บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั การนาสื่ อ เกมเรี ยนรู้ มาประยุกต์ใช้และวัดประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ ในธุ รกิ จซี พี
เฟรชมาร์ ท นั้นควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องของการออกแบบสื่ อเกมเรี ยนรู้และที่มาที่ไปของความรู้
ที่นามาทาเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้รวมไปถึงการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์และการนาทฤษฏีเรื่ องการเรี ยนรู้เพื่อนามา
ปรั บ ใช้ก ับ การปฏิ บ ัติจริ ง ตามขอบเขตของงานวิจยั โดยในบทนี้ จะกล่ าวถึ งทฤษฏี และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับ สื่ อเกมการเรี ยนรู ้ และผลสัม ฤทธิ์ ของการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบของสื่ อเกมเรี ยนรู้ (Game
Based Learning) รวมถึ งการน าไปปรับ ใช้ก ับ การปฏิ บ ตั ิ งาน โดยสามารถแบ่ งความสัม พัน ธ์ เกี่ ย ว
เนื่องกันทั้งหมดไว้ 8 ส่ วนหลักด้วยกัน ดังต่อไปนี้
2.1 การเรี ยนรู้และประเภทของความรู้ (Knowledge)
2.2 การจัดการความรู้(Knowledge Management)
2.3 สื่ อการเรี ยนรู้ (Learning Tools)
2.4 สื่ อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบเกม(Game Based Learning)
2.5 แนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ(Action Learning)
2.6 ร้านสะดวกซื้ อ ซี พี เฟรชมาร์ ท (CP Fresh Mart)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8 สรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรม
2.1 การเรี ยนรู้ และประเภทของความรู้
เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู้ระหว่างการเรี ยนรู้ใน
ห้องเรี ยน (Training Class) และ การเรี ยนรู้ผ่านสื่ อเกมเรี ยนรู้ (Game Based Learning) ซึ่ งการวิจยั ต้อง
เริ่ มทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของความรู้ และการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเสี ยก่อน
2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้
คาว่าการเรี ยนรู ้ (Learning)โดยทั่วไปหมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior
Change) อันเนื่ องมาจากประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคน อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั อย่างเป็ นทางการ (Formal
Learning) และ เกิดอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Learning) ซึ่ งมีการศึกษารวบรวมแนวคิดและทฤษฏี
เกี่ ยวกับเรื่ องของการเรี ยนรู ้ จากนักวิชาการหลายท่าน เช่ น (สมบูรณ์ ศาลยาชี วิน, 2526; สุ วฒั น์ วัฒนา
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วงศ์, 2533; วรนาถ แสงจัน ทร์ , 2540) ซึ่ งต่ างสรุ ป มี เนื้ อหาโดยรวมใกล้เคี ย งกัน ว่า การเรี ยนรู้ เป็ น
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นจากการฝึ กหัดหรื อการกระทาซ้ าๆจน
กลายเป็ นประสบการณ์ของแต่ละตัวบุคคล โดยการเรี ยนรู้น้ นั ทาให้บุคคลนั้นมีการปรับ ทั้งด้านส่ วนตัว
สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสามารถใช้ชีวติ อยูใ่ นยุคและกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้
2.1.2 ประเภทของการเรียนรู้
มี การศึ กษาประเภทของการเรี ยนรู้ จากวิช าการหลายท่าน อาทิเช่ น (เชี ยรศรี วิวิธศิริ,
2532; สุ วฒั น์ วัฒนาวงศ์,2533) ซึ่งจาแนกประเภทของความรู้ไว้ 5 ประเภทคือ
1) การเรี ยนรู้ โดยการจดจา เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนรู้ใช้วิธีการเรี ยนรู้จากการจดจา โดย
