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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักฝกอบรมโดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการผานบริการเครือขายสังคมออนไลน วิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 
ขั้นตอน ไดแก (1) ออกแบบการจัดการเรียนรู (2) ดําเนินการฝกอบรม และ (3) ติดตามและประเมินผล 
กลุมตัวอยางในภาพรวมประกอบดวย (1) ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักฝกอบรม ซ่ึง
เปนตัวแทนจากกลุมอาชีพที่มีการวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาชีพขึ้นมาแลว จํานวน 9 ทาน (2) ผู
ประเมินสมรรถนะนักฝกอบรมตามกลุมอาชีพ กลุมอาชีพละ 3 ทาน 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) คุณภาพของสื่อและการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู ผลการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุด (2) หลังเขารับการฝกอบรม กลุมตัวอยางทั้ง 9 ทาน ผาน
การประเมินสมรรถนะนักฝกอบรม (3) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรม อยูในระดับ
มากที่สุด 
 

คําสําคัญ:  สมรรถนะนักฝกอบรม/วิจัยเชิงปฏิบัติการ/บริการเครือขายสังคมออนไลน 
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Abstract 

 The objective this research was to develop professional trainer competencies with training 
using learning management action research technique through online social network. The research 
methodology included three steps that were (1) designing of learning management systems (2) training 
implementation (3) follow up and assessment. The data were collected from two group of purposive 
sampling that consisted of: (1) nine trainees for a trainer competencies development which were agents 
from career group research and standard developing (2) three of a trainer competencies assessor in each 
career group. The research results showed (1) the experts were most satisfied evaluation in the training 
media quality and learning environment (2) in post-training, the nine sample trainers passed a trainer 
competencies evaluation process (3) the sample trainers were satisfied the training process at most 
level.  
 

Keywords:  Trainer competencies/ Action research/ Social network 
 
บทนํา 
 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด เ ป น ป ร ะ เ ท ศ
เกษตรกรรม และมีอัตราแรงงานในกลุมอาชีพ
นี้อยูถึงรอยละ 39.6 จากภาพที่ 1 มีขอสังเกต
อยูวา กลุมดานการเกษตรนี้กลับสงผลตออัตรา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพียงรอยละ 8.4 
ขณะที่ดานอุตสาหกรรม งานบริการ การคาสง
และค าปลีก  การขนสงและสื่ อสาร  งาน

กอสรางและเหมืองแร กลับมีผลตออัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคิดเปนรอย
ละ 91.6 ของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มาลรวมภายในประเทศไทย แตกลับมีอัตรา
การกําลังแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาวเพียง
ร อ ยละ  60.4 จากกํ า ลั งแรงง านทั้ งหมด 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) 

 
 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย ป พ.ศ. 2555 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) 
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ดังนั้นหากตองการเพิ่มอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนตองผลักดันให
บุคคลที่มีความตองการกาวเขาสูโลกของ
อาชีพ มีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพและตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานอย างแท จ ริ ง  แมว าระบบ
การศึกษาไทยขั้นพื้นฐานจะพยายามปฏิรูป
การศึกษาในเทาทันกับยุคสมัย  แตในทาง
ปฏิบัติประชาชนในสังคมยังมีกลุมที่ดอย
โอกาสทางการศึกษา กลุมที่สําเร็จการศึกษา
ไปแลวแตไมไดทํางานตรงสาขาที่ไดเรียนมา 
และกลุมที่ตองการปรับเปล่ียนสายงานอาชีพ 
โอกาสที่จะเขารับการศึกษาตามระบบคอนขาง
จะใชเวลามาก การศึกษานอกระบบจึงเปน
ทางออกที่ดีในการพัฒนาบุคลากรทั้งในและ
นอกสายงานใหมีสมรรถนะสอดคลองตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน ผูสอนงานใน
อาชีพ หรือนักฝกอบรมจึงเปนบุคคลสําคัญใน
การถายโอนความรู ทักษะและเจตคติ ซ่ึงทําให
บุคคลนั้นมีความสามารถในการทํางานได
ถูกตองและสอดคลองตามความตองการของ
องคกร ดวยเหตุนี้ทุกสาขาอาชีพจึงจําเปนตอง
มีการฝกอบรมและนักฝกอบรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในกลุมอาชีพของตนและดําเนิน
กิจกรรมการฝกอบรมใหสัมฤทธิ์ผลตรงตาม
ความตองการตามแตละมาตรฐานอาชีพ
กําหนดไว ซ่ึงการพัฒนาบุคคลในอาชีพลวน
แลวเปนผูใหญวัยทํางาน และมีประสบการณ
ทํางานมานาน  อีกทั้งยังตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเปนอันมาก (Gauld and 
Miller, 2004) การประยุกตการจัดการเรียนรู

