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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนโดย

เนนการถายทอดความรูที่ฝงอยูในตน (Tacit Knowledge) ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) การดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน จากนั้นนําไปทดลองฝกอบรม

และปรับปรุงรวมทั้งส้ินเปนจํานวน 5  รุน มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 35 คน  ผูผานการฝกอบรม

สามารถเขียนความรูที่ฝงอยูในตนไดทุกคน คิดเปนรอยละ 100  รูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

เรียกวา CISS Teaching Model มี 4 ขั้นตอน คือ 1) Creation 2) Information 3) Sharing และ  

4) Success  จึงสรุปไดวา มีความเปนไปไดในการดําเนินการสอนตามรูปแบบที่สรางขึ้น  

ขั้นตอนที่ 2 สรางวัสดุดําเนินการประกอบดวย 1) หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การสรางเสริม

ศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู 2) คูมือรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 

และ 3) เคร่ืองมือวิจัย ประกอบดวย เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม  และเคร่ืองมือ

ประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการทดลองรูปแบบโดยการฝกอบรมจํานวน 2 รุน กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รุนท่ี 1 จํานวน 14 คน รุนที่ 2 

จํานวน 10 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 24 คน 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลรูปแบบมี 3 ประเด็น คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของผูเขารับ 

การฝกอบรมทั้ง 2 รุน พบวา ผลงานเขียน คิดเปนรอยละ 100 ผานเกณฑรอยละ 80 ท่ีกําหนดไว 

และผูเขาอบรมรุนที่ 1 จํานวน 14 คน รุนที่ 2 จํานวน 10 คน ผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 

100   2) ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม พบวา รุนท่ี 1 มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) และรุนที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71) และ  

3) ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ พบวา รุนที่1 มีความพึงพอใจ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29) และรุนที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.53) เปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

จึงสรุปไดวา รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน และวัสดุดําเนินการในรูปแบบ 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชขยายผลตอไปได    
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากนโยบายมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก

ประการหนึ่งในการดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และพบวาผล 

การดําเนินการสวนใหญไมเปนไปตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว  หลายหนวยงานประสบปญหา

จํานวนผลงานการจัดการความรูตํ่ากวาจํานวนที่ต้ังเปาหมายไว โดยเฉพาะอยางย่ิง ปริมาณผลงาน

เขียนความรูที่ฝงอยูในตน (Tacit Knowledge) ที่จําเปนตองกลั่นกรองมาจากประสบการณของ

ผูเขียน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดประสบการณ และความรู ในการจัดการความรูดวย 

การเขียน ซ่ึงไมแตกตางจากหลายหนวยงานที่กําลังประสบปญหานี้เชนกัน 

 การจัดการความรูที่ไมสามารถดําเนินไปตามแผนกลยุทธขององคกรไดนั้น สงผลใหมีความ

สูญเสียมหาศาลหากจะคิดคําควณเปนตัวเงิน (Babcock, 2004, p. 46) ในสหรัฐอเมริกามีการ

ประมาณการความสูญเสียในแตละปสูงถึง 1,102.5 ลานบาท ดังนั้น กรณีที่องคกรสามารถ

ขับเคลื่อนการจัดการความรูใหไปไดอยางเหมาะสม ตอเนื่อง จะสรางประโยชนใหกับองคกรได

อยางมหาศาลทีเดียว   

ปญหาสําคัญที่จะกลาวในที่นี้คือ "กระบวนการเรียนรู" ของคนในองคกร การเรียนรูท่ีสําคัญ

คือตองเรียนรูจากประสบการณ (Legal, 2552) โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรูจากผูอื่น ปญหาที่แกไม

ตกของการจัดการความรูที่มีเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดของแตละองคกรก็คือ  ทําอยางไรใหมี 

การแบงปนความรู ทําอยางไรจะใหมีการถายทอดความรูระหวางคนในองคกร เมื่อลองสํารวจแผน

กลยุทธของหลาย ๆ องคกรจะพบส่ิงที่คลายกันในเร่ืองของวิธีการ กลาวคือ เปนการ "ส่ังใหมี" หรือ 

"ส่ังใหทํา" กิจกรรมการประชุมพูดคุย การเขียนบทความ หรือการรวบรวมขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง

เพ่ือเผยแพร เหตุผลก็คือ "ถาไมส่ังก็ไมทํา" จึงเช่ือไดวาเกือบทุกองคกรเห็นสอดคลองกันวาการใช

วิธีการดังกลาวไมใช แนวทางที่ถูกตอง ไมใชทางที่จะนําไปสูการจัดการความรูที่ย่ังยืน เปนแตเพียง

การแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือเช่ือวาจะเปนการกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 



2 

 

การจัดการความรูดวยการเขียนความรูประสบการณการทํางานที่ส่ังสมมานานอยางตอเนื่อง

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog) การเขียน OPL ( One Point Lesson) การ

เขียนในจดหมายขาว เปนตน เปนการจัดการความรูลักษณะหนึ่งที่สงผลดีและคุมคาตอองคกร และ

ในความเปนจริงการเขียนเพ่ือการถายทอดความรูที่มีอยูในตนเปนเร่ืองยากลําบากสําหรับผูที่ไม

คุนเคยกับงานเขียนมากอน กระบวนการสอนแบบปกติจะไมสามารถชวยผลักดันผลงานเขียนให

ออกมาภายในเวลาอันรวดเร็วไดมากนัก จึงจําเปนตองมีการสอนในรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถสราง

เสริมศักยภาพของผูเรียนใหสรางผลงานเขียนที่มีประสิทธิภาพใหไดออกมาภายในเวลาอันส้ัน   

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจสรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน และประเมินผล

รูปแบบ ในการวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ใน

วงกวางตอไป     

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน    

1.2.2 เพ่ือสรางวัสดุดําเนินการในรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน   

1.2.3 เพ่ือฝกอบรมบุคลากรตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 

1.2.4 เพ่ือประเมินผลรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน  

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ผูผานการฝกอบรมสามารถเขียนบทความผานเกณฑการประเมินไดอยางนอยคนละ 

1 เร่ือง 

1.3.2  ผูผานการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกระบวนการตามรูปแบบการสอนการจัดการ

ความรูดวยการเขียนในระดับมาก (ไมตํ่ากวา 3.50) 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 การจัดการความรูในคร้ังนี้เปนการถายทอดความรูที่ฝงอยูในตน (Tacit Knowledge) ที่

เกิดจากการปฏิบัติงานออกมาเปนงานเขียน   

1.4.2 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  

 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 รูปแบบ หมายถึง แบบแผน ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ เพ่ือใชเปนแนวทาง 

การดําเนินการสรางกรอบการพัฒนา กรอบองคความรู และกระบวนการถายโอนความรูที่ฝงอยูใน

ตน (Tacit Knowledge)  ออกมาเปนงานเขียน   

1.5.2 การสอน หมายถึง การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมใหผูเขารับการฝกอบรมไดปะทะ

เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเขียนบทความไมได เปนเขียนบทความได 

1.5.3 การเขียน หมายถึง การถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลที่ไดจาก

ประสบการณการทํางานออกมาเปนสัญลักษณ คือ ตัวอักษร เพ่ือส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจ 

1.5.4 บทความ หมายถึง งานเขียนที่ไดจากประสบการณการทํางานซ่ึงเปนความรูที่ฝงอยูใน

ตนของบุคคล เพ่ือนําไปเผยแพรในส่ือตาง ๆ ตอไป เปนบทความส้ัน ความยาวไมนอยกวา 500 คํา 

พรอมภาพประกอบ  

 

1.6 ประโยชนของผลการวิจัย 

1.6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูและการฝกอบรม สามารถนํารูปแบบ 

การสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ไปพัฒนาบุคลากรในองคกร เพ่ือแกไขปญหาได 

1.6.2  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร สามารถนํารูปแบบการสอนการจัดการ

ความรูดวยการเขียน จากงานวิจัยนี้ ไปใชเปนแบบแผนในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการเขียนงานอื่น ๆ ตอไปได 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนที่นําเสนอ

ในบทนี้แบงเปน 4 ตอน คือ การจัดการความรู เทคนิคการประชุมระดมสมอง (Brainstorming)  

เทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 

2.1 การจัดการความรู 

 2.1.1  ความสําคัญและความหมาย 

ความรูที่มีอยูมากมาย ไมวาจะเปนความรูทั่วไป หรือความรูที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ

อันยาวนานของผูคน หากตองสูญหายไปพรอมกับการเวลายอมเปนเร่ืองท่ีนาเสียดายเปนอยางย่ิง  

การจัดการความรู (Knowledge Management) จึงเขามามีบทบาทสําคัญในปจจุบัน และมีการ

กลาวถึงกันอยางกวางขวาง  การจัดการความรูเปนหลักเกี่ยวกับการนําความรูที่ถูกตองเหมาะสม  

สงตอใหกับคนที่เหมาะสม ในเวลาอันเหมาะสม (Alan, 2010) การจัดการความรูโดยตัวของมันเอง

อาจดูเหมือนเปนเร่ืองที่ไมซับซอน แตแทท่ีจริงแลวเปนเร่ืองที่ผูกโยงไวอยางแนบแนนกับกลยุทธ

ขององคกร ความเขาใจในการนําความรูออกมาไดในรูปแบบ และสถานที่ที่เหมาะสม การสราง

กระบวนการที่ครอบคลุมการทํางานขององคกรทุกสวนงาน และสรางความมั่นใจวาการเร่ิมตนของ

การจัดการความรูในองคกรจะไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากสมาชิกในองคกร นอกจากนี้

การจัดการความรูยังอาจรวมถึงการสรางองคความรูใหมหรือ อาจเพียงมุงเนนไปที่การแบงปน

ความรู การจัดเก็บ และการปรับแตงความรู เทานั้นก็ได การจัดการความรูจึงสามารถจัดทําไดหลาย

รูปแบบ พึงระลึกไวเสมอวาการจัดการความรู เปนเร่ืองที่ไมได เกี่ยวกับความรูที่ถูกจัดการ 

เพ่ือประโยชนของความรู  

Stephanie (2012) ไดใหความหมายของการจัดการความรูไววา การจัดการความรูหมายถึง 

การเช่ือมตอบุคคลเขากับความรูที่บุคลากรขององคกรตองการใชในการทํางาน ไมวาความรูนั้นจะ

เปนความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) หรือความรูทั่วไป (Explicit Knowledge) ก็ตาม รวมถึง

กิจกรรมตางๆ ในหลากหลายรูปแบบ เชน ระบบการจัดการเอกสาร (Enterprise Content 
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Management) บทเรียนจากการปฏิบัติงาน (Lesson Learned) กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer 

Assists) และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติการ (Community of Practice) 

Alan  (2010) กลาววา การจัดการความรู คือ การจัดการสินทรัพยความรูขององคกรอยางเปน

ระบบ เพ่ือวัตถุประสงคในการสรางมูลคา และขอกําหนดของยุทธวิธีการถายโอนความรูกับ 

ความตองการทางยุทธศาสตร  ซ่ึงประกอบดวยการเร่ิมตน กระบวนการกลยุทธ  และระบบ 

ที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลและการประเมินรวมกัน การปรับแตงและ 

การสรางสรรคความรู  

ในยุคเฟองฟูของการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบันนี้ ผูบริหารองคกรสวนใหญตองบริโภค

ขอมูลในแตละวันเปนจํานวนมาก จากการที่  (David, 2011)  นักวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาวา  

ในแตละวันจะมีขอมูลถูกสงไปใหกับบุคคลแตละคนตลอดหนึ่งปเปนปริมาณเทาใด ขอคนพบ

ความเปนจริงนั้นเปนที่นาตกใจโดยระบุวา มีปริมาณเทียบเทากับทุกคนในโลกอานหนังสือพิมพ 

174 ฉบับในแตละวัน 

การบริโภคขอมูลที่เกินพิกัดนี้ทําใหการจัดการความรูมีความสําคัญมากขึ้น เหตุผลสําคัญ  

3 ประการนี้จะตอบไดวาทําไมการจัดการความรูจึงเปนส่ิงที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร เหตุผล

ประการแรก คือ การจัดการความรูสามารถอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจได ประการที่ 2 คือ 

การจัดการความรูชวยสรางองคกรการเรียนรูไดโดยการทําใหเกิดการเรียนรูเปนประจํา สม่ําเสมอ 

และเหตุผลประการที่ 3 คือ การจัดการความรูชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ

นวัตกรรมได (Lisa, 2012 )  

ในสหรัฐอเมริกา แตละปมีประมาณ 500 องคกร สูญเสียเงินจํานวนมาก ประมาณถึง 1,102.5 

ลานบาท เนื่องจากความลมเหลวในการจัดการความรู (Babcock, 2004, p. 46) นับเปนตัวเลขท่ีนา

ตกใจมาก ในทางเศรษฐกิจของโลกใบนี้เต็มไปดวยความวุนวายและการเปลี่ยนแปลง การจัดการ

ความรูอยางแข็งขันสามารถชวยให องคกร หรือบริษัท เพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จโดย

ชวยอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจ ชวยในการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูโดยการสราง

กิจวัตรประจําวันของการเรียนรู และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม 

โดยในเชิงรุกของการใชระบบการจัดการความรู  องคกรจะตองเปลี่ยนความคิดเดิมที่ว า  

“การเปลี่ยนแปลงเปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได การเติบโตเปนทางเลือก” เปน "การเปลี่ยนแปลง 

http://www.knowledge-management-tools.net/about_me.html
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เปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได การเติบโตเปนการกระทําอยางต้ังใจ” 