พยายามที่จะเก็บเนื้อหาสาระสาคัญจากการเรี ยนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผ่านการจดจา ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้เหมาะกับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ การเรี ยนรู้กฏระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ และขั้นตอนการทางาน ซึ่ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้แบบตายตัว หรื อ มีการกาหนดความชัดเจนไว้เรี ยบร้อยแล้ว ข้อดีของการเรี ยนรู้โดยการ
จดจาคื อ ท าให้ผูเ้ รี ยนรู ้ หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ สามารถจดจาได้เป็ นอย่างดี แต่ก็ยงั มีขอ้ จากัดหลายอย่างเช่ น ผู้
เรี ย นรู ้ จะพยายามจาอย่า งเดี ย วโดยที่ ไ ม่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ห รื อเกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ใ น
สถานการณ์ต่างๆ และหากมีการความรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้ามา ผูเ้ รี ยนรู้จาเป็ นต้องเพิ่มความรู้ โดยการจดจา
เข้าไปใหม่ ซึ่ งอาจะเกิดความสับสนในการเรี ยนรู้ใหม่ได้
2) การเรี ยนรู้ โดยการเลียนแบบ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดขึ้ น จากการที่ ผูเ้ รี ย นรู้ พ ยายาม
ลอกเลี ยนแบบหรื อกระทาตามต้นแบบที่ตนเห็ นว่าเป็ นความรู้ หรื อประโยชน์แก่ ตน เช่ นการกระทา
เลียนแบบผูบ้ งั คับบัญชาหรื อการลอกเลียนแก้ไขปัญหา รวมถึงการสอนงานใหม่ในรู ปแบบต่างๆ
3) การเรี ย นรู้ โดยการหยั่ ง รู้ เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ผู้เรี ย นรู้ ม องเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข อง
สถานการณ์ ต่ า งๆและมองเห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วโยงกับ สถานการณ์ รวม ซึ่ งจุ ด เด่ น ของการเรี ย นรู้ มี
ประโยชน์ต่อการให้ผเู ้ รี ยนรู ้คิดอย่างมีเหตุผล โดยสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ของสาเหตุต่างๆได้
อย่างมีเหตุผล แต่การเรี ยนรู ้ในประเภทนี้ ยงั มีจุดด้อยหากผูเ้ รี ยนรู้ไม่มีแรงจูงใจหรื อประสบการณ์ นอ้ ย
อาจทาให้การเรี ยนรู ้ในประเภทนี้ไม่ประสบผลสาเร็ จได้เลย
4) การเรี ยนรู้ โดยลองผิดลองถู ก เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ ผูเ้ รี ยนรู้ ใช้ทางเลื อกหลายๆทาง เพื่ อ
แก้ไขปั ญ หาหรื อวิก ฤตที่ เกิ ดขึ้ นด้วยวิธี ของตัวเอง โดยไม่ มี เกณฑ์ หรื อเหตุ ผลใดๆมาประกอบการ
ตัดสิ นใจนั้น กล่าวคือการเรี ยนรู ้ประเภทนี้ ผเู้ รี ยนจะเหมือนกับการที่ตอ้ งเลือกเปิ ดประตูหลายๆบาน เพื่อ
หาทางออกที่มีเพียงทางเดียว ซึ่ งในการเลือกเปิ ดประตูน้ นั ไม่มีตอ้ งใช้หลักเกณฑ์ใดๆมาตัดสิ น กล่าวคือ
การเรี ยนรู ้ประเภทนี้มกั เป็ นวิธีการสุ ดท้ายหากไม่มีวธิ ีการใดที่ดีกว่า
5) การเรี ย นรู้ โดยการสร้ า งมโนคติ การเรี ย นรู้ ช นิ ด นี้ เกิ ด จากการที่ ผูเ้ รี ย นมองเห็ น
ลักษณะรวมของสิ่ งๆนั้น ต่อจากนั้นจึงมีการพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่ งนั้น เช่นการมองแก้วน้ าใบ
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หนึ่ง ซึ่ งสามารถบอกได้ทนั ทีวา่ มีอะไรอยูใ่ นแก้ว จากนั้นค่อยพิจารณาเฉพาะต่อลงไปอีกว่าในแก้วน้ า
นั้น มีน้ าสี อะไร หรื อ มีอะไรปนอยูใ่ นน้ าในแก้วใบนั้น
จากที่กล่าวมาเกี่ ยวกับประเภทของการเรี ยนรู้ท้ งั 5 ประเภทไปนั้นเราสามารถจับกลุ่ ม
และแยกประเภทของการเรี ยนรู ้ในแต่ละชนิดได้ ทางผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าการเรี ยนรู้ในรู ปแบบของเกม
การเรี ยนรู้ (Game Based Learning) สามารถสื่ อถึงการเรี ยนรู้ท้ งั 5 รู ปแบบได้อย่างครบถ้วน จึงคิดที่จะ
วิจยั ผลสั ม ฤทธิ์ ของการการเรี ยนรู ้ ในรู ป แบบของสื่ อเกมการเรี ย นรู้ โดยใช้สื่ อ เกมการเรี ย นในรู ป
แบบจาลองร้านซีพี เฟรชมาร์ท (CP Simulator shop) เป็ นตัวจาลองร้านเพื่อใช้ในการเรี ยนรู้
2.1.3 ระดับของความรู้