ในวัยผูใหญเขากับการพัฒนานักฝกอบรมจึง
เปนสิ่งสําคัญ เพราะผูเรียนในวัยผูใหญนั้น
ตองการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
เรียนรู (Knowles, 1980) อีกทั้งลักษณะการ
เรียนรูของผูใหญเปนการเรียนรูแบบนําตนเอง
มากกวาจะใหผูสอนมาชี้นํา การสอนจึงควร
เปนแบบแนะนําหรือใหคําปรึกษา  ดังนั้น 
บทบาทของผูสอนควรเปนการสรางความมี
สวนรวมและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู (สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย, 2551) 
ดวยหลักการดังที่กลาวมาจึงนําไปสูการจัดการ
เ รียนรูโดยใช เทคนิควิ ธีวิจั ยดวยวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการ เพราะเปนแนวทางที่ใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรู  ตั้ งแตการ
วางแผน ดําเนินการ สังเกตหรือตรวจสอบ 
และสะทอนผล เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพในการทํางานใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ผูวิจัยไดนําเอาบริการเครือขายสังคม
แบบออนไลนเขามาเปนชองทางในการจัด
ฝ กอบรม เพื่ อพัฒนาสมรรถนะของนั ก
ฝกอบรม  ดวยเพราะการบริการเว็บไซต
เครือขายสังคมถูกนําไปผนวกเขากับหลายลาน
เว็บไซต แตการพัฒนาเพื่อใชในการจัดการ
เรียนรูและการฝกอบรมถือเปนเรื่องใหมใน
การทําวิจัยและกําลังเปนที่ไดรับความสนใจ
ในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนอยาง
มาก ไปจนถึงความสามารถตางๆ ที่เอื้ออํานวย
ตอการใชงานมัลติมีเดียถือเปนหัวใจสําคัญอีก
ประการของการจัดการศึกษา (Lenoue, 2012) 
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อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศรัยสูการ
เรียนรูไปตลอดชีวิต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักฝกอบรมดวย
การฝกอบรม โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
ดวยวิจัยเชิงปฏิบัติการผานบริการเครือขาย
สังคม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ที่ เ ข า ร ว ม ก า ร
ฝกอบรมมาจาก 3 กลุมอาชีพที่ไดมีการวิจัย
จัดทํามาตรฐานอาชีพขึ้นมาแลว ซ่ึงไดแก กลุม
งานแมบานโรงแรม กลุมชางจัดดอกไม และ
กลุมชางเครื่องประดับอัญมณี กลุมอาชีพละ 3 
ทาน รวมทั้งสิ้น 9 ทานโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากคุณสมบัติ โดยกําหนดเงื่อนไข 
ดังนี้ (1) มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพ
ของตนเองมาไมนอยกวา 1 ป หรือ (2) หัวหนา
งานเล็งเห็นวาควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
นักฝกอบรม และ (3) ยังไมเคยจัดการเรียนรู
โดยใชมาตรฐานอาชีพที่ พัฒนาขึ้ น เปน
แนวทางจัดฝกอบรม และ (4) เปนสมาชิก
บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม แบบออนไลน 
Facebook  
 1.2 กลุมผูประเมินสมรรถนะ เปนการ
คัดเลือกแบบเจาะจงโดยการกําหนดคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ เปนผูมีประสบการณการทํางานตั้งแต 
10 ปขึ้นไป  ซ่ึงอยูในระดับผูสอนงานหรือ