2.1.2 ประเภทของความรู 

ความรูสามารถแบงออกแบบ 2 ประเภทใหญ คือ ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และ

ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2010)  

ดังนี้  

ประเภทที่ 1  ความรูทั่วไป หรือความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถ

รวบรวมถายทอดได โดยผานวิธีการตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ 

และบางคร้ัง เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม การจัดการความรูเดนชัด จะเนนไปท่ีการเขาถึงแหลง

ความรู ตรวจสอบ และตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม แลวนํามาสรุปไว เพ่ือใชอางอิง 

หรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไป 

ประเภทที่ 2 ความรูเฉพาะตัว หรือความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ได

จากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตาง ๆ 

เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะ 

ในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

การจัดการความรูซอนเรน จะเนนไปที่การจัดเวทีเพ่ือใหมีการแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ  

ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคนสามารถนําไปใช 

ในการปฏิบัติงานไดตอไป 
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ภาพที่ 2-1 แสดงวงจรความรูเดนขัดและความรูซอนเรน  

ที่มา http://www.nstda.or.th/nstda-km/92-km-knowledge/1208-explicit-tacit-knowledge 

 

ในชีวิตจริง ความรู 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางคร้ัง 

Tacit ก็ออกมาเปน Explicit และบางคร้ัง Explicit ก็เปลี่ยนไปเปน Tacit 

 ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงเนนการจัดการความรูที่มีอยูในตน บุคคลขององคกรแตละคน 

กวาจะไดสะสมบมเพาะองคความรูไวได ตองใชเวลาในการลองผิด ลองถูก เรียนรู ปรับปรุง แกไข 

ซ่ึงนับเปนเร่ืองที่ตองใชเวลา มีความยากลําบาก จึงเปนความรูที่มีคาควรแกการถายทอดในการ

จัดการความรูขององคกร งานวิจัยคร้ังนี้มุงจัดทํากระบวนการดึงความรูในตนอันทรงคุณคาออกมา

สูองคกรเพ่ือใหเปนสมบัติขององคกรในการแบงปนกันใชเพ่ือใหเกิดมูลคาตอองคกรตอไป 

 

2.2 เทคนิคการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 

 เทคนิคการประชุมระดมสมองเปนเทคนิคที่ใชกันมาชานาน ในการใหสมาชิกของกลุม 

รวมดวยชวยกันเสนอแนวคิดใหม ๆ ในการพัฒนาองคกร หรือแกไขปญหาบางประการท่ีบุคคล 

คนเดียวอาจคิดไดยาก และยังใชไดผลดีอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
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 2.2.1 ความหมายและความสําคัญของการประชุมระดมสมอง 

 ต้ังแต Alex Osborn ตีพิมพหนังสือช่ือ “Applied Imagination”  ในป 1953 เปนตนมา มี

นักวิจัยมากมายไดทําการวิจัยพัฒนาตอยอดจากเทคนิคเดิมท่ีเขาเขียนไวเปนขอคนพบท่ีนาสนใจ

กลาววา การประชุมระดมสมองรวมการผอนคลายดวยการดําเนินการอยางไมเปนทางการ 

เพ่ือจัดการแกปญหาดวยการคิดนอกกรอบ ซ่ึงชวยสงเสริมใหผูเขารวมการแกปญหามาพรอมกับ

ความคิดและแนวความคิดที่สามารถคิดออกมาได ในตอนแรกอาจดูเหมือนเปนความคิดบา ๆ  

เปนเร่ืองที่สับสนอลเวง แตก็อาจพบไดวาบางสวนของความคิดเหลานี้สามารถนําไปเปนตนแบบ 

ที่สรางสรรค ในการแกไขปญหาได ขณะที่ความคิดที่เสนอมาบางเร่ืองสามารถจุดประกาย ความคิด

อื่น ๆ ที่ดีใหเกิดขึ้นตามมาได ส่ิงนี้จะชวยใหสมาชิกท่ีรวมประชุมสรางความคิดใหมนอกกรอบได

โดยการกระทําที่เรียกวา "เขยา" พวกเขาออกจากวิธีการคิดแบบปกติ  

 ดังนั้นในระหวางการประชุมระดมสมอง จึงควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ หรือการใหคําช่ืนชม

กับความคิดบางความคิด เพราะการประชุมระดมสมองเปนความพยายามท่ีจะเปดโอกาส และ

ทําลายการคาดเดาที่ไมถูกตองเกี่ยวกับขอบเขตของปญหา ดังนั้น ขอวินิจฉัยและการวิเคราะห 

ในขั้นตอนนี้จะขัดขวาง หรือหยุดความคิดดี ๆ หรือจํากัดความคิดสรางสรรคที่ควรจะเกิดขึ้น  

การประเมินความคิดที่ไดในตอนทายของการประชุมจะเปนชวงเวลาในการสํารวจการแกปญหา 

ที่จะดําเนินการตอไปโดยใชความคิดที่ไดจากการประชุมระดมสมอง 

 2.2.2 ทําไมตองใชการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 

 การแกปญหาการรวมตัวกันของกลุมบุคคลในองคกรเพ่ือแกปญหาตาง ๆ กันเองแบบไมเปน

ทางการ ซ่ึงอาจจะสามารถทําลายความคิดดี ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดโดยพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุม 

จึงเปนส่ิงสําคัญที่องคกรจะจัดใหมีการรวมตัวกันแบบเปนทางการที่เรียกวา การประชุมระดมสมอง 

เร่ิมตนดวยการที่มีโครงสราง กระบวนการ มีการวิเคราะหเมื่อแกไขปญหา การประชุมระดมสมอง

จะสามารถนํากลุมเพ่ือพัฒนาความคิดที่ จํากัด และความคิดที่ไมสรางสรรค ได 

 ในทางตรงกันขามการระดมความคิดมีสภาพแวดลอมที่เสรีและเปดกวางที่สงเสริมใหทุกคน

มีสวนรวม ความคิดที่แตกตางไดรับการตอนรับและสรางขึ้น และผูเขารวมประชุมระดมสมอง

ทั้งหมด ไดรับการสนับสนุนการมีสวนรวมอยางเต็มที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและหาหนทางการ

แกปญหาไดดีในที่สุด 
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 เมื่อนํามาใชในระหวางการแกปญหา การระดมความคิดจะนําประสบการณที่หลากหลายของ

สมาชิกในทีมออกมาได จะชวยใหความคิดเกิดการขยายออกอยางมากมาย จากการสังเกตจะพบได

วาการประชุมระดมสมองจะทําใหไดทางออกที่ดีในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู 

 นอกจากนี้ ยังสามารถชวยใหกลุมสมาชิกผูเขารวมประชุมระดมสมองไดเลือกความคิดที่เกิด

จากสมาชิกในทีมสําหรับการแกปญหาที่เลือก หลังจากที่พวกเขาพวกเขามีสวนรวมในการพัฒนา 

ทําใหสมาชิกเกิดแนวโนมที่จะมีความมุงมั่นมากขึ้น เพราะทางแกปญหาดวยวิธีการประชุมระดม

สมองมีอะไรมากกวา เพราะการระดมความคิด คือ ความสนุกที่จะชวยใหทีมพันธมิตรแกปญหาใน

เชิงบวก เปนสภาพแวดลอมที่คุมคา 

 ในขณะที่การระดมสมองเปนส่ิงที่ทําใหมีประสิทธิภาพได จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะดําเนินการ

ดวยใจที่เปดกวางและจิตวิญญาณของการไมตัดสิน ถาไมทําเชนนี้สมาชิกจะคิดอยางไมมีคุณภาพ 

จํานวนสมาชิกและคุณภาพของความคิดจะลดลง และจะเสียขวัญ หมดกําลังใจ 

Scott Berkun (2004) กลาววาส่ิงที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการระดมสมอง คือ ส่ิงที่เกิดขึ้น

หลังจากการระดมสมองจบลง ไมวาการประชุมระดมสมองนั้นจะแยแคไหนก็ตาม บางความคิด 

ก็เปนเพียงความคิดต้ืน ๆ แตมันขึ้นอยูกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจากที่ระดมความคิดเหลานั้นเสร็จส้ินลง

แลว ความคิดเหลานั้นอาจจะหรืออาจไมสงผลกระทบอะไรเลยก็เปนได 

ในขณะที่คุณสามารถอานหนังสือ และเขาเร ียนรูในหลักสูตรเทคนิคการประชุมระดมสมอง

ไดก็ตาม   ส่ิงที่ สําคัญที่ สุด  คือ การคิดใหออกวาการระดมสมองจะเหมาะกับกระบวนการ 

ในการตัดสินใจที่ใหญกวาสําหรับคุณหรือทีมของคุณหรือไม แมวาจะแกไขวิธีการท่ีเรียกประชุม

และไดรับความคิดที่ดีกวาแลว ถาคุณไมสามารถนําพวกเขาเขาสูกระบวนการการตัดสินใจสําหรับ

โครงการที่คุยกันอยูก็อาจเปนปญหา ดังนั้น การประชุมระดมสมองจึงตองมีวิธีการดําเนินการดวย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ  

4 ขั้นตอนในการประชุมระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ (Keeney) 

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงรางปญหาที่คุณตองการแกไข 
เร่ืองนี้ดูเหมือนวาพูดงายแตทํายาก ดังตัวอยางของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีกําลังลอยเควง

ควางอยูกลางทะเล ขณะที่พยายามที่จะขึ้นฝงใหได กับหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา 

นักศึกษามีเพียงความคิดกํากวมของเปาหมายตามที่ระบุไวในเชิงลบ มากกวาบวก เชน    “ฉันไม 

http://scottberkun.com/about/
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คิดวาฉันจะทําได”  “มันไมไดเปนเร่ืองที่นาสนใจสําหรับฉัน”  “ดูเหมือนยากเกินไป” และ  

“มันจะใชเวลานานเกินไป” จากนั้นในที่สุดก็มีคนแสดงใหเห็นความคิดที่ไมไดเชิงลบเหลานั้น 

นักศึกษาปริญญาเอกควาหัวขอ แต Keeney บอกวานี่เปนวิธีท่ีไมดีท่ีจะทําใหการตัดสินใจท่ีสําคัญ 

แตนักเรียนควรผลักดันใหจนกวาพวกเขาจะขึ้นมาอยางนอยหาทางเลือก และจากนั้นพิจารณาทุกคน 

“ระบุวัตถุประสงคของวิทยานิพนธของนักเรียน แลวประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด”  

จะคุมคากับความพยายามมากกวา 

ขั้นที่ 2 ระบุวัตถุประสงคของการแกปญหาที่เปนไปได 
การระบุวัตถุประสงคใหชัดเจนไมใชเรื่องงายและตองใชเวลา แตถาสามารถเขาใกล

เปาหมายไดมากและมุงไปในสิ่งที่ตองการตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  การประชุมระดมสมองก็

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีตัวอยางที่นาสนใจตัวอยางหนึ่งคือ บริษัท IDEO ซ่ึงเปนบริษัทออกแบบท่ีมีช่ือเสียงระดับ

โลกแหงหนึ่งตองการออกแบบผลิตภัณฑที่จะชวยใหนักทองเที่ยวเดินทางโดยจักรยานดื่มกาแฟใน

ขณะที่พวกเขากําลังขี่จักรยานได และดูเหมือนจะมีทางออก 2 ทางที่จะอธิบายถึงส่ิงที่บริษัทตองการ

ออกแบบ คือ “ฝาปดถวยกาแฟกันการกระฉอก”  “ที่จับยึดถวยกาแฟสําหรับจักรยาน” แตคําอธิบาย

ที่ดีกวาก็คือ วัตถุประสงคที่กําหนดนี้ “ชวยใหผูขี่จักรยานดื่มกาแฟโดยไมหกหรือลวกลิ้น” Keeney 

ชอบคําอธิบายนี้เพราะทําใหเห็นชัดถึงส่ิงที่ IDEO ตองการที่จะชวยใหนักทองเที่ยวเดินทางโดย

จักรยานได 1) ดื่มกาแฟ 2) ไมกระฉอกหรือหกเลอะเทอะ 3) ไมลวกลิ้นของคนดื่ม นอกจากนี้ 

Keeney ยังชวยกําหนดวัตถุประสงคเพ่ิมใหอีกคือ หลีกเลี่ยงการรบกวนในขณะที่ขี่จักรยาน ไมเปน

เหตุใหเกิดอุบัติเหตุ เก็บรักษากาแฟใหรอนและราคาไมแพง การพูดถึงรายละเอียดที่ตองการ

เกี่ยวกับวิธีการออกแบบที่วางแกวใหมากกอนที่จะระดมสมองทําให  IDEO  มี แนวโนมที่จะ

ประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 

ขั้นที่ 3 พยายามสรางทางแกปญหาสวนบุคคล 
กอนที่จะเขาสูการระดมความคิด องคกรควรยืนยันวาผูรวมงานไดพยายามคิดหาทาง 

แกปญหาของตนเองมากอนแลว หนึ่งประเด็นปญหากับการระดมความคิดของกลุมหมายถึงเมื่อ

เราไดยินใครบางคนพูดถึงปญหาของพวกเขา เรามักจะเห็นส่ิงท่ีเรียกวา “การทอดสมอ” นั่นคือ