จากทฤษฏีในเรื่ องของความรู้ผกู กับทฤษฏีเรื่ องของการจัดการความรู้ นักวิจยั หลายท่าน
ได้จาแนกระดับของความรู ้ท้ งั หมด 4 ระดับ (วิจารณ์ พานิช, 2547) กล่าวคือ
1. ความรู้เชิ งทฤษฏี (Know-What) ซึ่ งเป็ นความรู้เชิงข้อเท็จจริ ง ต้องรู้วา่ ทาอะไร ต้องรู้
ว่าเป็ นอะไร ความรู ้จาพวกนี้ เป็ นความรู้เฉพาะด้าน หรื อเป็ นความรู้ที่จดจามาจากความรู้ที่ชดั แจ้ง หรื อ
(Explicit Knowledge) ที่จะกล่าวต่อไปในเรื่ องของการจัดการความรู้
2. ความรู้ เชิ งทฤษฏี และเชิ งบริ บ ท (Know-How) เป็ นความรู้ ที่ เชื่ อมโยงกับ โลกของ
ความเป็ นจริ ง โดยเชื่ อมโยงระหว่างการความเชิ งข้อเท็จจริ งกับความรู้ที่ผ่านการกระทามาแล้ว หรื อ
อาจพู ดได้ว่าเป็ นความรู ้ ที่ ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ที่ ผ่านการประยุก ต์ต ามบริ บ ทของตน จน
กลายเป็ นความรู ้ที่เราเรี ยกกันว่าประสบการณ์
3. ความรู้ ในระดั บ ที่ อ ธิ บ ายเหตุ ผ ล (Know-Why) เป็ นความรู้ เชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ โดยน าประสบการณ์ ม าเป็ นเหตุ ผ ลในการอธิ บ ายหรื อ แก้ไ ขปั ญ หา
นอกจากรู้ ย งั รวมถึ ง การน าประสบการณ์ ส่ วนตัว มาอธิ บ ายแลกเปลี่ ย นกับ ผูอ้ ื่ น กล่ า วคื อเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู ้ที่ฝ่ังลึ ก (Tacit Knowledge) มาถ่ายถอดหรื อแลกเปลี่ยนให้ผอู้ ื่นจนกลายเป็ นความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ผ่านการบอกเล่าอย่างเป็ นเหตุและผล
4. ความรู้ ในระดั บ ความเชื่ อ (Care-Why) เป็ นความรู้ ในลัก ษณะของความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ที่ถูกขับดันมาจากความรู ้ที่อยูภ่ ายในตนเองที่สามารถสกัด ประมวลผล และวิเคราะห์ความรู้
ที่มีอยู่ สร้างออกมาเป็ นความรู ้ ใหม่ เช่ น การสร้างนวัตกรรมใหม่ หรื อความคิดใหม่ที่ต่อยอดจากการ
ทางานเดิม
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับระดับของความรู้ท้ งั 4 ระดับนั้น จะสามารถช่วยให้เราแยกระดับ
ของความรู ้ที่จะเกิ ดขึ้นในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ นนี้ได้ทาการวิจยั เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้
ในเนื้ อหาหลักสู ตร มาตรฐานผูช้ ่ วยผูจ้ ดั กการร้าน ซึ่ งจะกล่าวเนื้ อหาโดยสังเขปต่อไปในบทที่ 3 และ
จะใช้ท ฤษฏี การแยกระดับ ของความรู้ เป็ นเครื่ องมือในการแยกความรู้ในเนื้ อหาวิชา ออกมาท าเป็ น
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เนื้อหาของสื่ อเกมการเรี ยนรู้ โดยสื่ อเกมเรี ยนรู้จะเป็ นเครื่ องมือในการแสดงระดับความรู้เชิงทฤษฏีและ
เชิงบริ บท (Know-How) จนไปถึงความรู้ที่อธิบายถึงเหตุผล (Know Why) ได้
2.1.4 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
แนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในปั จจุบนั ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ใน
อดีตมีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเองไว้หลายท่านดังนี้
(Carl Rogers, 1940) ได้คน้ พบวิธีการสอนแบบให้เรี ยนโดยไม่มีใครนา (Non-Directive
Learning) หลักสาคัญของวิธีสอนแบบนี้คือ ผูส้ อนมีหน้าที่เพียงส่ งเสริ มและช่วยสร้างความสามารถให้
เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนด้วยตัวผูเ้ รี ยนเองและตามที่ผเู้ รี ยนต้องการ ผูส้ อนจะต้องมีความเชื่อว่าถ้าให้เงื่อนไข
ที่ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนจะแสดงออกมาเองว่าเขามีพลังและความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง โดย
บทบาทของผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกเพื่อการเรี ยนรู้ (Facilitator)
(Knowles, 1975) กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นจุดเริ่ มตนของการพัฒนาตนเอง