หั วหน า ง านในกลุ มอาชีพที่ คั ด เลื อกมา
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะนักฝกอบรม กลุม
อาชีพละ 3 ทาน ประเมินสมรรถนะตามหนวย
สมรรถนะที่ถูกคัดเลือกมาใหกลุมตัวอยางเขา
รับการฝกอบรม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตั วแปรอิสระ  ได แก  การ
ฝกอบรมโดยการใช เทคนิควิ ธีการจัดการ
เรียนรูดวยวิจัย เชิงปฏิบัติการผานบริการ
เครือขายสังคม 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สมรรถนะ
นักฝกอบรม 
 3. เนื้อหาท่ีทําการวิจัย 
 เ ร่ือง  การจัดทําแผนการฝกอบรม 
ภายใต หนวยสมรรถนะนักฝกอบรมดานวาง
แผนการฝกอบรม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยเร่ิมตนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบอาศัยความรวมมือเชิงเทคนิค (สมปอง 
พะมุลิลา, 2555) ดังนี้ 
 1. กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง
ที่จะเขามารวม 
 2. จัดปฐมนิเทศกลุมตัวอยาง โดย
ดําเนินตามขั้นตอนของวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้น
แรก คือ ขั้นวางแผนรวมกัน (P : Plan) เพื่อให
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหญในวัยทํางาน ไดเปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู  ตามหลักการ
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เรียนรูในวัยผูใหญ (Knowles, 1980) ซ่ึง
สาระสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 2.1 เร่ิมดวยการสัมภาษณกึ่ง
โครงสรางเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน
ของผูเขารับการฝกอบรมและลักษณะของงาน
ที่ทํา ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพที่สัมพันธ
กับกลุมอาชีพของตนเอง ความสามารถในการ
เรียนรูแบบนําตนเอง  ชวงเวลาในการใช
บริการเครือขายสังคมที่สะดวก  

 2.2 ผูจัยใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
มาตรฐานอาชีพ และสมรรถนะนักฝกอบรม 
 2.3 กลุมตัวอยางศึกษาภาพรวม
ของมาตรฐานอาชีพตามกลุมอาชีพของตน 
 2.4 รวมกันกําหนดแนวทางการ
ฝกอบรม ซ่ึงไดแก 
 2.4.1 กําหนดสาระสําคัญ
โดยสังเขป  ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ฝกอบรมที่สอดคลองกับหนวยสมรรถนะวาง
แผนการฝกอบรม พรอมทั้งหัวขอที่ผูเขารับ
การฝกอบรมจะเลือกใชในการจัดทําผลงาน 
เพื่อใชประเมินสมรรถนะนักฝกอบรม 
 2.4.2 แนวทางการเรียนรู 
ไดแก การเขาถึงเนื้อหาการฝกอบรม ลักษณะ
ของการนําเสนอเนื้อหาในการฝกอบรม การ
ถามตอบขอสงสัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การจัดหาแหลงขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ในเนื้อหา  ไปถึงการสงผลลงาน  และการ
ประเมิน 
 2.4.3 จัดตั้งกลุมสมรรถนะ
นักฝกอบรมทาง Facebook และเชิญผูเขารับ
การฝกอบรมเขารวมกลุม 

 2.4.4 กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการจัดฝกอบรมตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด 