การยึดติดกับวัตถุประสงคใดเพียงวัตถุประสงคเดียว และวิธีการแกปญหาท่ีไดอาจเกิดขึ้นโดย
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การลืมบางวัตถุประสงคไป ตัวอยางเชน  ผูผลิตโทรศัพทมือถือแหงหนึ่ง มีวัตถุประสงคตาง ๆ 

มากมาย ในการระดมความคิด กลาวคือ ตองการผลิตโทรศัพทน้ําหนักเบาที่ยังมีความสามารถ 

GPS ดวย เมื่อผูบริหารของบริษัท ไดรวมกันประชุมระดมสมองเกี่ยวกับวิธีการสรางโทรศัพทที่

ดีกวาแบบเดิม มีบางคนกลาวถึงปญหาเรื่องน้ําหนักขึ้นมา ทันใดนั้นทุกคนก็มุงประเด็นไปที่

ปญหาเร่ืองน้ําหนักและลืมเร่ือง GPS และเร่ืองอื่น ๆ ดวย ดังนั้นการประชุมเพ่ือการแกปญหา

เดียวจะมีศักยภาพ ชวยลดความเส่ียงที่ผูเขารวมประชุมระดมความคิดจะจมอยูกับวัตถุประสงค

ใดวัตถุประสงคหนึ่งและลืมวัตถุประสงคอื่นไป 
ขั้นที่ 4 เมื่อเขาใจปญหา วัตถุประสงค และการแกปญหาสวนบุคคลอยางชัดเจนแลว  

จึงดําเนินการประชุมระดมสมอง 
แมวามันเปนความทาทายที่ไม "ทอดสมอ" ในการแกปญหาเดียวในการระดมความคิด 

แตถาผูเขารวมไดทําการบานของพวกตน ระบุปญหาไดอยางชัดเจน ระบุวัตถุประสงคได และ

พยายามแกปญหามากอน การระดมความคิดก็จะ มีประสิทธิผลมาก 
ตัวอยางการประชุมเชิงปฏิบัติการป 2008 ท่ีจัดขึ้นเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการอพยพผูคนใน

อาคารขนาดใหญในกรณีที่มีการโจมตีของผูกอการราย บนพ้ืนฐานของคําแนะนําจากสถาบัน 

มาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ Keeney ระดมความคิดสองวันคร่ึงกับผูเขารวมประชุม 30 คนที่มี

ความเช่ียวชาญในทุกดาน ต้ังแตการดับเพลิง การสรางรหัสใหกับคนพิการ และดานพฤติกรรมของ

มนุษย ผลที่ตามมาหลังจากที่ไปผานกระบวนการส่ีขั้นตอนของ Keeney คือ ได 300 ทางเลือกใหม

ในการเพ่ิมความเร็วในการอพยพ จากนั้นผูเขารวมประชุมระดมสมองทําการประเมินความคิด

มากมายเหลานั้น ซ่ึงรวมถึงการเตือนภัยโดยใชโทรศัพทมือถือเพ่ือนําคนออกจากอาคาร และ 

การสรางสะพานเช่ือมลอยฟาทุก ๆ หาช้ัน แนนอน เราหวังวา ทางออกของแกปญหาเหล านี้จะไมได

รับการทดสอบ แตเปนที่ประจักษวาวิธีการระดมสมองของ Keeney ชวยใหกลุมหาขอเสนอแนะ 

ที่มีประสิทธิภาพได 
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2.3 เทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) 

2.3.1  ความหมายและความสําคัญของการเลาเร่ือง 

การเลาเร่ือง หรือ Storytelling เปนวิธีการหรือเคร่ืองมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู 

ในการดึงเอาประสบการณ หรือความรูที่อยูภายในของผูเลาออกมาเลาใหบุคคลอื่นฟง ผูฟงสามารถ

นําเอาประสบการณ หรือความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการทํางานของตนเองได โดยไมตองเสียเวลา

เร่ิมตนในการศึกษาเร่ืองนั้นๆ ใหม (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,  2003) 

การเลาเร่ืองยังเปนรูปแบบศิลปะโบราณ และรูปแบบการแสดงออกที่มีคณุคาของมนุษย 

เพราะเร่ืองเลานี้เปนส่ิงสําคัญตอรูปแบบงานศิลปอันหลากหลาย แตคําวา "การเลาเร่ือง" มกัจะใชใน

หลาย ๆ วงการ (National Storytelling Network) 

การเลาเร่ือง มีขั้นตอน ดังนี ้ 

1.   ต้ังหัวขอหรือความรูที่ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือแบงปนใหกับผูฟงใน

องคกร  

2.  หาบุคคลที่เหมาะสมกับหัวขอนัน้ๆ ซ่ึงตองเปนผูที่มีประสบการณมากและสามารถรอง

ขอใหมาเลาเร่ืองได ความกระตือรือรนและความสามารถในการพูดด ี คลองแคลวจะเปนส่ิงที่สงผล

ใหผูเลาเร่ืองประสบผลสําเร็จในการเลาเร่ือง ดังนั้น หัวขอและผูพูดจะตองสัมพันธกัน  

3.  กลุมเปาหมายในการเลาเร่ืองเพ่ือจะไดเชิญชวนผูที่มารวมฟง  

4.  ดําเนินการเลาเร่ือง บรรยากาศไมตองมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของวาง 

เปนตน ผูเลาเร่ืองตองจับกลุมผูฟงกลุมเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเลาเร่ืองแลวเพ่ือกอใหเกิดเปน

สังคมเครือขาย ระหวางผูเลาเร่ืองและผูเขาฟง  

5. ผลลัพธของการเลาเร่ือง อาจมีการนําการเลาเร่ืองออกเผยแพรทางวิดีโอหรือโพสตขึ้น

เผยแพรทางอินทราเน็ตเพ่ือแบงปนใหกับพนักงานทั้งหมด จัดกลุมผูฟงที่มีความสนใจในหัวขอนั้น

โดยมีผูเลาเร่ืองเปนผูนํากลุม (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,  2003) 

การเลาเร่ืองนั้น อาจจะกระตุนและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการเลาเร่ืองหรือ 

ในการสนทนาดวยการต้ังคําถามที่ดีจะชวยเปนการดึงประสบการณของผูเลาออกมาไดมาก และ 

ไดดีตรงกับประสบการณของผูเลาอยางแทจริง ผูที่ทําหนาที่เปนประธานอาจจะสรุปเปนระยะ ๆ

และผูฟงสามารถชวยกันกลั่นกรองเร่ืองเลาที่เปน  Tacit  ใหเปน  Explicit  บันทึก    และสามารถนาํ 
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ความรูนั้นไปประยุกตใชตอไป 

 Paul Arinaga กลาวถึงเทคนิคการเปนนักเลาเร่ืองที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือสราง 

ความนาสนใจ ดังนี้ 

 1. ใชประโยชนจากน้ําเสียงท่ีแตกตาง โดยเลาดวยโทนเสียงที่หลากหลาย เพ่ือใหผูฟงเกิด

อารมณและความสนใจในการติดตาม 

 2.  แสดงทาทางตามบทบาทที่เลาใหสมจริงสมจัง 

 3.  หยุด เพ่ือสรางความสนใจใหติดตามเปนระยะ โดยใหดูปฏิกิริยาของผูฟงดวย อยาเลา

เพียงอยางเดียวโดยไมสนใจการตอบสนองของผูฟง 

 4.  ใชหนาตาทาทางประกอบการเลาเร่ือง เชน ทําทาโกรธ โมโห ต่ืนเตน ดีใจ เปนตน 

 5.  แตงตัวตามเนื้อเร่ือง เชน แตงเปนซานตาครอส 

 6.  ใชอุปกรณประกอบฉาก เชน เปลือกหอยหรือทราย เมื่อเลาถึงทองทะเล เปนตน 

 7.  สรางบรรยากาศ เชน ทําไฟสลัว เปดเพลง ทําเสียงระทึกขวัญ เปนตน 

2.3.2 เปาหมายข องการเลาเร่ือง (Story Telling) 

เปาหมายสําคัญที่สุดของการเลาเร่ือง  คือ ใหผูมีความรูจากการปฏิบัติปลดปลอยความรู 

ที่ซอนอยูในสวนลึกของหัวใจ (ความเช่ือ) ในสวนลึกของสมอง (ความคิด)  และในสวนลึกของ

รางกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเปนคําพูด และหนาตาทาทาง (Non-Verbal Communication) การปลอย 

ความรูจากการปฏิบัตินี้  ผูปลอยจะอยูในสภาพที่มีทั้งจิตใตสํานึก และจิตสํานึก  (Subconscious & 

Conscious) ยํ้าวาเรามีเปาหมายใหเกิดการส่ือสารทั้งโดยใชจิตสํานึกและจิตใตสํานึก  ดังนั้นถาฝก

ปฏิบัติจนมีความชํานาญ การเลาเร่ืองจะปลดปลอยความรูออกมาอยางทรงพลังอยางไมนาเช่ือ 

การเลาเร่ืองจะประสบความสําเร็จมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ  คือ ผูเลา  ผูรับฟง  

และบรรยากาศขณะเลา (ปวีณอร, 2556) 

ผูเลาที่มีอารมณแจมใส  มีความรูสึกเอื้ออาทร (Care) ตอกลุมผูฟง  มีความรูสึกวาผูฟงเปน

กัลยาณมิตร  มีจิตใจพรอมจะให  มีความภูมิใจในความสําเร็จที่ตนกําลังเลา  เปนผูประสบเหตุการณ

ในเร่ืองที่เลาดวยตนเอง  คิดทบทวนเร่ืองราวที่จะเลามาเปนอยางดี  และมีทักษะในการเลาออกมา

จากใจ คือเลาแบบไมตีความ  จะมคีวามสามารถเลาเร่ืองออกมาไดอยางทรงพลัง  โดยที่ “เร่ืองราว” 

จะไมใชแคออกมาเปนคําพูดเทานั้น  จะแสดงออกมาในหนาตา แววตา  ทาทาง  น้ําเสียง  และ 
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การส่ือสารที่ไมใชคําพูดอื่นๆ รวมทั้ง “ความเงียบ” เปนชวงๆ ดวย (ถามี)     โปรดสังเกตวาสภาพ

จิตอันเปนกุศล เปนจิตที่มีพลัง สามารถทําหนาที่แบงปนความรูที่ลึกและซับซอนไดดีกวาสภาพจิต

ธรรมดาๆ  

ผูรับฟงที่เปน “ผูฟงอยางต้ังใจ”  ที่เรียกวา Active Listening จะชวยสงกระแสจิตไปกระตุน

ใหผูเลาเกิดอารมณในการเลา     ทาํใหสามารถเลาออกมาจากใจไดลึกย่ิงขึ้น    คําถามที่แสดงความ

สนใจและช่ืนชม (Appreciative Inquiry) จะชวยกระตุนอารมณสรางสรรคเชนเดียวกัน  และยังจะ

ชวยทําใหการเลาเร่ืองครบถวนมากขึ้น     ในกรณีที่การเลาเร่ืองมีการขามขั้นตอน ผูอํานวยความ

สะดวกในการประชุม (Group Facilitator) อาจชวยถาม วา “ทําไมจึงทําเชนนั้น”  “คิดอยางไรจึงทํา

ส่ิงนั้น”  ก็จะชวยให ความรูสึกนึกคิด ในขณะเกิดเหตุการณถูกเลาออกมา 

บรรยากาศของการประชุมมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเลาเร่ืองหองประชุมที่ใหความสงบ 

รับฟงเสียงจากการเลาไดดี  มีที่จดบันทึก บรรยากาศที่เปนอิสระ ผอนคลาย ไมตกอยูใตอํานาจใด ๆ 

บรรยากาศที่มีความเปนกัลยาณมิตรและเอือ้อาทรตอกัน จะชวยใหการส่ือสารโดยการเลาเร่ืองมี

คุณภาพสูง กระจางชัด และลึก 

2.3.3 เทคนิคการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก 

ความรูหลักที่เปนเปาหมายของการจัดการความรูคือความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ซ่ึงเปน

ความรูที่จับตองยาก หรือไมไดเลย    แลกเปลี่ยนยาก    ในบางคร้ังแมเจาตัวก็ไมรูวาตนมีความรูนัน้    

จึงตองมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึกนี้ 

วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูฝงลึกซ่ึงผูกพันอยูกับประสบการณหรือการปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุดคือ

การเดินทางไปดูงาน  ขอใหผูมีความรูทําใหดู หรือฝกหัดทําดวยกัน วิธีนี้เหมาะกับความรูที่เปน

ทักษะดานการลงมือทํา แตในกรณีของการปฏิบัติที่ไมใชการใชมือหรือรางกาย แตเปนการ

ดําเนินการผานขั้นตอนที่ซับซอนหลายขั้นตอน โดยคนหลายคน วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูฝงลึกที่ใชกัน

มากในปจจุบันคือการเลาเร่ือง (Story Telling)   ซ่ึงถือเปนเทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู  ดังที่

ไดเขียนไวในตอนกอน 

2.3.4 วิธี “สะกัด” ความรูจากการปฏิบัติ 

ความรูจากการปฏิบัติเปนความรูฝงลึกอยูในคน หรืออยูในความสัมพันธระหวางคน ใน

หลายกรณีนํามาแบงปนหรือแลกเปลี่ยนกันไดยาก บันทึกเปนเอกสารย่ิงทําไดยาก จึงตองมีวิธีการ 
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หรืออุบายสําหรับใหความรูในการปฏิบัติออกมาเปนคําพูดหรือตัวหนังสือ    วิธีการหนึ่งคือการเลา