(Self-Development) และได้กล่าวถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไว้ดงั นี้
1) คนที่ เรี ยนรู ้ ด้วยการริ เริ่ มของตนเองจะเรี ยนรู้ได้มากกว่าคนสอน คนที่เรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองจะเรี ยนอย่างตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสู งสามารถใช้ประโยชน์จากการเรี ยนรู้ได้ดีกว่า
และยาวนานกว่าบุคคลที่รอรับคาสอนแต่เพียงอย่างเดียว
2) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองส้อดคล้องกับการพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติ มากกว่าคือ เมื่ อตอนเด็กๆ เป็ นธรรมชาติที่ จะต้องพึ่ งพิงผูอ้ ื่น เมื่อเติบโตมีการพัฒนาขึ้นก็
ค่อยๆพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นตัวของตัวเอง และชี้นาตนเองได้มากขึ้น
3) เป็ นการพัฒ นาการทางการศึ ก ษา เปิ ดให้มี ก ารศึ ก ษาอย่างอิ ส ระที่ ผูเ้ รี ย นจะต้อ ง
รับผิดชอบตนเอง เช่น มหาวิทยาลัยเปิ ด เป็ นต้น
4) การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของมนุ ษย์ การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองจึ งเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องตลอดชี วิต ซึ่ งบุคคลจะกระทาโดยต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาการความรู้
ทักษะ และทัศนคติของเขาตลอดชีวติ
2.1.5 เทคนิคทีน่ ามาใช้ ในการเรียนรู้
เทคนิ คการเรี ยนรู ้ หมายถึง วิธีการต่างๆที่ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคิติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม หรื อเกิดความชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมไป
ตามวัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมนั้น (ขจรศักดิ์ หาญณรงค์, 2524) จากความหมายข้างตนจึงทาให้
มองเห็ นได้ว่า เทคนิ คการเรี ยนรู ้ น้ นั เปนวิธีการหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ การใช้
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เทคนิ คการเรี ยนรู ้ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ (ความรู้, ความชานาญ, ทัศนคติ) หรื อ
การไม่มีเนื้อหาสาระที่ดีน้ นั ย่อมไม่สามารถทาให้การเรี ยนรู้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพได้
เทคนิคการเรี ยนรู้ ทนี่ ิยมใช้ ในปัจจุบัน
1) การบรรยาย (Lecture) จัดว่าเป็ นเทคนิคการเรี ยนรู้ที่เป็ นพิธีการ ซึ่ งวิทยากรพยายาม
จะถ่ายทอดความนึกคิดต่างๆให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยใช้น้ าเสี ยง อากัปกิริยาตลอดจนการจัดลาดับขั้นตอนของ
การนาเสนอให้น่าสนใจและชวนติดตาม
2) การสัมมนา (Seminar) ผูเ้ รี ยนจะได้รับมอบหมายให้รวมกันศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งภายใต้การแนะนาของวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิในเรื่ องนั้นๆ วิทยากรซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้
อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ งในเรื่ องที่สัมมนาจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ที่จะสัมมนาและมอบให้ผเู้ ข้าเรี ยนไปศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนัง สื อ สัมภาษณ์ เพื่อนาสิ่ งที่คน้ คว้า
มาเสนอต่อวิทยากรและคนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) การสนทนา (Dialogue) เป็ นการอภิ ป รายโดยบุ ค คลตั้ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปที่ มี ค วาม
สนใจในเรื่ องที่ จะอภิ ปราย การอภิปรายนี้ จะมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการคล้ายคนหลายคนมานั้งคุยกัน
โดยที่มีคนอื่นนั้งฟั งอยู่ดว้ ย เทคนิ คนี้ จะใช้เมื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริ ง และข้อคิดเห็ นจากทัศนคติที่