 2.4.5 ระบุรองรอยหลักฐาน
ซ่ึงเปนผลงานที่จะใชในการประเมิน 
 3. ผูวิจัยนําความตองการของผูเขารับ
การฝกอบรมมาดํา เนินการออกแบบการ
จัดการเรียนรูผานบริการเครือขายสังคมแบบ
ออนไลน ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยใช Facebook เขา
มาเปน โครงสรางหลักในการจัดการเรียนรู 
และใหเนื้อหาการเรียนรูดวยการสรุปผลอยูใน
รูปแบบของแผนผังความคิด (Concept Map) 
ซ่ึงสอดคลองการจัดการเรียนรูที่ตองใชความ
เปนมนุษยและเทคโนโลยีอยูในระดับสูง 
(กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2553) พรอมทั้ง
จัดสรรแหลงการเรียนรูภายนอกดวยการ
เชื่อมโยงไปยังขอมูลที่ เกี่ยวของกับแตละ
หัวขอที่ เ รี ยนรู  ตั้ งแต ในรูปแบบของชุด
ขอความเอกสารที่ตองอานเพิ่มเติม ไปจนถึง
วีดิโอออนไลน เพื่อใหประสบการณกับผูเขา
รับการฝกอบรมเพิ่มเติม 
 4. เมื่อจัดทําเสร็จสิ้นผูวิจัยไดทําการ
ทดลองใชโดยกลุมตัวอยางอีกชุดหนึ่งจํานวน 
3 ทานที่ ใกล เคียงกลุมจริง  ตรวจสอบหา
ขอผิดพลาดของสื่อการเรียนรู  เพื่อแกไข
ปรับปรุง จากนั้นจึงใหผู เชี่ยวชาญดานการ
ประเมินคุณภาพสื่อและการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูผานบริการเครือขายสังคม โดย
ถาคาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพ สูงกวา 
3.50 ขึ้นไป ถือวาสื่ออยูในระดับที่เหมาะสม
มาก สามารถนําเอาไปดําเนินการจัดฝกอบรม
แบบออนไลนได  
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 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการจัดฝกอบรม 
เนื่องจากผู เขารับการฝกอบรมมาจากการ
กําหนดคุณสมบัติ โดยยังไมเคยจัดการเรียนรู
โดยใชมาตรฐานอาชีพที่ พัฒนาขึ้ น เปน
แนวทางจัดฝกอบรม งานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัย
เชิงทดลองเบื้องตน แบบ One-Shot Case 
Study (ปริวัตร เขื่อนแกว, 2553) ที่มุงเนนการ
วิจัยเชิงทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว 
โดยดําเนินการทดลองแลวศึกษาผลที่เกิดขึ้น
หลังจากการฝกอบรม ซ่ึงในขั้นนี้เปนขั้นตอน
ของการปฏิบัติตามแผน (A : Act) ที่ผูเขาการ
ฝกอบรมจะเขามาเรียนรูแนวทางกําหนด
แผนการฝกอบรมตามหนวยสมรรถนะวาง
แผนการฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซ่ึงโดยที่
ใหอิสระกับกลุมตัวอยางโดยการเรียนรูแบบ
นําตนเอง   ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการเรียนรูดวย 
 

ตนเองนี้จนถึงกําหนดสงผลงานเปนเวลา 2 
สัปดาห ตามที่ตกลงไวในการประชุมกลุมยอย 
ซ่ึงระหวางนี้ผูวิจัยจะคอยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนขอมูล เพิ่ ม เติมที่ ก ลุ มตั วอย า ง
ตองการ  โดยการถามตอบทางหนาแสดง
สถานะ (Status) ชองแสดงความคิดเห็น 
(Comment) หรือ กลองขอความ (Message) 
ของ Facebook ขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางจะ
คอยสงผลงานมาให ผูวิจัยตรวจดูและให
คํ าแนะนําอยู เปนระยะ  เพื่ อ ผู เข า รับการ
ฝกอบรมจะนําเอาไปปรับปรุง  ซ่ึงถือเปน
ขั้นตอนของการสังเกตและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน (O : Observe) แลวจึงสะทอนผล 
(R : Reflect) ตามลําดับ กอนสงผลงานสุดทาย
ให ผู ป ร ะ เ มิ นทํ า ก า รประ เ มิ นประ เ มิ น
สมรรถนะจากรองรอยหลักฐานที่เปนผลงาน  

 
 