เร่ือง (Story Telling) ดังกลาวแลว     โดยที่การเลาเร่ืองนี้ดําเนินการในการประชุมกลุมยอยที่มี

สมาชิกกลุมไมเกิน 10 คน 

การเลาเร่ืองทําให ความรูในการปฏิบัติ และ ความรูเพ่ือการปฏิบัติ ถูกเปลงออกมาเปนคําพูด 

ในรูปของเร่ืองราวที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม (Context) จําเพาะ   สําหรับใหผูฟงตีความได

โดยอิสระ คาดหวังวาผลการตีความของผูฟงแตละคนจะมีทั้งสวนที่เหมือนและสวนที่ไมเหมอืนกับ 

การตีความของคนอื่น    เมื่อนําผลการตีความนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมก็จะสามารถบันทึก

ขุมความรู ที่เปน ความรูเพ่ือการปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ได    การแลกเปลี่ยนเรียนรูในสวน

ของการตีความที่ไมเหมือนกนั จะนําไปสูการยกระดับความรู Knowledge Leverage) โดยอัตโนมัติ  

เมื่อผูเลาแตละคนเลาเร่ืองเสร็จ  ประธานขอใหสมาชิกกลุมตีความ วาเร่ืองดังกลาวบอกอะไร

เกี่ยวกับความรูเพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”   ที่เปนความรูเพ่ือการปฏิบัติ   เมื่อผูตีความคนที่ 1 เสนอ

การตีความของตน  เลขานุการเขียนขึ้นกระดาษ Flip Chart  ทําเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนสมาชิกกลุม

ตีความครบคน ก็ชวยกันสรุปขุมความรูจากเร่ืองเลาดังกลาว ใหสมาชิกกลุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน

กันเลาเร่ือง และใหสมาชิกคนอื่นชวยกันตีความสกัดขุมความรูจนครบคน แลวอาจขึ้นรอบใหม    

จนสมควรแกเวลา จึงรวมกันสังเคราะหจากรายการขุมความรู จัดเปนหมวดหมู  ไดเปน แกนความรู 

(Core Competence) เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ที่กําหนด    ทั้งขุมความรูและแกนความรูนี้จะตอง

ไดรับการจดบันทึกไวอยางด ี

ในวาระการนําเสนอผลการระดมความคิดของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ    ผูเขารวมประชุม

จะไดเห็นทั้งความเหมือน  การเติมเต็ม  และความตางของผลการประชุมกลุม    สวนที่เปนความตาง

ควรนํามาทําความเขาใจรวมกัน    จะพบวาเหตุที่ตางเพราะตางกลุมมีความเขาใจหรือประสบการณ

เกี่ยวกับสภาพแวดลอม หรือบริบท ตางกัน นําไปสูความรูที่ยกระดับขึ้น จากความเขาใจบริบท ของ

เร่ืองราวนั้น ๆ  

หากมีเวลามากพอ  อาจจัดใหมีคณะทํางาน ไปสรุปและสังเคราะหภาพรวมของขุมความรู  

(Knowledge Assets) และ แกนความรู (Core Competence) เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  ที่กําหนด     

เอามานําเสนอตอที่ประชุมใหญเพ่ือตกแตง และบันทึกไวใชงานตอไป  
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ในชีวิตจริง เมื่อไดขุมความรู และ แกนความรู จากการประชุมระดมความคิด    สมาชิกแตละ

คนจะนําความรูเหลานั้นไปทดลองใชในกิจการงานของตน    แลวเก็บขอมูล สังเกต และบันทึก ผล

ของการทดลองปฏิบัติ  นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก    ความรูก็จะถูกยกระดับผานการ

ปฏิบัติขึ้นเร่ือยๆ     และกิจการงานก็จะบรรลุผลดีขึ้นเร่ือยๆ เชนเดียวกัน 

ในการประชุมเพ่ือ “สะกัด” หรือ “ถอด” ความรูดังกลาว    บรรยากาศที่เทาเทียมและเปน

อิสระสําคัญย่ิง     เพราะจะชวยใหการเลาเร่ือง และการเสนอขอคิดเห็น หรือตีความเร่ืองเลา  ดึง

หรือสะกัดความรูออกมาจากเร่ืองเลา ดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ    เปนการพูดออกมาจากใจ    ไม

ผานการกลั่นกรองดวยความเกรงใจ  ความเกรงอาวุโส  เกรงวาคําพูดหรือความเห็นของตนจะผิด

หลักทฤษฎี ฯลฯ   ซ่ึงเปนอุปสรรคปดกั้นความคดิสรางสรรคคอันเปนบอเกิดของนวัตกรรม   

โปรดสังเกตวาความสําเร็จจากเร่ืองเลา ขึ้นอยูกับ ๒ ฝาย คือฝายเลา กับฝายรับ    คลายๆ การ

ส่ือสารทางวิทยุขึ้นอยูกับทั้งเคร่ืองสงและเคร่ืองรับ    และเมื่อรับสารแลวก็ตองมีการตีความอยางดี  

การส่ือสารนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ แตการเปรียบเทียบฝายเลากับฝายรับกับเคร่ืองสงกับ

เคร่ืองรับวิทยุอาจไมถูกตอง   เพราะวาในกรณีเคร่ืองสงกับเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับทําหนาที่รับสาร

อยางเดียว    แตในกรณีฝายรับฟงเร่ืองเลา ถาสถานการณเหมาะสม ฝายรับจะเปนผูสงสัญญาณแหง

ความช่ืนชมกลับไปกระตุนใหฝายเลาเกิดอารมณดานบวก ดานความมัน่ใจ ทําใหเลาความรูที่ซอน

อยูลึกมากออกมาได เพราะเปนการเลาออกมาจากใจ จะเห็นวาเราตองการพัฒนาทักษะของสมาชิก

กลุมใหสามารถใชเร่ืองเลาเปนเคร่ืองมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก

ในลักษณะ “ใจถึงใจ”   คือมีความเอือ้อาทร และมีความเช่ือถือเช่ือมัน่ (Trust) ระหวางกัน 
 

2.4 งานวิจัยที่เกีย่วของ 

กองพัฒนาคณุภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดการความรู

ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีระดับความรู ความเขาใจตอการดําเนินงานดานการจัดการ

ความรู (KM) ของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร อีกทั้งความกาวหนาของการดําเนินงานดานการจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัยควรจะดําเนินงานไปในทิศทางใด นําขอมูลทีไ่ดมาประกอบการวางแผน 

การจัดการความรูที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  
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ผลการศึกษาวิจัย พบวา สวนใหญผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูท่ีตอบแบบสํารวจ

เปนหญิง คิดเปนรอยละ 72.84 มีอายุสูงกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 44.41 มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 51.85 

โดยผูตอบสวนใหญเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51 ประสบการณและความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนผูท่ีถูกแตงต้ังใหเปนคณะทํางาน

ดานการจัดการความรูในหนวยงานของตนเอง ที่มีการระบุหนาที่ ความรับผิดชอบและดําเนินการ

ดานการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง และเคยเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาท่ีจัดโดยหนวยงาน

ภายในคณะ/สถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัย และจัดโดยหนวยงานภายนอก สําหรับเหตุผลของการเกิด 

การจัดการความรู(KM) ในหนวยงานควรเกิดจากหลายเหตุผล โดยเรียงจากความสําคัญท่ีสุด คือ 

หนวยงานเห็นประโยชน นโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของหนวยงาน และกลุมบุคลากรมี

ความสนใจและรวมมือกัน สําหรับหนวยงานท่ียังไมไดมีการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

อยางเปนรูปธรรม บุคลากรสวนใหญเห็นวา หนวยงานยังขาดผูประสานงานที่รับผิดชอบดาน 

การจัดการความรู (KM) โดยตรง ระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) พบวา 

หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทําใหบุคลากรมีระดับ

ความรูความเขาใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ที่เหลือมีระดับความรู ความเขาใจอยูใน 

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.16-3.49 ระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดการความรู (KM) พบวาบุคลากรสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ

จัดการความรู (KM) อยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.93-3.28 ซ่ึงในหัวขอ

หนวยงานมีการประเมินผลการจัดการความรู (KM) โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผล

นั้นมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 2.93 ระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู(KM) พบวา มีเพียง 2 หัวขอเทานั้น ท่ีบุคลากรสวนใหญมีความรู ความเขาใจใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และ 3.56 คือ หนวยงานมีชองทางการส่ือสารที่ทุกคนสามารถ

เขาถึงได 42 การศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล” และ

หนวยงานสนับสนุนเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานในทุก

ระดับ สําหรับที่เหลือมีความรู ความเขาใจในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

2.71-3.44 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรของหนวยงานมีการทบทวน     และตอยอด 
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ความรูสูนวัตกรรมใหม  

นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและเสริมสรางการจัดการความรู(KM)ใน

หนวยงาน คือ ควรจัดฝกอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) แกผูบริหาร

เพ่ือใหเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติในหนวยงานอยางจริงจัง ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางคณะที่ดําเนินการจัดการความรู(KM) จนประสบความสําเร็จ กับคณะท่ียังไมไดดําเนินการ 

เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ และมหาวิทยาลัยควรสรางทีมพ่ีเลี้ยงลงไปใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา

ในการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) กับหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการจัดการ

ความรูไมเขมแข็ง 

ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี (ไมระบุพ.ศ.) ทําการวิจัยเร่ือง  

“การจัดการความรู”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูแก

คณะทํางานและบุคลากรศูนยฯ และเพ่ือนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสัมภาษณและระดมสมอง ผลการวิจัยพบวา พบวา ศูนยฯ มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเปน

องคกรแหงการเรียนรูคอนขางตํ่า เพราะศูนยฯ มีสภาพการบริหารจัดการที่ขาดความพรอมในดาน

บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  

ดานบุคลากร พบวาบุคลากรของศูนยฯ เขาใจในหลักการวิเคราะหในระดับดี ทั้งนี้ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังนี้คือ บุคลากรของศูนยฯ ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจดานการจัดการ

ความรู มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากขึ้น ควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน

บางอยางที่ไมเอื้อตอการดาเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู เพราะปจจุบันบุคลากรบางคนมี

ภารกิจในการปฏิบัติงานมากเกินไป โดยเฉพาะผูท่ีรับผิดชอบและเปนคณะกรรมการการจัดการ

ความรูของศูนยฯ ควรมีเวลาในการเตรียมงานมากขึ้น  ควรเพ่ิมการสรางความรูความเขาใจในการ

จัดการความรูแกบุคลากรของศูนยฯ ทั้งนี้ บุคลากรของศูนยฯ ควรมีทัศนคติท่ีดีตอการใหความ

รวมมือในการจัดการความรูดวย ประการสุดทาย ศูนยฯ ควรมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

“พรอมใช” โดยการแบงปนประสบการณในการจัดการความรูระหวางกันเปนประจํา และทําศูนยฯ 

ใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับองคกรอื่นในการจัดการความรู 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

จากภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวย

การเขียน มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สรางรูปแบบ ขั้นที่ 2 สรางวัสดุดําเนินการ 

ขั้นที่  3 ดําเนินการทดลองรูปแบบ  และขั้นที่ 4 ประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ  

การดําเนินการในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้คือ 

 

3.1 สรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน   

 จากปญหาบุคลากรในองคกรสวนหนึ่งไมสามารถเขียนงานเพ่ือการจัดการความรู (KM) ได

นั้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง  การเขียนเพ่ือการจัดการความรู เปนหลักสูตร 3 

ช่ัวโมง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูผานการฝกอบรมสามารถเขียน OPL (One Point Lesson) ไดอยาง

นอยคนละ 1 เร่ือง โดยผูวิจัยเปนวิทยากรดําเนินการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรของสํานักพัฒนา

เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 5 รุน รวม 35 คน และ

ไดผลงานการเขียนรวมทั้งส้ิน 70 เร่ือง ทุกเร่ืองผานการประเมินจากคณะกรรมการการจัดการ

ความรูขององคกรและนําไปเผยแพรตามกระบวนการจัดการความรูตอไป เปนความสําเร็จของ 

3.1 
สรางรูปแบบ 

การสอน 
การจัดการความรู

ดวยการเขียน 

3.2 
สรางวัสด ุ
ดําเนินการ 

3.3 
ดําเนินการ 

ทดลองรูปแบบ 

3.4 
ประเมินผล 

การดําเนินการ 
ตามรูปแบบ 
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การใชรูปแบบในการฝกอบรมเพ่ือใหผูผานการฝกอบรมสามารถเขียนงานขนาดความยาวประมาณ 

1-2 หนากระดาษ A4 เพ่ือการจัดการความรูได ผูวิจัยเล็งเห็นประโยชนในวงกวางสําหรับการนําไป

ประยุกตใชกับหนวยงานอื่น ๆ จึงไดทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนขึ้น โดยเร่ิมจาก

การศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามรูปแบบการสอนที่คิดคนขึ้น 

ไดแก การจัดการความรู (Knowledge Management) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 

เทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ จากนั้นไดกําหนดเปนรูปแบบการ

สอนการจัดการความรูดวยการเขียน เพ่ือจะไดนําไปดําเนินการตามกระบวนการวิจัยตอไป รูปแบบ

การสอนการจัดการความรูดวยการเขียน มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2  รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน คิส (CISS Teaching Model) 