แตกต่าง
4) การประชุ ม (Conference) เป็ นเทคนิ คการเรี ยนรู้ ที่ น า ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง มาแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างเสรี ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าเรี ยน และ
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง เพื่อให้ได้ขอ้ ยุติที่เป็ นประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
5) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นเทคนิ คที่จะให้ได้มาซึ่ งความคิดจากกลุ่มเป็ น
จานวนมากโดยวิธีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หลักการสาคัญอยูท่ ี่การ
ให้สมาชิ กในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะอภิปรายทุกคน โดยไม่คานึงถึงว่า
ความคิ ดเห็ น เหล่ านั้นจะถู ก ต้องหรื อไม่ ต้องการให้ไ ด้ค วามคิ ดเห็ น ให้ม ากที่ สุ ด แล้วจึ งค่ อยเลื อก
ความคิดที่กลุ่มเห็นว่าดีที่สุดที่จะนาไปปฏิบตั ิ
6) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เป็ นเทคนิคการเรี ยนรู้ ซึ่งยึดหลักการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ ง ในขณะเรี ยนจะมี การสร้ างสถานการณ์ ข้ ึ นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสประสบปั ญหาต่างๆที่ เหมื อน
สถานการณ์จริ ง และให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวตามที่คิดว่าควรกระทา
7) กรณี ศึกษา (Case Study) เป็ นการเอาเรื่ องราวข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับสภาพการณ์ต่างๆ
ทั้งในภาครัฐและเอกชนมาเสนอ โดยจะพรรณาให้ผเู้ ข้าเรี ยนได้ทราบข้อเท็จจริ งต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อและให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในด้านใด
ด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางหรื อวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา
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8) การทาแบบฝึ กหัด (Exercise) เป็ นเทคนิ คการเรี ยนรู้ที่วิท ยากรจะกาหนดให้ผเู้ รี ยน
ปฏิบตั ิการชิ้นใดชิ้นหนึ่ งซึ่ งจะนาไปสู่ ผลที่ตอ้ งการ โดยวิทยากรจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบตั ิไว้ให้
9) เกมการบริ ห ารงาน (Management Game) เป็ นเทคนิ ค การเรี ย นรู้ รู ป แบบหนึ่ งที่
จาลองเหตุ ก ารณ์ ต่างๆมาจากสภาพการท างานจริ ง โดยออกแบบมาให้อยู่ในรู ป แบบของเกม เป็ น
แบบฝึ กหัดให้ผูเ้ รี ยนจัดการกับสถานการณ์ น้ ันๆ เกมนี้ เป็ นการสร้ างสถานการณ์ การเรี ยนรู้ โดยใช้
พฤติ ก รรมของผูเ้ ข้ารั บ การอบรมเองเป็ นตัวแบบในการศึ ก ษาถึ งข้อดี ข้อ บกพร้ อ งในการคิ ด และ
ตัดสิ นใจดาเนนการเรื่ องต่างๆที่กาหนดขึ้น
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ธุ รกิจซี พี เฟรชมาร์ ท ในการอบรมหลักสู ตร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซี พีเฟร
ชมาร์ ท ใช้ก ารเรี ยนการสอนในรู ป แบบของห้องเรี ยน (Training Class)โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ 3
รู ปแบบ คือ 1.การบรรยาย (Lecture) 2.การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) และ 3.การทาแบบฝึ กหัด
(Exercise) ซึ่ งเทคนิ คดังกล่าวใช้เวลาในการเรี ยนรู้มากถึง 4 วัน จึงเริ่ มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ม
สื่ อเกมเรี ยนรู้ (Game Based Learning) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู้ในรู ปแบบใหม่เข้ามา โดยเนื้ อหาภายในสื่ อ
เกมเรี ยนรู ้จะประกอบไปด้วยเทคนิ คการเรี ยนรู้ท้ งั หมด 4 รู ปแบบ คือ 1.การแสดงบทบาทสมมุติ (Role
Play) 2.การทาแบบฝึ กหัด (Exercise) 3.กรณี ศึกษา (Case Study) 4.เกมการบริ หารงาน (Management