ภาพที่ 2  แนวทางการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีวิจยัเชงิปฏิบัติการในงานวิจยันี ้
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 ขั้นตอนที่ 3  ติดตามและประเมินผล
ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 สวนซึ่งไดแก 
 1. การประเมินสมรรถนะนักฝกอบรม
ตามหนวยสมรรถนะวางแผนการฝกอบรม จะ
ใหผูประเมินกลุมอาชีพละ 3 ทานประเมินผล
งานของผูเขารับการฝกอบรม ตามกลุมอาชีพที่
ตรงกัน ไดแก กลุมงานแมบานโรงแรม กลุม
ชางจัดดอกไม และกลุมชางเครื่องประดับอัญ 
โดยประเมินตามเกณฑการปฏิบัติ งานที่
กําหนดไว ซ่ึงผลการประเมินเปน ผาน หรือ 
ไมผาน  ตามแนวทางวิธีการตัดสินผลการ
ประเมินสมรรถนะของ ธีรพงษ วิริยานนท 
(2549) ไดกลาวไวในงานวิจัยมาตรฐานอาชีพ
ผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และถือเอาผลจาก 
2 ใน 3 เห็นตรงกันเปนเอกฉันท หลังจากนั้น
ผูวิจัยจะรายงานผลพรอมขอเสนอแนะสะทอน
กลับคืนสูผูเขารับการประเมินเพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 2. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการ
ฝกอบรมเปนที่ เ รียบรอย  กลุมตัวอยางจะ
ประเมินความพึงพอใจแบบมาตราสวน  5 
ระดับ ที่มีตอการจัดการเรียนรูผานบริการ
เครือขายสังคมแบบออนไลน  ถือเปนการ
สะทอนผลคือกลับสูผูวิจัยอีกทางหนึ่ง 
 

ผลการวิจัย 
 1. ดานการออกแบบสื่อและการจัด
สภาพแวดลอมทางเรียนรู ผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณดานการพัฒนาสื่อและการ
จัดการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ตจํานวน 

6 ทาน ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู ผล
จากการประเมินสื่อที่ได โดยภาพรวมสื่อมี
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.67,  S.D.= 
0.46)  และเมื่อแตกประเด็นเปนรายดานพบวา 
ส่ือดึงดูดความสนใจ อยูในระดับมากที่สุด ( = 
5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือมีเทคนิคการ
ถายทอดและตัวอยางที่เหมาะสม   (  = 4.83, 
S.D. = 0.41) ในขณะที่ดานความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายในการเรียนรู ความครอบคลุมของ
เนื้อหาสาระ องคประกอบในการออกแบบสื่อ 
ความชัดเจนเขาใจงาย มีระดับความคิดเห็น
เทากัน ( = 4.67,  S.D.= 0.52) ซ่ึงในดานสาระ
การเรียนรูเหมาะสมกับกลุมผูเรียน และระดับ
ของการสื่อสารการปฏิสัมพันธที่เหมาะสม อยู
ในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.55) โดยที่
ผู เชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแบง
ออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) แนวโนมการ
จัดการเรียนรูผ านบริการเครือขายสังคม
ออนไลน กําลังเปนที่ไดรับความนิยมอยาง
มากในปจจุบัน หากเปนไปไดสมควรพัฒนา
ตอใหมีสาระการเรียนรูที่หลากหลาย โดย
ตอบสนองตอผูเรียนไดหลากหลายกลุมทั้งใน
ดานวัย และสาขาวิชาชีพ (2) การทํางานของ
บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม แบบออนไลน 
Facebook เปนลักษณะของขอมูลที่เขากอน
ออกกอน (First In, Frist Out : FIFO) หากมี
การลงขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเขามา
ใหมเร่ือยๆ ขอมูลที่ตองการใหความสนใจ
อาจจะไหลลงหายไปจากหนาปจจุบัน ดวย
คําแนะนํานี้ผูวิจัยแกปญหาดวยการจัดสื่อเปน
ชุดไวในอัลบั้มภาพ (Photo) และปกหมุด (Pin) 
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เพื่อใหผูเขามาเรียนรูไดเห็นขอมูลอยูดานบน
ของหนากลุมใน Facebook ตลอด (3) ดานการ
ใหเนื้อหาดวยแผนผังความคิด (Concept Map) 
เปนแนวคิดที่ดี แตในกรณีที่ผังมีขนาดใหญมี
ปริมาณเนื้อหามาก อาจทําการยอยใหเปนผัง
เล็กหลายผัง ขั้นตอนนี้ผูวิจัยแกไขปญหาโดย
การแจกแจงหัวขอยอยลงไป เพื่อขยายความ
จากผังใหญ 
 2. ดานการประเมินสมรรถนะนัก
ฝกอบรม ผลการประเมินสมรรถนะนัก
ฝกอบรม วาดวยหนวยวางแผนการฝกอบรม 
ในกลุมอาชีพงานแมบานโรงแรม 3 ทานจัดทํา
แผนการฝกอบรม ทานละ 1 เร่ือง โดยคัดเลือก
สมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพกลุมงาน
แมบานโรงแรม (อรสา รามโกมุท, 2551) เร่ือง 
การทําความสะอาดหองพัก การทําความ
สะอาดหองน้ํา และการทําความสะอาดพื้นที่
สาธารณะ ผลการประเมินจากผูประเมิน
สมรรถนะทั้ง 3 ทานจากกลุมอาชีพเดียวกัน 
ใหผานอยางเปนเอกฉันท ทั้ง 3 หัวขอ ทั้งใน
ดานของการสรุปสาระสําคัญของหลักสูตร 
การกําหนดสมรรถนะพื้นฐานกอนเขารับการ
ฝกอบรม ระบุคุณลักษณะของผูเขารับการ
ฝกอบรม กําหนดกิจกรรมในการฝกอบรม 
เชื่อมโยงวิธีการฝกอบรมเขากับสมรรถนะที่
ตองการ กําหนดสื่อที่ใชไดเหมาะสม กําหนด
สภาพแวดลอมในการฝกอบรม กําหนด
แนวทางในการวัดและประเมินผล ไปจนถึง
อางอิงแหลงที่มาของขอมูล โดยผูประเมินเห็น
วาแผนการฝกอบรมที่จัดทําขึ้นอยูในระดับดี มี
ความกระชับ เขาใจงายและตรงประเด็น 

