมัยก่อน ดังนั้นถ้าเห็นด้วยกับทฤษฎีของ PIAGET หรื อ PAPERT ว่าความรู้น้ นั มีอยูใ่ นตัวเด็กแล้ว
ตั้งแต่เกิด ดังนั้นการสอนคือ การสร้างโอกาสให้แก่เด็กที่จะเรี ยนรู้เองโดยให้เด็กให้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
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ภาพที่ 7 กิจกรรม Micro Worlds
เหมือนกับที่ PAPERT ได้กล่าวแล้วว่า การเรี ยนรู้ที่ดีไม่ได้เกิดจากการสอนที่ดีข้ ึน แต่เกิดจากการที่
ผูเ้ รี ยนรู ้ได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นการสอนแบบ CONSTRUCTIONISM
ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM เสนอว่า การเรี ยนรู้จะมีประสิ ทธิภาพต่อเมื่อเด็กได้เรี ยนรู ้
จากกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์ เช่น การที่เด็กเล่นก่อปราสาททรายที่ชายทะเล เล่นซ่อนแอบ เล่น
คอมพิวเตอร์ หรื อ ร้องเพลง
การเรี ยนรู ้แบบ CONSTRUCTIONISM เกิดขึ้นได้ 2ขั้นตอน คือ เมื่อเด็กสร้างสรรค์งานอยู่
สมองของเด็กจะเรี ยนรู ้ไปด้วย ซึ่ งการเรี ยนรู ้โดยวิธีน้ ีจะทําให้ เด็กสามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนมาก
ขึ้นได้ เพื่อสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์แก่เด็ก PAPERT และเพื่อนร่ วมทีม แห่ง
มหาวิทยาลัย MIT ได้ออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนสําหรับเด็ก รวมทั้งการควบคุมสภาพแวดล้อม
ในการเรี ยนที่ดี เพื่อที่จะทําให้ใช้สื่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ ทดี่ ีคืออะไร
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนที่ดีก็มีความสําคัญเช่นกัน สภาพแวดล้อมในการเรี ยนดี
ประกอบด้วย 3 ปั จจัย
1. มีตวั เลือกมากมาย (CHOICE)
2. วัสดุแต่ละตัวมีความหลากหลายในตัวของมันเอง (DIVERSITY)
3. ความชอบของเด็ก (CONGENIALITY)
ทฤษฎีของ CONSTRUCTIONISM เชื่อว่า การเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กมีโอกาส
สร้างงานของตนเอง งานที่ตนเองชอบและสนใจ ซึ่ งเด็กแต่ละคนก็จะมีความชอบต่างๆ กัน การ
เรี ยนรู ้ที่ดีควรมีตวั เลือกให้แก่เด็กๆ (CHOICE) ยิง่ มีตวั เลือกให้มากเท่าไหร่ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะ
สนใจมากขึ้น และยิง่ เด็กได้เล่นของเล่นที่สัมผัสได้ดว้ ยตนเอง ก็จะทําให้เด็กมีโอกาสที่จะเรี ยนรู้ได้
มากขึ้นจากความรู ้เดิมที่มีอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ว PIAGET ได้เรี ยกการเรี ยนแบบนี้วา่ “การเรี ยนรู้
แบบต่อเนื่อง” และยิง่ ไปกว่านั้น ความอยากรู ้และความสนใจของเด็ก จะทําให้การเรี ยนรู ้ของเด็กมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ความหลากหลาย (DIVERSITY) มีความสําคัญกับสภาพแวดล้อมการเรี ยนที่ดี คือ ความ
หลากหลายของทักษะและรู ปแบบ (DIVERDITY OF SKILL AND STYLE) สภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ที่ดี คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการฝึ กอบรมนี้ไม่ได้เน้นเด็ก แต่เป็ นการพัฒนา
ผูใ้ หญ่วยั ทํางานที่มีอาชีพทหาร
ความหลากหลายของรู ปแบบ (DIVERSITY OF STYLE) คือ การสร้างสิ่ งประดิษฐ์ที่ดี
ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว เช่น บางคนชอบวางแผนงานให้เสร็ จก่อนจึงเริ่ มลงมือทํา และทบทวน
แผนงานเป็ นครั้งคราวขณะทํางานนั้นๆ ซึ่ งเป็ นหลักในการทํางานที่ดี แต่ก็มีการทํางานแบบอื่นๆ ที่
มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น บางคนทํางานโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า แต่ค่อยๆทํา และพยายาม
หาทางแก้ไขเมื่อประสบปั ญหาเฉพาะหน้า และค่อยๆคิดว่าควรจะทําอะไรต่อไป
คนที่ชอบทํางานแบบแรกเรี ยกว่า นักวางแผน
(PLANNER) และแบบหลังเรี ยกว่า
TIKERER การทํางานทั้ง 2 แบบ มีส่วนที่ดีแตกต่างกัน เด็กผูช้ ายส่ วนใหญ่จะงานแบบ PLANNER
เด็กผูห้ ญิงส่ วนมากจะงานแบบ TIKERER แต่ไม่เสมอไป
สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนที่ดีน้ นั ควร มีบรรยากาศที่เป็ นมิตรมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
และที่สาํ คัญมีความสุ ขสนุกในการเรี ยนรู ้ ไม่ควรมีความกดดันทางด้านเวลา ความคิดสร้างสรรค์
ไม่ได้กาํ หนดได้ตามเวลา ต้องมีเวลาที่จะหัวเราะ พูดคุย จินตนาการ เดินดูคนอื่นทําอย่างไร ต้องมี
เวลาสําหรับการลองผิดลองถูก รวมถึงการพบปะเพื่อนฝูงหรื อสร้างสัมพันธไมตรี กบั เพื่อนที่มีความ
สนใจในสิ่ งที่เหมือนกัน ความสนุกสนาน หรื อการขุ่นเคืองบางครั้ง
ก็เป็ น การเรี ยน รู้ แบบ
CONSTRUCTIONISM ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้กบั เพื่อนที่ชอบในกิจกรรมที่เหมือนกัน และกลายเป็ น
เพื่อนสนิทกันในที่สุด
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