Game) ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะพิ สู จน์ ถึ งผลสัม ฤทธิ์ ระหว่างการเรี ย นรู้ แบบทั้ง 2 รู ป แบบ ว่าการเรี ยนรู้
รู ปแบบใดให้ประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนรู้มากกว่ากัน
2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)และแนวคิดในการประยุกต์ ใช้
ในองค์กรต่างๆ “ความรู้ ” นับเป็ นสิ นทรัพย์อย่างหนึ่ ง แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็ นสิ นทรัพ ย์แฝง
เพราะไม่สามารถตีราคาออกมาได้ แต่หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความรู้มากกว่า มีการจัดการความรู้ที่
ดี กว่า มี การพัฒนาองค์กรความรู ้ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง ก็จะสามารถทาให้เกิ ดผลกาไรงอกเงยขึ้ นมา
มากกว่าความรู ้ จึงเป็ นเครื่ องมื อที่ ทาให้การดาเนิ นการต่างๆ ขององค์ก รเป็ นไปได้อย่างราบรื่ นและ
รวดเร็ ว การได้ม าซึ่ งความรู้ ขององค์ก รจาเป็ นจะต้องมี กระบวนการจัดการความรู้ การส ารวจและ
วางแผนความรู ้ การพัฒนาความรู ้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ความรู้ในองค์กรสามารถช่วยให้
การดาเนินการต่างๆขององค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับผูว้ ิจยั แล้ว การจัดการความรู้ไม่ใช่ เรื่ องใหม่ แต่เป็ นเรื่ องที่เราทุกคนรู้จกั กันดี เพียงแต่
ว่าเราไม่เคยคิดว่ามีผลกระทบอันยิง่ ใหญ่ต่อเรา การจัดการความรู้เป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อนและกว้างขวาง
ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคาสั้นๆ ได้ตอ้ งให้นิยามหลายข้อ จึงจะครอบคลุมความหมายกล่าวคือการ
จัดการความรู ้ มีความหมายถึ ง การรวบ การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึ งข้อมูลเพื่ อสร้ างเป็ น
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ความรู ้ เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่
เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองกลับไม่ใช่การจัดการความรู้การจัดการความรู้
เกี่ยวข้องกับการแบ่งบันความรู ้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มีการแบ่งปั นความรู้ ความพยายามในการ
จัดการความรู ้จะไม่ประสบผลสาเร็ จ พฤติกรรมภายในองค์กรเกี่ ยวกับวัฒนธรรม และวิธีปฏิบตั ิ มีผล
ต่อการแบ่งปั นความรู ้และการจัดการความรู้ (จักรพงษ์ สาภุชกุล, 2548)
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการที่มีกระบวนการและเป็ นระบบตั้งแต่การ
ประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Idea) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล
เพื่อสร้ างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผูใ้ ช้ส ามารถเข้าถึ งได้โดยอาศัย
ช่องทางที่สะดวก เพื่อนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้งานทาให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่ กระจาย
ไหลเวียนไปทั้งองค์กร
2.2.1 ประเภทของความรู้
ความรู้ ค วามสามารถน ามาใช้ในการออกแบบ ผลิ ต การจัด การและสนับ สนุ น การ
ดาเนิ นงานทางธุ รกิ จขององค์กรให้มี ค วามแตกกต่ างทางการแข่ งขัน จากคู่ แข่ งขันได้ (วุฒิ ศ กั ดิ์ พิ ศ
สุ วรรณ, 2548:24) กล่าวว่าความรู ้อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ ความรู้ที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge)
และความรู ้ที่ไม่เปิ ดเผย (Tacit Knowledge) กล่าวคือ
ความรู้ที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็ นเอกสาร
การแก้ไขปั ญหา คู่มือ และฐานข้อมูล หรื อข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอื่นๆ ที่ผอู้ ่านสามารถนาไปใช้
ได้ เช่ น กระบวนการรั บ ส่ ง -มอบสิ น ค้า และการบริ ก าร ขั้น ตอนที่ ใ ช้ใ นการท างาน กฏระเบี ย บ