 

 จากภาพที่ 3-2 รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนหรือ CISS Teaching Model 

มี 4 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นออกแบบ (Creation) เปนขั้นตอนในการชวยใหผูเขาอบรมสามารถเลือกและกําหนด 

ช่ือเร่ือง หรือหัวขอเร่ืองที่จะเขียนได  

2. ขั้นศึกษาขอมูล (Information) เปนขั้นตอนในการศึกษาขอมูลความรู แลวนําขอมูล

ความรูที่ไดรับมาเขียนงานฉบับราง 

 

 

Information 

Creation 

Sharing 

Success 
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3. ขั้นแบงปนความรู (Sharing) เปนขั้นตอนแบงปนความรูดวยการเลาเร่ืองเพ่ือตรวจสอบ 

ความสมบูรณของงานเขียน แลวนําขอบกพรองที่พบมาเขียนงานใหมเปนฉบับพรอมสงผูสอน 

เพ่ือรับการประเมิน 

4. ขั้นสําเร็จผล (Success) เปนขั้นตอนที่วิทยากรตรวจประเมินงานเขียนตามเกณฑที่

กําหนดไวและปรับปรุงแกไขใหไดงานเขียนที่สมบูรณ  

รูปแบบการสอน คิส หรือ CISS Teaching Model มี 4 ขั้นตอน กลาวคือ C = Creation,  

I = Information, S = Sharing,  S = Success เปนรูปแบบการสอนท่ีเร่ิมจากจุดเร่ิมตนของงานเขียน

คือ การออกแบบ(Creation ) หรือกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีจะเขียน ซ่ึงเปนความยากลําบากสําหรับผูที่ 

ไมเคยเขียนงานมากอน  หรือผูที่มีประสบการณการเขียนนอย  เนื่องจากไมมั่นใจวาตนมี

ความสามารถเร่ืองใด และเร่ืองที่จะเขียนนั้นเปนเร่ืองที่มีคุณคาจริงหรือไม ขั้นตอนนี้วิทยากรจะใช

การระดมสมองมาชวยในการผลักดันใหผูเขารับการฝกอบรมคิดหัวขอเร่ืองได โดยเมื่อผูใด 

คิดหัวขอออกใหเขียนไวบนกระดานไวทบอรด สวนผูที่ยังคิดไมออกใหเพ่ือน ๆ ชวยคิดและ

วิทยากรจะเรงใหคิดใหไดทั้งกลุมทุกคน ภายในเวลาไมเกิน 15 นาที เพ่ือไมใหผูเขารับการฝกอบรม

ลังเล  จากนั้นวิทยากรใหความรูผูเขาอบรม ( Information ) เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการเขียน

ความรูในตน (Tacit Knowledge) และการประเมินงานเขียน เมื่อผูเขารับการฝกอบรมไดความรูแลว 

ใหลงมือปฏิบัติการเขียน แลวนํามาถายทอดใหเพ่ือนผูเขาอบรม 2-3 คนฟง ( Sharing ) การเลาเร่ือง 

3 รอบ แตละรอบเปลี่ยนกลุมผูฟงไมให ซํ้าเดิม การเลาเร่ืองมีประโยชนคือ ชวยตรวจสอบ

ขอบกพรองของงานเขียน ดวยความเขาใจของผูฟงเร่ืองเลา และเพ่ือใหผูเขียนงานไดทบทวนเร่ือง

ของตนเองโดยการเลาใหผูอื่นฟง แลวนําขอบกพรองท่ีคนพบมาแกไขงานเขียนของตนเพ่ือเตรียม

รับการตรวจปรับตอไป ในขั้นตอนสุดทาย วิทยากรตรวจปรับความสําเร็จของงานเขียน ( Success ) 

ของผูเขารับการฝกอบรม ดวยการดูงานเขียนพรอมกับพูดคุย ซักถามผูเขียนงานตรงขอความแตละ

ชวงที่เขียนไวไมชัดเจน  จากนั้นใหผูเขารับการฝกอบรมนํางานเขียนไปแกไข เมื่อเขียนเสร็จ

เรียบรอยแลวจะไดรับการประเมินตามแบบประเมินที่ออกแบบไว ผูเขาอบรมทุกคนจะไดงานเขียน

ที่พรอมไปดําเนินการตามกระบวนการการจัดการความรูตอไป และเนื่องจากผูวิจัยไดทดลองใช

รูปแบบการสอนนี้ในการฝกอบรมหลักสูตร “การเขียนเพ่ือการจัดการความรู” ที่สํานักพัฒนา

เทคนิคศึกษา จํานวน 5 รุน   35 คน แลว  และพบวา ผูผานการฝกอบรมสามารถดึงประสบการณที่ 
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สะสมบมเพาะเปนความรูในตน ( Tacit Knowledge ) ออกมาเปนงานเขียนไดทุกคน จึงสรุปไดวา  

มีความเปนไปไดในการดําเนินการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

3.2  สรางวัสดุดําเนินการ 

 วัสดุดําเนินการตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนประกอบดวย หลักสูตร

ฝกอบรมเร่ือง การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการถายทอดความรู คูมือรูปแบบการสอน 

การจัดการความรูดวยการเขียน และเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

3.2.1  หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการถายทอดความรู  

ผูวิจัยนํา หลักสูตรฝกอบรมเร่ือง การเขียนเพ่ือการจัดการความรู ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใช

ฝกอบรมใหกับบุคคลกรของสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ จํานวน 5 รุน และ  ผูผานการฝกอบรมสามารถสรางงานเขียนได มาปรับปรุงรายละเอียด

หัวขอวิชาและระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอวิชา พรอมทั้งปรับช่ือหลักสูตร ใหเหมาะสมและ

สัมพันธกับรูปแบบการสอนการจัดการความรู ไดหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง การสรางเสริมศักยภาพ

การเขียนเพ่ือการถายทอดความรู เปนหลักสูตร 3 ช่ัวโมง   จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 7-15 คน           

(รายละเอียด ภาคผนวก ก ) เนื่องจากหลักสูตรเดิมใชไดผลดีอยูแลว และหลักสูตรที่สรางขึ้นใหมไม

แตกตางไปจากเดิมมากนักในสวนของกระบวนการสอนหลัก จึงสรุปไดวาหลักสูตรมีความพรอม

ในการนําไปใชฝกอบรมสําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ 

3.2.2  คูมือรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน     

 ผูวิจัยนําขอมูล หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ วิเคราะห และสังเคราะห 

เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทําคูมือรูปแบบการสอน พรอมทั้งเขียนอธิบายกิจกรรมทุก

ขั้นตอนตามรูปแบบประกอบเหตุผลตามหลักการทฤษฎีที่ไดคนความา จัดทําเปนคูมือ 1 เลม 

ประกอบดวย วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหาการสอน ใบกิจกรรม แบบประเมิน

งานเขียน และภาคผนวก เพ่ือใชเปนแนวทางในการสอนตามรูปแบบที่สรางขึ้น 

3.2.3  เคร่ืองมือวิจัย          

 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม และ

เคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ ดังนี้   
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 3.2.3.1 เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม     

เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมกําหนดใหเปน แบบประเมินงานเขียน เปนแบบ

Check List 10 รายการ เพ่ือใชประเมินผลการเขียนของผูเขารับการฝกอบรม มีขั้นตอนการสราง

ดังนี้             

 

 

ภาพที่ 3-3 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม 

 

จากภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นที่ 1 ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตร 

การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการถายทอดความรู เพ่ือกําหนดรายการประเมินและวิธีการ

ประเมิน ใหเหมาะสมกับความจําเปน ในการตรวจประเมินความรูความสามารถดานงานเขียนเพ่ือ

การจัดการความรูของผูผานการฝกอบรม         

เริ่มตน 

ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

สรางแบบประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม 
  

 

ทดลองใช 

สรางแบบประเมินฉบับสมบูรณ 

สิ้นสุด 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
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ขั้นที่  2 สรางแบบประเมินสําหรับวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม  จะทําการวัดดาน

ความสามารถในการเขียนเพ่ือการจัดการความรู ตามวัตถุประสงคการฝกอบรมการฝกอบรมที่ต้ังไว 

เนื่องจากเนนการนําผลงานไปใชงานจริง แบบประเมินเปนแบบ Check List 10 รายการ  

ประกอบดวยการประเมิน   ช่ือเร่ือง ความสมบูรณของเร่ือง และการเขียนเนื้อหาภายในเร่ือง ใช

เกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ กําหนดใหเปน รอยละ 80 ผานเกณฑ 

ขั้นที่ 3 ผูวิจัยนําแบบประเมินไปทดลองใช ( Try - out ) กับผูเขารับการฝกอบรม ในการ

ฝกอบรม รุนทดลอง พบวา งานเขียนที่ผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 สามารถนําไปใชในการ

จัดการความรูได จึงสรุปไดวา แบบประเมินงานเขียนเพ่ือจัดการความรูที่สรางขึ้นสามารถนําไปใช

ในการประเมินได      

สรุปไดวา เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม ที่ไดคือ แบบประเมินงานเขียนเพ่ือ

การจัดการความรู เปนแบบ Check List 10 รายการ 

 3.2.3.2 เคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ 

 เคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ เปนแบบสอบถามท่ีใชในการประเมินผล

การดําเนินการดานตาง ๆ ประกอบดวย แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอ

การฝกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ 

การสรางเคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภาพที่ 3-6 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ 

 

จากภาพที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ 

ประกอบดวย แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม และแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู เขา รับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ  มีรายละเอียด 

การดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลการประเมิน  

ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน 

ผลการดําเนินการตามรูปแบบ   

 

เริ่มตน 

ศึกษาขอมูลการประเมิน 

สรางแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของ 

ผูเขารับการฝกอบรม 
ตอการฝกอบรม 

สรางแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของ 

ผูเขารับการฝกอบรม 
ตอการสอนตามรูปแบบ 

ตรวจสอบโดย 

ผูเช่ียวชาญ 

สรางแบบประเมินฉบับสมบูรณ 

สิ้นสุด 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
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ขั้นที่ 2 สรางแบบประเมิน 

ผู วิ จัยสรางแบบประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการสอนการจัดการความรู 

ดวยการเขียน จํานวน 2 ฉบับ คือ  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอ 

การฝกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ 

อยางละ 1 ฉบับ รวมเปน 2 ฉบับ  

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 คําตอบ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด   

คาคะแนนของแตละคําตอบขึ้นอยูกับคาระดับความคิดเห็นของขอคําถามแตละขอในแบบประเมิน  

โดยกําหนดคาระดับตามความคิดเห็นตามเกณฑ ดังนี้ 

   มากที่สุด ใหคะแนน 5 

   มาก  ใหคะแนน 4 

   ปานกลาง ใหคะแนน 3 

   นอย  ใหคะแนน 2 

   นอยที่สุด ใหคะแนน 1 

ในการประเมินคร้ังนี้ กําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้  (Best, 1990: 158-159) 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

สวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ  

แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเติมคํา

และแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ 

การสอนตามรูปแบบ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 คําตอบ คือ มากท่ีสุด  มาก   

ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด และตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปด (Open-Ended Question)

ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
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ขั้นที่ 3 ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ 

ผูวิจัยนําเสนอแบบประเมินใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสม 

ผูเช่ียวชาญปรับแกไขบางสวน จากนั้นผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา   

ขั้นที่ 4 สรางแบบประเมินฉบับสมบูรณ 

สรางแบบประเมินฉบับสมบูรณ ดังนี้ 

1.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม  หลักสูตร 

การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการถายทอดความรู มีจํานวน 10 ขอ  และตอนทายเปน

ขอเสนอแนะ  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ แบงเปน  

3 ตอน ตอนที่ 1 มีจํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 มีจํานวนขอประเมิน 12 ขอ และตอนทายเปนขอเสนอแนะ  

สรุปวา เคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบที่สรางขึ้นมีจํานวน 2  ฉบับ  

พรอมนําไปใชในการเก็บขอมูล 

 

3.3  ดําเนินการทดลองรูปแบบ          

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองรูปแบบ โดยใชรูปแบบการสอนและวัสดุดําเนินการที่สรางขึ้น สอน

ใหกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝร่ังเศส ดวยความจําเปน

ของหนวยงานที่จะตองจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของตน เนื่องจากบุคลากรสวนใหญยังไม

สามารถเขียนความรูในตนได จึงไดเชิญผูวิจัยไปเปนวิทยากรในการอบรมหลักสูตร การสรางเสริม

ศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 14 คน 

จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และรุนที่ 2 มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 10 คน  

จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผูวิจัยดําเนินการสอนตามรูปแบบที่สรางขึ้น กลาวคือ 

ในชวงตนของการสอนใหผู เขารับการฝกอบรมออกแบบและกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะเขียน  

ดวยการประชุมระดมสมอง ชวยกันคิด ภายในเวลาไมเกิน 15 นาที ผูเขาฝกอบรมทุกคนได 

หัวขอเร่ืองที่จะเขียนแลว ผูวิจัยจึงถายทอดความรูเนื้อหาท่ีจําเปนในการเขียนงาน ( Must Know ) 

ใหกับผูเขารับการฝกอบรม และใหผูเขารับการฝกอบรม เขียนงานตามหัวขอท่ีไดคิดออกแบบไว 

เมื่อไดโครงเร่ืองคราว ๆ ใหผูเขารับการฝกอบรมแบงปนความรูตอเพ่ือนในกลุม 3 คร้ัง แลวนํา