ขณะที่กลุมอาชีพชางจัดดอกไม 3 ทานได
คัดเลือกสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพชางจัด
ดอกไม (สุชญา ฉัตรวิชญะ, 2553) เร่ือง การ
เตรียมดอกไม-ใบไมและวัสดุ-อุปกรณการจัด
ดอกไมในภาชนะ การจัดดอกไมรูปทรง
สามเหลี่ยมหนาจั่ว และการจัดดอกไมแบบ
พระจันทรเสี้ยวมาจัดทําแผนการฝกอบรม ซ่ึง
ผลการประเมินจากผูประเมินสมรรถนะทั้ง 3 
ทานจากกลุมอาชีพเดียวกัน ใหผานอยางเปน
เอกฉันท ทั้ง 3 หัวขอ แตมีขอเสนอแนะจากผู
ประเมิน แบงออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็น
ที่ (1) แผนการจัดฝกอบรม ใบงานควรเปน
ลักษณะของการฝกปฏิบัติมากกวาวัดความรู
ความจํา สวนประเด็นที่ (2) แบบประเมินตาม
แผนการฝกอบรม ควรมีลักษณะเจาะจงตาม
สมรรถนะยอยที่เหมาะสมกับการฝกอบรม
ระยะสั้น ในกลุมอาชีพกลุมอาชีพชาง
เครื่องประดับอัญมณี 3 ทาน ไดคัดเลือก
ส ม ร ร ถ น ะ จ า ก ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ ช า ง
เครื่องประดับอัญมณี (เพิ่มสุข นิติสิงห, 2549) 
เร่ือง การหลอมโลหะ การรีด ดึง และตัดโลหะ 
และการเลื่อยฉลุแผนโลหะรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส
และรูปวงกลม ซ่ึงผลการประเมินจากผู
ประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ทานจากกลุมอาชีพ
เดียวกัน ใหผานอยางเปนเอกฉันท ทั้ง 3 หัวขอ
เชนกัน พรอมทั้งมีขอเสนอแนะจากผูประเมิน
ดังนี้ ในดานการสรุปสาระสําคัญของหลักสูตร 
ของแผนการฝกอบรมทั้ง 3 เร่ือง ควรระบุ
ความรูความสามารถที่ไดหลังเขา รับการ
ฝกอบรมไวในคําอธิบาย ขณะที่การกําหนด
แนวทางในการวัดและประเมินผลไมควรมี
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การวัดหลายสมรรถนะในจัดฝกการอบรมที่มี
เพียงสมรรถนะเดียว 
 3. ดานความพึงพอใจตอการจัดการ
เ รี ยน รู ผ านบริก าร เครื อข านสั งคมแบบ
ออนไลน ผลที่ไดเปนระดับความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยาง ในภาพรวมของการพัฒนา
สมรรถนะของนึกฝกอบรมดวยการจัดการ
เ รี ยน รู ผ านบริ ก าร เครื อข า ยสั งคมแบบ
ออนไลนนี้อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.63,  
S.D.= 0.55) โดยในดานเทคนิคการถายทอด
และตัวอยางที่เหมาะสม ไปจนถึงกลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวาบริการเครือขายสังคมแบบ
ออนไลนนี้ เปนอีกชองทางที่ชวยใหการ
ฝกอบรมเปนไปไดงายและสะดวกขึ้น มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.88,  S.D.= 
0.35) ซ่ึงถือวาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเด็น
อ่ืนที่รองลงมา สําหรับประเด็นที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยให
อยูในระดับมากนั้น ( = 4.50, S.D.= 0.53) 
ไดแก  ความเหมาะสมในการจัด
สภาพแวดลอมในการเรียนรู ระดับของการ
ส่ือสารและปฏิสัมพันธที่เหมาะสม ความรู
และ ทักษะที่ ได รับ เพิ่ มขึ้ น ในการจั ดทํ า
แผนการฝกอบรมตามฐานสมรรถนะ เนื้อหา
สาระครอบคลุมตามความตองการในการ
เรียนรู การดึงดูดความสนใจของสื่อ (  = 4.38,  
S.D.= 0.47)  และแหลงขอมูลใหศึกษาเพิ่มเติม 
( = 4.25, S.D.= 0.89)  
 
 

อภิปรายผล 
 แนวคิ ดที่ สํ า คัญของก า รพัฒน า
สมรรถนะนักฝกอบรมในดานการจัดฝกอบรม
ที่ผูวิจัยนํามาใช คือ กระบวนการนั้นสําคัญกวา
เหตุการณ (Institute for Human Services/ 
NARCCW, 2008) เพื่อใหทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาบุคคลในอาชีพซ่ึงลวนแลวเปน
ผูใหญวัยทํางาน และมีประสบการณทํางานมา
นาน  อีกทั้งยังตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลเปนอันมาก (Gauld and Miller, 
2004) ซ่ึงการประยุกตการจัดการเรียนรูในวัย
ผูใหญเขากับการพัฒนานักฝกอบรมจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะผูเรียนในวัยผูใหญนั้นตองการมี
ส วนร วมในกระบวนการจั ดการ เรี ยน รู 
แนวทางจัดการเรียนรูจึงควรใหเขาไดเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ
ดวยตัวเขาเอง (Knowles, 1980) ซ่ึงสอดคลอง
กับการเรียนรูแบบนําตนเอง เพราะจะเนนถึง
ความรับผิดชอบตนเองของผูเรียน และเชื่อวา
ศั ก ยภ าพของมนุ ษ ย นั้ นที่ ไ ม มี ที่ ส้ิ นสุ ด 
ขณะเดียวกันผูสอนจะตองมีบทบาทในการให
คําปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด เปรียบเปน
แ ห ล ง ค ว า ม รู ที่ มี ชี วิ ต ต า ม ที่ ผู เ รี ย น
ตองการ สรางความสัมพันธอันดีกับผูเรียน ให
เกียรติผูเรียน มีสวนรวมในการถายโอนความรู 
และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ (Brockett and Hiemstra  
อางถึงใน วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2550) ดวย
หลักการดังที่กลาวมาจึงนําไปสูการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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เพราะเปนแนวทางที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู อีกทั้งยังเปนวิธีการที่มีความ
ยืดหยุนสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
แกปญหาไดหลากหลาย โดยมีหลักการเนน
การศึกษาเฉพาะกรณี เปนระเบียบวิธีวิจัยมี
ลักษณะเปนนวัตกรรม สามารถคิดคนขึ้นมา
ใหมใหเหมาะสมกับ สถานการณ และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปได ใหความสําคัญตอการมี
ส วนรวมของผู มีส วน เกี่ ยวของด วยการ
อภิปรายรวมกันอยางเปนไปโดยธรรมชาติ 
(แกวเวียง นํานาผล, 2553) ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู
เขารับการฝกอบรมจึงมีสวนเกี่ยวของตลอดทั้ง
กระบวนการเริ่มตนตั้งแตการวางแผนในการ
จัดการเรียนรู  การดํา เนินการเรียนรู  การ
ตรวจสอบ และการสะทอนผลกลับคืน ผูวิจัย
ไดนํ า เอาความตองการของผู เข า รับการ
ฝกอบรมมาดําเนินการออกแบบการจัดการ
เ รี ยน รู ผ านบริ ก าร เครื อข า ยสั งคมแบบ
ออนไลน ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยใช Facebook เขา
มาเปน โครงสรางหลักในการจัดการเรียนรู 
และใหเนื้อหาการเรียนรูดวยการสรุปผลอยูใน
รูปแบบของแผนผังความคิด (Concept Map) 
ซ่ึงสอดคลองการจัดการเรียนรูที่ตองใชความ
เปนมนุษยและเทคโนโลยีอยูในระดับสูง 
(กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2553) พรอมทั้ง
จัดสรรแหลงการเรียนรูภายนอกดวยการ
เชื่อมโยงไปยังขอมูลที่ เกี่ยวของกับแตละ
หัวขอที่เรียนรู เพื่อใหประสบการณกับผูเขารับ
การฝกอบรมเพิ่มเติม ซ่ึงเปนการใชประโยชน
ของการจัดการเรียนรูผานบริการเครือขาย
สังคมแบบออนไลนไดยังเต็มประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดรับกับแนวคิดของ Freishtat (2009) ที่
ไดศึกษาการจัดการเรียนรูอยางไรพรมแดน 
ดวย Facebook กลาววา เครือขายที่เปนดิจิตอล
ถูกพัฒนาอยางตอเนื่องไปพรอมกับจํานวน
ประชากรที่มากขึ้น ซ่ึงถูกบูรณาการเขากับการ
ดําเนินชีวิตในประจําวัน ดังนั้นเทคโนโลยีจึง
ดําเนินไปสูการผสมผสานระหวางความเปน
ดิจิตอลเขากับโลกแหงความเปนจริงทั้งทาง
กายภาพ คานิยม สังคม และวัฒนธรรม แม
ไมใชบทบัญญัติตายตัว แตก็แผขยายออกไปสู
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งยังหยั่งราก
ลึ ก ต อ ไ ป ไ ม ห ยุ ด ยั้ ง  ใ น ด า น ข อ ง ก า ร
ประเมินผลการเรียนรูนั้น  ผูวิจัย เนนการ
ประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงเปนการประเมิน
จากผลงานที่เปนรองรอยหลักฐานของผูเขารับ
การฝกอบรม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสมรรถนะ
ในการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมไดดี
ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการประเมิน
สมรรถนะของ ธีรพงษ วิริยานนท (2549) ที่
กลาววา หลักการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
จะตองใกลเคียงกับการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ
ของผูเขารับการประเมินมากที่สุด อีกทั้งยัง
ตองเปนระบบที่เปดกวางและสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละคน 
เปนการกอให เกิดการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและการเรียนรูไปตลอดชีวิต 
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