29 

 

ขอบกพรองที่พบ มาปรับปรุงงานเขียนของตน ในขณะเดียวกัน ผูวิจัยทําการตรวจปรับการเขียน

บางสวน เมื่อผูเขารับการฝกอบรมเขียนงานเสร็จแลว ผูวิจัยประเมินผลงานเขียนดวยแบบประเมิน

งานเขียนเพ่ือการจัดการความรูที่สรางขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมดังกลาวจะนําเสนอในบทที่ 4 

ตอไป  

  

3.4  ประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ        

 ในตอนทายของการฝกอบรม ผูวิจัยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม

ตอการสอนตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน เพ่ือประเมินผลการดําเนินการตาม

รูปแบบ รายละเอียดและผลการประเมินนําเสนอในบทที่ 4       

 การประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ แบงออกเปน ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม ผล

ความพึงพอใจ และผลการสนทนากลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้     

 3.4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม         

 3.4.2 ผลความพึงพอใจ          

 3.4.3 ผลการสนทนากลุม            

การสนทนากลุมผูเกี่ยวของกับการสรางเสริมศักยภาพบุคลากร ของสถาบันนวัตกรรม

เทคโนโลยีไทย - ฝร่ังเศส ตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ผูวิจัยดําเนินการ

สนทนากลุม ( Focus Group ) ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟง 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ แลวนํามาใชในการอภิปรายผลการวิจัย การดําเนินการ

สนทนากลุมในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเมื่อการฝกอบรมเสร็จส้ินลง มีผูเขารวมการสนทนากลุม

จํานวน 6 คน รวมผูวิจัย ประกอบดวย กรรมการการจัดการความรูของหนวยงาน หัวหนางาน และ 

ผูผานการฝกอบรม รายละเอียดนําเสนอในบทที่ 4  
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บทที่ 4 

ผลของการวิจัย 

 

การนําเสนอผลของการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ในคร้ังนี้  

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

4.1    ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของผูเขารับการฝกอบรม 

4.2    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม 

4.3    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ 

4.4    ผลการสนทนากลุม (Focus Group)  

4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขารับการฝกอบรม   

ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม รุนท่ี 1 จํานวน 14 คน และรุนที่ 2 

จํานวน 10 คน ตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน หลักสูตรการสรางเสริม

ศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู มีดังนี้ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมดําเนินการโดยวิทยากรใชแบบประเมินงานเขียนที่

สรางขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้ ประเมินผลงานเขียนของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน ผลคะแนน 

ของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1 จํานวน 14 คน ดังแสดงในตารางที่ 4-1   
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ตารางที่ 4-1 ผลคะแนนการประเมินงานเขียนของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1  

 

ผูเขารับการฝกอบรม 

คนที่ 

รายการประเมินผาน  

(10 รายการ) 

รอยละ ผล 

1 9 90 ผาน 

2 8 80 ผาน 

3 10 100 ผาน 

4 9 90 ผาน 

5 8 80 ผาน 

6 10 100 ผาน 

7 8 80 ผาน 

8 9 90 ผาน 

9 9 90 ผาน 

10 8 80 ผาน 

11 8 80 ผาน 

12 8 80 ผาน 

13 8 80 ผาน 

14 8 80 ผาน 

 

จากตารางที่ 4-1 ผลคะแนนของผูเขารับการฝกอบรมรุนท่ี 1 จํานวน 14 คน จากการ

ประเมินผลงานเขียน 10 รายการประเมิน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรับการประเมินผาน 

คิดเปนรอยละ 80-100 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 80 จึงสรุปไดวา ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินทั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 100  
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ผลคะแนนของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 2  จํานวน 10 คน ดังแสดงในตารางที่ 4-2   

 

ตารางที่ 4-2 ผลคะแนนการประเมินงานเขียนของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 2  

 

ผูเขารับการฝกอบรม 

คนที่ 

รายการประเมินผาน  

(10 รายการ) 

รอยละ ผล 

1 8 90 ผาน 

2 8 80 ผาน 

3 8 90 ผาน 

4 8 90 ผาน 

5 8 80 ผาน 

6 10 100 ผาน 

7 9 80 ผาน 

8 9 90 ผาน 

9 10 100 ผาน 

10 8 80 ผาน 

 

จากตารางที่ 4-2 ผลคะแนนของผูเขารับการฝกอบรมรุนท่ี 2 จํานวน 10 คน จากการ

ประเมินผลงานเขียน 10 รายการประเมิน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรับการประเมินผาน 

คิดเปนรอยละ 80-100 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 80 จึงสรุปไดวา ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินทั้งหมด 10 คน คิดเปนรอยละ 100  
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4.2     ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม รุนที่ 1 จํานวน 14 คน และรุนที่ 2 

จํานวน 10 คน ที่มีตอการฝกอบรมตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน หลักสูตร

การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู ในการวิจัยคร้ังนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4-3 

และ 4-4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4-3  ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1 ตอการฝกอบรม  

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

1. เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงค 

      ของการฝกอบรม 4.57 0.51 มากที่สุด 

2.   วิทยากรมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา 4.64 0.50 มากที่สุด 

3.   วิทยากรมีความสามารถในการถายทอด 4.64 0.50 มากที่สุด 

4    ส่ือประกอบการสอนชวยในการเรียนรู 4.14 0.66 มาก 

5    รูปแบบเอกสารประกอบการสอนเหมาะสม 4.14 0.54 มาก 

6    เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนอานเขาใจงาย 4.43 0.65 มาก 

7    ระยะเวลาภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 4.50 0.65 มากที่สุด 

8    ระยะเวลาภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 4.43 0.65 มาก 

9    สถานที่ฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.43 0.51 มาก 

10. เคร่ืองมือและอุปกรณมีความเหมาะสม 4.36 0.63 มาก 

      ความพึงพอใจตอการฝกอบรมในภาพรวม 4.43 0.73 มาก 

 

  จากตารางที่ 4-4 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1 จํานวน 14 คน มีความพึงพอใจ 

ตอการฝกอบรมภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4 ขอ คือ วิทยากรมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา วิทยากร 
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มีความสามารถในการถายทอด (คาเฉลี่ย 4.64)  เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงคของ 

การฝกอบรม (คาเฉลี่ย 4.57) และระยะเวลาภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.57)  อีก 7 ขอ 

มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14 - 4.43) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม รุนที่ 2 จํานวน 10 คน ดังแสดง 

ในตารางที่ 4-4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4-4  ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 2 ตอการฝกอบรม  

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

1. เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงค 

      ของการฝกอบรม 4.70 0.51 มากที่สุด 

2.   วิทยากรมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา 4.90 0.50 มากที่สุด 

3.   วิทยากรมีความสามารถในการถายทอด 4.90 0.50 มากที่สุด 

4    ส่ือประกอบการสอนชวยในการเรียนรู 4.50 0.66 มากที่สุด 

5    รูปแบบเอกสารประกอบการสอนเหมาะสม 4.60 0.54 มากที่สุด 

6    เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนอานเขาใจงาย 4.60 0.65 มากที่สุด 

7    ระยะเวลาภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 4.70 0.65 มากที่สุด 

8    ระยะเวลาภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 4.60 0.65 มากที่สุด 

9    สถานที่ฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.80 0.51 มากที่สุด 

10. เคร่ืองมือและอุปกรณมีความเหมาะสม 4.80 0.63 มากที่สุด 

      ความพึงพอใจตอการฝกอบรมในภาพรวม 4.71 0.08 มากที่สดุ 

 

  จากตารางที่ 4-4 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 2 จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจ 

ตอการฝกอบรมภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71) เมื่อพิจรณาเปนรายขอ พบวา  
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ทุกขอประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50-4.90) เปนไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยที่ต้ังไว 

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม รุนที่ 1 จํานวน 14 คน รุนที่ 2 จํานวน 

10 คน ที่มีตอการสอนตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ในการวิจัยคร้ังนี้ 

สรุปผลดังแสดงในตารางที่ 4-5 และ 4-6 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4-5  ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1 ตอการสอนตามรูปแบบ 

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

      ข้ันตอนที่ 1 Creation    

 1. การรวมกันคิดหัวขอเร่ือง ชวยใหทาน 

      ไดหัวขอเร่ืองรวดเร็วกวาการที่ทานคิดคนเดียว 

4.43 

 

0.51 

 

มาก 

 

2. การเขียนหัวขอเร่ืองบนกระดานชวยในการคิด 

      และเลือกหัวขอเร่ืองที่จะเขียน 

4.29 

 

0.47 

 

มาก 

 

3. การใหเวลาเลือกหัวขอเร่ืองเพียง 5-10 นาที  

       ชวยกระตุนใหทานตัดสินใจเลือกหัวขอเร่ืองได 

4.07 

 

0.27 

 

มาก 

 

       ข้ันตอนที่ 2 Information     

4. การกําหนดความสําคัญของหัวขอเร่ือง 

      ชวยใหทานมั่นใจในคุณคาของเร่ืองที่จะเขียน   

4.36 

 

0.50 

 

มาก 

 

5. ชวยใหทานเขียนวัตถุประสงคไดงายขึ้น 4.21 0.43 มาก 

6. การเขียนขั้นตอน และวิธีการ  

ชวยใหทานเขียนงานไดงาย และรวดเร็วขึ้น 

4.14 

 

0.54 

 

มาก 
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ตารางที่ 4-5  (ตอ) 

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

      ข้ันตอนที่ 3 (Sharing)   

 7. การเลาเร่ืองชวยใหทราบขอบกพรองในงานเขียน 4.57 0.51 มากที่สุด 

8. คําถามจากเพ่ือน ๆ ชวยในการเพ่ิมเติมขอมูลในงาน   

เขียนของทานใหสมบูรณย่ิงขึ้น 4.21 0.58 

มาก 

 

9. การเลาเร่ือง 3 คร้ัง เหมาะสม 4.14 0.66 มาก 

      ข้ันตอนที่ 4 Success   

 10. การตรวจปรับจากวิทยากรชวยใหทานมั่นใจ 4.50 0.52 มากที่สุด 

11. ทานสามารถเขียนงานไดตามที่ทานต้ังใจไว 4.21 0.60 มาก 

12. การอบรมตามรูปแบบชวยใหทานเขียน KM ไดจริง 4.29 0.47 มาก 

                      ความพึงพอใจในภาพรวม 4.29 0.10 มาก 

 

จากตารางที่ 4-5 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 1 จํานวน 14 คน มีความพึงพอใจตอการ

สอนตามรูปแบบภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ขอรายการประเมิน คือ การเลาเร่ืองชวยใหทราบขอบกพรอง

ในงานเขียน และการตรวจปรับจากวิทยากรชวยใหทานมั่นใจ(คาเฉลี่ย 4.57 และ 4.50) และ อีก 10 

ขอรายการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14 - 4.43 ) เปนไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยที่ต้ังไว 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม รุนท่ี 2 จํานวน 10 คน ที่มีตอ 

การสอนตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ดังแสดงในตารางที่ 4-6 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4-6  ผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 2 ตอการสอนตามรูปแบบ 

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

ข้ันตอนที่ 1 Creation    

 1.    การรวมกันคิดหัวขอเร่ือง ชวยใหทาน 

      ไดหัวขอเร่ืองรวดเร็วกวาการที่ทานคิดคนเดียว 

4.80 

 

0.42 

 

มากที่สุด 

 

2. การเขียนหัวขอเร่ืองบนกระดานชวยในการคิด 

      และเลือกหัวขอเร่ืองที่จะเขียน 

4.70 

 

0.48 

 

มากที่สุด 

 

3. การใหเวลาเลือกหัวขอเร่ืองเพียง 5-10 นาที  

       ชวยกระตุนใหทานตัดสินใจเลือกหัวขอเร่ืองได 

4.50 

 

0.53 

 

มากที่สุด 

 

ข้ันตอนที่ 2 Information     

4. การกําหนดความสําคัญของหัวขอเร่ือง 

      ชวยใหทานมั่นใจในคุณคาของเร่ืองที่จะเขียน   

4.40 

 

0.52 

 

มาก 

 

5. ชวยใหทานเขียนวัตถุประสงคไดงายขึ้น 4.40 0.52 มาก  

6. การเขียนขั้นตอน และวิธีการ  

      ชวยใหทานเขียนงานไดงาย และรวดเร็วขึ้น 

4.30 

 

0.48 

 

มาก  

 

      ข้ันตอนที่ 3 Sharing    

7. การเลาเร่ืองชวยใหทราบขอบกพรองในงานเขียน 4.60 0.52 มากที่สุด 

8. คําถามจากเพ่ือน ๆ ชวยในการเพ่ิมเติมขอมูลในงาน

เขียนของทานใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

4.30 0.48 มาก 

 

9. การเลาเร่ือง 3 คร้ัง เหมาะสม 4.60 0.52 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4-6  (ตอ) 

 

รายการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

ข้ันตอนที่ 4 Success   

 10. การตรวจปรับจากวิทยากรชวยใหทานมั่นใจ 4.60 0.52 มากที่สุด 

11. ทานสามารถเขียนงานไดตามที่ทานต้ังใจไว 4.40 0.52 มาก 

12. การอบรมตามรูปแบบชวยใหทานเขียน KM ไดจริง 4.70 0.48 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.53 0.03 มากที่สดุ 

 

จากตารางที่ 4-6 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการสอนตามรูปแบบ 

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.53) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจ 

ในระดับมากที่สุด 7 ขอรายการประเมิน คือ การรวมกันคิดหัวขอเร่ืองชวยใหทานไดหัวขอเร่ือง

รวดเร็วกวาการที่ทานคิดคนเดียว (คาเฉลี่ย 4.80) การเขียนหัวขอเร่ืองบนกระดานชวยในการคิดและ

เลือกหัวขอเร่ืองที่จะเขียน การอบรมตามรูปแบบชวยใหทานเขียน KM ไดจริง (คาเฉลี่ย 4.70)  

การเลาเร่ืองชวยใหทราบขอบกพรองในงานเขียน การเลาเร่ือง 3 คร้ัง เหมาะสม การตรวจปรับ 

จากวิทยากรชวยใหทานมั่นใจ (คาเฉลี่ย 4.60) และการใหเวลาเลือกหัวขอเร่ืองเพียง 5-10 นาที  

ชวยกระตุนใหทานตัดสินใจเลือกหัวขอเร่ืองได (คาเฉลี่ย 4.50) และ อกี 5 ขอรายการประเมิน 

มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14 - 4.43 ) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

4.4 ผลการสนทนากลุม (Focus Group) 

 ผลการสนทนากลุมผูเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรดานการจัดการ

ความรูดวยการเขียน ประกอบดวยผูเกี่ยวของจํานวน 6 คน รวมเวลาประมาณ 30 นาที ไดขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้  
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 4.4.1 ดานผูเขารับการฝกอบรม         

 ผู เขา รับการฝกอบรมสวนใหญไมมีประสบการณการเขียนเพ่ือการจัดการความรู  

ประกอบกับการทํางานในแตละวัน ไมมีภาระงานท่ีเกี่ยวของกับการเขียนมากนัก จึงมีความลังเล  

ไมมั่นใจ และไมมั่นใจวาความรูที่ตนไดจากประสบการณการทํางานของตนจะเปนที่นาสนใจ

หรือไม เมื่อวิทยากรชวยกระตุนในขั้นการออกแบบงานเขียน (Creation) จึงมั่นใจมากย่ิงขึ้นและ 

ทําใหเขียนงานออกมาได 

 4.4.2 ดานหลักสูตรและการสอน  

 หลักสูตรการสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู เปนหลักสูตรที่กระชับ 

ใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง มีเนื้อหาที่จําเปนตองรู ( Must Know ) เทานั้น ไมมากเกินความจําเปน  แต

เพียงพอที่จะทําให ผู เขาฝกอบรมเขียนงานได  วิทยากรใช เวลาบรรยายนอย และให เวลา 

ผูเขารับการฝกอบรมไดเขียนมาก เปนเร่ืองที่ดี  

 เมื่อเขียนโครงรางของเร่ืองเสร็จแลว มีขั้นตอนการใหเลาเร่ือง (Sharing) ใหผูเขารับการ

ฝกอบรมคนอื่นฟง ทําใหเห็นขอบกพรองงานเขียนของตน พรอมทั้งไดเห็นตัวอยางเร่ืองของ 

คนอื่น ๆ อีกดวย ชวยใหเขียนความรูในตนไดจริงอยางมั่นใจ แตกตางจากหลักสูตรอื่น ๆ ที่เคย 

เขาอบรมมา พบวา วิทยากรบรรยายทฤษฎีมาก ไมจัดเวลาใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนอยาง

เพียงพอ เมื่อจบการฝกอบรมแลวจึงไมกลาเขียนงานอีกเพราะไมมั่นใจวาจะถูกตองหรือไม แต

หลักสูตรที่ฝกอบรมในคร้ังนี้ไดเวลาการเขียนมากเพียงพอ ไดปฏิบัติการเขียนจริงและไดรับ 

การตรวจแกไขจากวิทยากรอยางละเอียด ดวยการพูดคุยกันทีละประเด็น คอยเปนคอยไป นอกจากนี้ 

วิทยากรบอกขอดีและขอบกพรองของงานเขียน จึงทําใหเกิดความกลาท่ีจะเขียนงานเร่ืองใหม ๆ 

ตอไป   

 4.4.3 ดานการจัดการความรูขององคกร        

 การจัดการความรูแตละองคกรมีรูปแบบแตกตางกัน การฝกอบรมตามรูปแบบการสอน 

การจัดการความรูดวยการเขียนในคร้ังนี้ เนนการเขียนที่ส้ัน กระชับ มีประเด็นสําคัญครบถวน

สอดคลองกับการจัดการความรูขององคกร ท่ีใหเขียนในรูปแบบ OPL ( One - Point Lesson ) จึง

เปนเร่ืองที่ดี   
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 4 

ประการ คือ  

1. เพ่ือสรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน    

2. เพ่ือสรางวัสดุดําเนินการในรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน   

3. เพ่ือฝกอบรมบุคลากรตามรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 

4. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 

โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ผูวิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัยไว 2 ขอ  ดังนี้   

1. ผูผานการฝกอบรมสามารถเขียนบทความผานเกณฑการประเมินไดอยางนอยคนละ 

1 เร่ือง 

2.  ผูผานการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกระบวนการตามรูปแบบการสอนการจัดการ

ความรูดวยการเขียนในระดับมาก (ไมตํ่ากวา 3.50) 

การดําเนินการวิจัย เร่ือง รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน มี 4 ขั้นตอน คือ  

1.  สรางรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน  

2.  สรางวัสดุดําเนินการ    

3.  ดําเนินการทดลองรูปแบบ  

4.  ประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ  

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี้คือ  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
        5.1.1 รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน คิส หรือ CISS Teaching Model มี  

4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1  รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน คิส (CISS Teaching Model) 

 

 จากภาพที่ 5-1 รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนหรือ CISS Teaching Model 

มี 4 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นออกแบบ (Creation) เปนขั้นตอนในการชวยใหผูเขาอบรมสามารถเลือกและกําหนด 

ช่ือเร่ือง หรือหัวขอเร่ืองที่จะเขียนได  

2. ขั้นศึกษาขอมูล (Information) เปนขั้นตอนในการศึกษาขอมูลความรู แลวนําขอมูล

ความรูที่ไดรับมาเขียนงานฉบับราง 

3. ขั้นแบงปนความรู (Sharing) เปนขั้นตอนแบงปนความรูดวยการเลาเร่ือง เพ่ือตรวจสอบ 

ความสมบูรณของงานเขียน แลวนําขอบกพรองที่พบมาเขียนงานใหมเปนฉบับพรอมสงผูสอน 

เพ่ือรับการประเมิน 

4. ขั้นสําเร็จผล  (Success)  เปนขั้นตอนที่วิทยากรตรวจประเมินงานเขียน         ตามเกณฑที่ 

กําหนดไวและปรับปรุงแกไขใหไดงานเขียนที่สมบูรณ 

 

 

Information 

Creation 

Sharing 

Success 
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 5.1.2 วัสดุดําเนินการที่ได ประกอบดวย  

   5.1.2.1      หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการ 

ถายจัดการความรู เปนหลักสูตร 3 ช่ัวโมง   เหมาะกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 7-15 คน     

   5.1.2.2 คูมือรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 1 เลม ประกอบดวย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหาการสอน ใบกิจกรรม แบบประเมินงานเขียน และ

ภาคผนวก เพ่ือใชเปนแนวทางในการสอนตามรูปแบบที่สรางขึ้น 

   5.1.2.3 เคร่ืองมือวิจัย รวม 3 ฉบับ ประกอบดวย เคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอบรม คือ แบบประเมินงานเขียนเพ่ือการจัดการความรู เปนแบบ Check List 10 รายการ 

และเคร่ืองมือประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ

การฝกอบรมตอการฝกอบรม หลักสูตรการสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการถายทอดความรู  

มีจํานวน 10 ขอ  และตอนทายเปนขอเสนอแนะ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ 

การฝกอบรมตอการสอนตามรูปแบบ แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 มีจํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 มีจํานวน

ขอประเมิน 12 ขอ และตอนทายเปนขอเสนอแนะ 

 5.1.3  ผลการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน 

 พัฒนาบุคลากรขององคกรได 24 คน    

 5.1.4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว มี 2 ขอ คือ 

1. ผูผานการฝกอบรมสามารถเขียนบทความผานเกณฑการประเมินไดอยางนอยคนละ 

1 เร่ือง 

2.  ผูผานการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกระบวนการตามรูปแบบการสอนการจัดการ

ความรูดวยการเขียนในระดับมาก (ไมตํ่ากวา 3.50) 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้ง 2 ประการ 
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5.2  อภิปรายผล             

จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียนที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้ 

สามารถใชสรางศักยภาพผู เขารับการอบรมให เขียนงานเพ่ือการจัดการความรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด เปนไปตามสมมุติฐาน

การวิจัยที่ต้ังไวทุกประการ ทั้งนี้ผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้    

 ประการที่ 1 หลักสูตรฝกอบรม          

 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูเขารับการฝกอบรม สามารถสรางผลงานเขียนไดตามสมมติฐาน 

ที่กําหนดไว กลาวคืออยางนอยละ 1 เร่ือง และสามารถเขียนผลงานจากความรูในตน ( Tacit 

Knowledge ) ได ทั้งที่ระยะเวลาโดยรวมของหลักสูตรเพียง 3 ช่ัวโมง เทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก 

การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมในคร้ังนี้กําหนดวัตถุประสงคตรงตามความตองการของผูเขารับ

การฝกอบรม และกําหนดเนื้อหาในสวนท่ีจําเปนตองรู ( Must Know ) เทานั้น วัตถุประสงคของ

หลักสูตรมุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนงานเพ่ือการจัดการความรูได ดังนั้นจึงกําหนดใหเวลา

ในการเขียนมากเพียงพอ และกําหนดปริมาณการเขียนประมาณ 1 - 2 หนากระดาษA4 เพ่ือถายทอด

ความรูเพียงเร่ืองราวเล็ก ๆ ประเด็นเดียวที่มีคุณคาในการทํางานอยางแทจริง และหาอานจากแหลง

ความรูทั่วไปไดยาก หลักสูตรที่ใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง ทําใหผูเขารับการฝกอบรมกระตือรือรนใน

การเรียนรูและสรางผลงานเขียน ไมรู สึกอึดอัดคับของใจ ที่ตองเสียเวลาทํางานมาเขารับ 

การฝกอบรม และสามารถเห็นผลสําเร็จของการฝกอบรมได ภายในระยะเวลาอันส้ัน จึงเปน 

แรงกระตุนผูเขารับการอบรมไดอยางดี   

การจัดเวลาใหผูเขาฝกอบรมไดเขียนงานมากพอ แทนท่ีวิทยากรจะใชเวลามากมายหมดไป

กับการพูด หรือการสอนของตน ใหผูเรียนไดเปนผูแสดง สอดคลองกับ สุชาติ ( 2557, น. 6, 90 ) ที่

ระบุวา แตละบุคคลจะเรียนรูทักษะใหม ๆ หรือความคิดใหม ๆ ไดจะตองรูวาการเรียนสวนใดครู

ควรเปนผูแสดง และสวนใดผูเรียนเปนผูแสดง ครูจะตองไมปอนความรูโดยที่ไมใหนักเรียนได

แสดงออก การใหผูเรียนไดฝกแกปญหาหรือทําบางส่ิงบางอยาง โดยใชขอมูลความรูที่ไดรับจาก

ผูสอนมา และเมื่อผูสอนเห็นผลสําเร็จของการแกปญหาของผูเรียนแลวก็จะทราบไดทันทีวา ขอมูล

ความรูที่มอบใหนั้นเพียงพอหรือไม และก็จะเปนการพิสูจนความสําเร็จของการสอนนั้นดวย  
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ดังนั้น แมวาหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดสรางขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้จะเปนหลักสูตรฝกอบรมที่

ใชเวลาสําหรับการฝกอบรมเพียง 3 ช่ัวโมง ก็สามารถสรางผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมใหกับผูผาน

การฝกอบรมไดเปนอยางดี 

ประการที่ 2 รูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน     

 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูผานการฝกอบรมทั้งรุน 1 จํานวน 14 คน และรุน 2 จํานวน 

10 คน พบวา ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป และผานเกณฑการประเมินทั้ง 24 คน คิดเปน

รอยละ 100 รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรม และ 

ตอการสอนตามรูปแบบอยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แมวาผูเขา

อบรมสวนใหญเคยผานการอบรมการจัดการความรูในหลักสูตรตาง ๆ มาแลวและยังคงเขียนงาน

ไมไดดังเดิมก็ตาม ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบการสอนการจัดการความรูดวยการเขียน  คิส (CISS 

Teaching Model)  เปนรูปแบบที่ไดรับการออกแบบขั้นตอนการสอนในทุกขั้นตอนที่มาจาก 

การวิเคราะหประเด็นปญหาของผูที่ไมสามารถเขียนงานได แมวาบางคนสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีแลวก็ตาม  

โดยทั่วไป การปฏิบัติหนาที่ในแตละวัน ในหลาย ๆ ตําแหนงไมตองเขียนงานท่ีเปนความคิด

สรางสรรค   สวนใหญเขียนตามแบบฟอรมในรูปแบบซํ้าเดิม จึงเปนเร่ืองยากที่จะเขียน โดยมี 

ความยากต้ังแตเร่ิมตนกับปญหาที่วา “แลวจะเขียนเร่ืองอะไรดี” เมื่อใชการประชุมระดมสมองเขามา

เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการสอน จึงสามารถสรางความเขาใจและความกลาใหกับผูเขารับ 

การฝกอบรมได สอดคลองกับ Alex ( 1953 ) ที่กลาววา การประชุมระดมสมองจะชวยพัฒนา

ความคิดที่มีอยูอยางจํากัด หรือไมสรางสรรค ใหเปนความคิดนอกกรอบท่ีเปนประโยชนสําหรับ

กลุมได การระดมสมองชวยไมใหองคกรหรือกลุมผูเขารวมระดมสมองจมปลักอยูกับปญหาใด

ปญหาหนึ่ง และเปดทางกวางสําหรับการแกปญหาตางๆได ( Keeney, 2004 ) ผูเขารับการฝกอบรม

จึงผานดานความคิดเวียนวนอยูคนเดียว และความไมแนใจวาเร่ืองที่ตนจะเขียนนั้นมีคุณคามาก

เพียงพอไปได และเขียนงานออกมาไดในที่สุด        

ผูเขียนมือใหม ขาดประสบการณในการถายทอดองคความรูเปนภาษาเขียน ซ่ึงมีประเด็น

ติดขัดในเร่ืองการเลือกใชถอยคํา และสํานวนตาง ๆ ของภาษาเขียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังเขียน

เนื้อหาสําคัญใหครบถวนบริบูรณไดโดยยาก ตางจากการถายทอดความรูของตนทางคําพูด  
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ในรูปแบบการเลาเร่ือง (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2003 ) ขอดีของ 

การเลาเร่ืองอีกประเด็นหนึ่ง คือ ยังเปนการเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย ขัดของใจตาง ๆ ที่

เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการเลาเร่ือง ( Story Telling ) เปนกระจกสะทอนใหผูเขารับการฝกอบรม

ไดตรวจทานความครบถวนสมบูรณของเนื้อหาที่เขียนในงานเขียนของตน ซ่ึงเทคนิคการเลาเร่ืองนี้

จึงกําหนดใหใชในขั้นตอนที่ 3 ของการฝกอบรม เปนขั้นตอนภายหลังจากท่ีผูเขารับการฝกอบรม

ไดรับเนื้อหาความรู ( Information ) และเขียนโครงรางงานของตนแลว นอกจากนี้ขณะเลาเร่ือง      

ผูเลาเองจะระลึกถึงความรูสําคัญท่ีจําเปนในการถายทอดสูผูอื่นได และยอนกลับมาเติมเต็มงาน

เขียนของตนในสวนสําคัญที่ขาดหายไปได  

ภายหลังจากกระบวนการเลาเร่ืองเสร็จส้ินลง ผูเขาอบรมจะสามารถเขียนงานไดอยางมั่นใจ

และครบถวน จึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขียนงานไดภายในเวลาอันส้ัน เมื่อวิทยากร      

ทําการประเมินการเขียนดวยแบบประเมินท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดี จึงทําใหตรวจพบวางาน

เขียนของผูเขารับการฝกอบรมทุกคนผานเกณฑรอยละ 80 สวนขอบกพรองของงานเขียนที่พบ  

จะเปนขอบกพรองของการใชถอยคําบางคําที่เปนภาษาพูดปะปนเขามา หรือเขียนสลับตําแหนงกัน

บาง นับวาเปนขอบกพรองเล็กนอย  สามารถปรับแกไดงาย ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของผูเขา

รับการฝกอบรมจึงผานเกณฑรอยละ 80 และผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการ

ฝกอบรมและตอการสอนตามรูปแบบจึงอยูในระดับมากและมากที่สุด 

   

5.3  ขอเสนอแนะ           

 5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย        

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังมีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้     

 ประเด็นที่ 1 ส่ิงอํานวยความสะดวก        

 จากผลการวิจัยที่พบวา  ผู เขา รับการฝกอบรมสามารถสรางผลงานเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพแลวนั้น อาจจะยังไมสามารถนําเร่ืองราวท่ีเขียนเขาสูกระบวนการถายทอดความรูได

ทันที เนื่องจากงานเขียนบางเร่ืองตองการรูปภาพประกอบ ตองจัดพิมพใหเรียบรอยกอนเขาสู

คณะกรรมการการจัดการความรู ผูวิจัยพบวา ผูเขาอบรมบางคนขาดทักษะดานการใชคอมพิวเตอร

เพ่ือพิมพงาน บางคนไมมีกลองถายรูป หรือไมมีโทรศัพทมือถือที่มีกลองถายรูป จึงทําใหเกิด 



46 

 

ความไมสะดวกในการจัดทํางานเขียนที่สมบูรณพรอมเผยแพร การแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้  

กรณีที่ตองการใหบุคลากรในหนวยงานแกไขกันเอง จะขับเคลื่อนผลงานเขียนออกมาไดลาชากวาที่

ควรจะเปน และยังทําใหบุคลากรที่ตองเขียนเพ่ือนการจัดการความรู หมดกําลังใจในการเขียนงาน

ได  

ดังนั้น องคกร หรือหนวยงาน ควรพิจารณาถึงความตองการของบุคลากรที่ควรไดรับ ในที่นี้

จะขอเรียกวา ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือเกื้อหนุนใหวงลอของการจัดการความรูขับเคลื่อนไป

ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรจัดเตรียมระบบสนับสนุนใหเรียบรอยเชน มีพนักงานชวยพิมพ

งาน มีกลองหรือมีคนชวยถายภาพให  เปนตน จะทําใหการจัดการความรูขององคกรขับเคลื่อน  

ไปไดอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น      

ประเด็นที่ 2 การดําเนินการเขียนอยางตอเนื่อง       

 การเขียนเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝนเปนประจํา กรณีที่ทิ้งระยะหางของการเขียนนาน

เปนเดือนจะทําใหเขียนไมออก และบุคลากรท่ีตองเขียนงานเพ่ือการจัดการความรูจะหมดกําลังใจ

ในการเขียน และในชวงเร่ิมตนการคิดหัวขอเร่ืองท่ีจะเขียนก็เปนความยากลําบากท่ีจะคิดคนเดียว

ดวยเชนกัน      

ดังนั้น ในชวงหลังจากการฝกอบรมเสร็จส้ินลงประมาณ 2 - 3 เดือนแรก ควรกําหนดให

บุคลากรเขียนงานเพ่ือการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ไมควรเกิน 3 สัปดาหตอ 1 เร่ือง และควรจัด

ประชุมระดมสมองใหกับบุคลากรเพ่ือชวยกระตุนความคิดออกแบบหัวขอเร่ืองที่จะเขียน ใหตรงกับ

วัตถุประสงคการจัดการความรูขององคกร จะทําใหการจัดการความรูเปนไปอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ       

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป        

 การวิ จัย เ ร่ือง รู ปแบ บการ สอน การจัดกา รคว ามรูด วยก ารเขี ยน  ในค ร้ังนี้  บรร ลุ 

ตามวัตถุประสงคที่ ต้ังไวเปนอยางดี แตพบวา ยังมีปญหาที่นาสนใจนํามาเปนขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้     

ประเด็นที่ 1  แมวาการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเขียนใหกับบุคลากรขององคกรเพ่ือ 

การจัดการความรู สามารถสรางบุคลากรใหเขียนงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็ตาม พบวา ยังมี

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรยังมีสวนนอยที่สามารถสรางงานเขียนในประเด็นที่ลึกซ้ึง 
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ออกมาในรูปแบบการถายทอดความรูในตนที่ซับซอน ซ่ึงตองใชประสบการณการเขียนงาน

ระดับพ้ืนฐานธรรมดาสะสมบมเพาะเปนประสบการณการเขียนที่ยาวนาน กรณีที่ปลอยใหคอยเปน

คอยไปตามธรรมชาติการทํางานและการเขียนงาน จะเปนการสูญเสียโอกาสดี ๆ ในการสราง 

ความเจริญกาวหนาใหกับองคกร ดวยขอมูลความรูในตนของบุคลากรในองคกรที่ยังไมไดรับ 

การถายทอดออกมา  

ดังนั้น เพ่ือใหองคกรไดรับขอมูลประสบการณภายในที่เปนความรูในตนของบุคลากรใน

เร่ืองที่ซับซอนมาก  เพ่ือใชในการสรางความเจริญกาวหนาใหกับองคกรรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงควรทํา 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนช้ันสูงเพ่ือการจัดการความรู ใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 

เพ่ือชวยใหบุคลากรขององคกรเขียนความรูในตนเร่ืองที่ซับซอนออกมาไดภายในระยะเวลารวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ   

ประเด็นที่ 2 ตามธรรามชาติของมนุษย สวนใหญถนัดพูดมากกวาเขียนและการพูดนั้น

สามารถเก็บรองรอยหลักฐานไดในรูปแบบของไฟลเสียง หรือวีดีทัศน ในกรณีนี้จึงมีความเปนไป

ไดวา การจัดการความรูดวยการใหขอมูลโดยการพูดจะทําใหเกิดการถายโอนความรูไดรวดเร็วขึ้น 

แตโดยทั่วไปการพูดยังมีขอจํากัดในการนําขอมูลไปใชในการอางอิง  

ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยและพัฒนาเร่ือง กระบวนการการพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการจัดการ

ความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไมไดเปนเพียงเทคนิคการเลาเร่ือง หากแตวิจัยและพัฒนาใหได

กระบวนการถายทอดความรูที่มีความเหมาะสมกับองคกรของตนใหสามารถใชในการจัดการ

ความรู และใชเปนแหลงอางอิงที่มีประสิทธิผลดวย    
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร “การสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู(KM)” 

ณ. ตึกไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 กรุณาตอบแบบประเมินน้ีเพ่ือเปนขอมูลในการประเมินผลและปรับปรุงการอบรมคร้ังตอไป 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีกําหนดใหตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

 
มา

ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

 1. เน้ือหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงค 

        ของการฝกอบรม   

 2. วิทยากรมีความรูความสามารถในเน้ือหาวิชา   

 3. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอด   

 4. ส่ือประกอบการสอนชวยในการเรียนรู  

 5. รูปแบบเอกสารประกอบการสอนเหมาะสม   

 6. เน้ือหาในเอกสารประกอบการสอนอานเขาใจงาย  

 7. ระยะเวลาภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 

  8. ระยะเวลาภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 

 9.  สถานท่ีฝกอบรมมีความเหมาะสม   

  10.  เคร่ืองมือและอุปกรณมีความเหมาะสม  

     

 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 .........................................................................................................................................  

….......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................  

......................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอ 

“การสอนตามรูปแบบการสรางเสริมศักยภาพการเขียนเพ่ือการจัดการความรู(KM)” 

ณ. ตึกไทย-ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

คําช้ีแจง แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของทานที่มีตอการสอนตามรูปแบบการสรางเสริมศักยภาพการเขียน 

เพ่ือการถายทอดความรู(KM) 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับรูปแบบฯ 

 

 กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ตามความคิดเห็นของทานเพ่ือเปนขอมูลใน 

การวิจัยตอไป 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ทานสําเร็จการศึกษาระดับ ..................... สาขา.................................................... 

2. ประสบการณการเขียน KM   

 ไมเคย        เคยเขียน.......เร่ือง โดยใชเวลาเขียนประมาณ...................ตอ 1 เร่ือง 

3. ประสบการณการทํางาน  

 1-5 ป                            6-10 ป                        10 ป ขึ้นไป 

4. ปจจุบันดํารงตําแหนง ............................................ สังกัด...................................  

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 …………………………………………………………………………………….……………

………………………………………….............................................................................................

.......................................................................................…………………………..…………………

…………….........................................................................................................................................

............................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของทานที่มีตอรูปแบบฯ 

             โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่กําหนดใหตามความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
อย

 

น
อย

ท
ี่สุด

 

ข้ันตอนที่ 1 Creation  

1. การรวมกันคิดหัวขอเร่ือง ชวยใหทาน 

       ไดหัวขอเร่ืองรวดเร็วกวาการที่ทานคิดคนเดียว 

2. การเขียนหัวขอเร่ืองบนกระดานชวยในการคิด 

และเลือกหัวขอเร่ืองที่จะเขียน 

3. การใหเวลาเลือกหัวขอเร่ืองเพียง 5-10 นาที ชวย      

กระตุนใหทานตัดสินใจเลือกหัวขอเร่ืองได 

ข้ันตอนที่ 2 Information   

4. การกําหนดความสําคัญของหัวขอเร่ือง 

        ชวยใหทานมั่นใจในคุณคาของเร่ืองที่จะเขียน   

5. ชวยใหทานเขียนวัตถุประสงคไดงายขึ้น 

6. การเขียนขั้นตอน และวิธีการ ชวยใหทานเขียน

งานไดงาย และรวดเร็วขึ้น 

ข้ันตอนที่ 3 Sharing 

7. การเลาเร่ืองชวยใหทราบขอบกพรองในงานเขียน 

8. คําถามจากเพ่ือน ๆ ชวยในการเพ่ิมเติมขอมูลใน

งานเขียนของทานใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

9. การเลาเร่ือง 3 คร้ัง เหมาะสม 

ข้ันตอนที่ 4 Success 

10. การตรวจปรับจากวิทยากรชวยใหทานมั่นใจ 

11. ทานสามารถเขียนงานไดตามที่ทานต้ังใจไว 

12. การอบรมตามรูปแบบชวยใหทานเขียนKMไดจริง 
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ตัวอยางงานเขียนในรูปแบบ OPL 
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