ข้อบังคับและแนวทางที่ปฏิบตั ิต่างๆ ขององค์กร เป็ นต้น
ความรู ้ที่ไม่เปิ ดเผย (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้ในทักษะและความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลที่ได้สะสมไว้จากประสบการณ์หลายๆปี ซึ่ งอาจแสดงให้เห็นจากการกระทา
การสังเกต ไม่สามารถแสดงออกมาเป็ นคาอธิบายทัว่ ไปได้เช่น ทักษะในการตบลูกหัวเสาของนักกีฬา
วอลเลย์บอลที่มีชื่อเสี ยง หรื อการตีกอล์ฟโฮลอินวัน
การจัด การความรู ้ เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ จากความรู้ ท้ ัง สองประเภท และเอื้ อต่ อ การเกิ ด
นวัตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่ๆ ที่สามารถทาให้มีความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ
2.2.2 องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
(น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2546:87-88) ความสาเร็ จของการจัดการความรู้เกิดจากการผสมผสาน
ขององค์ประกอบที่สาคัญ คือ การทางานของคน (People) กระบวนการทางธุ รกิ จ (Business Process)
และเทคโนโลยี (Technology)
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ภาพ 2.1 องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
ที่มา: น้ าทิพย์ วิภาวิน 2546 : 87-88
ด้า นคน (People) หั ว ใจของการจัด การความรู้ คื อ การรวบรวมความรู้ (Gathering
Information)และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ (Synthesizing) รวมถึ งการนาความรู้น้ ันไปใช้ตาม
โมเดลของการจัด การความรู้ คื อ การสร้ าง (Creating) การจัด การ (Organizing) และการน าไปใช้
(Applying Knowledge) ดังนั้นกลยุทธ์หลักที่องค์กรนามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ในทศวรรษนี้ มุ่งที่ความสามารถของคน การพัฒนาคนในองค์กรจึงมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก การ
จัดการความรู ้เป็ นทั้งกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยี ที่ใช้เพื่อแสวงหา สร้าง จัดการ แลกเปลี่ยน
และทาให้ความรู้ที่ตอ้ งการได้รับผลสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการ เป็ นการผสมผสานความรู้
จากหลายศาสตร์ เช่ น การบริ หารจัด การ (Management science) ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
intelligence) และพฤติกรรมองค์กร (Organizational behavior)
ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทางและ
ขั้นตอนของการจัดการความรู ้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ตอ้ งการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
และภายนอก เป็ นการแยกแยะว่าความรู้ ชนิ ดใดที่ ควรนามาใช้ในองค์กร และนาความรู้ น้ ันมากาหนด
โครงสร้ าง รู ป แบบ และตรวจสอบความถู ก ต้อง ก่ อนที่ จะน ามาผลิ ต และเผยแพร่ โดยการบริ ห าร
กระบวนการนั้น จะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนขององค์กร ว่าต้องการให้บรรลุเป้ าหมายอะไร
ด้านเทคโนโลยี (Technology) การจัดการความรู้ มีก ารใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือ เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็ นความรู้ที่เกิ ดประโยชน์ต่อบุคคล
นั้น ในเวลาและรู ปแบบที่แต่ละองค์กรต้องการเทคโนลียีที่ใช้ในการจัดการความรู้มีความหมายกว้าง
กว่าเทคโนโลยีและความรู ้ ของบุคคล โดยการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรสามารถสื่ อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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2.2.3 กระบวนการจัดการความรู้
นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้ได้นาเสนอกระบวนการจัดการความรู้ไว้หลาย
แนวทาง ผูบ้ ริ ห ารควรมี ก ารวางแผนการจัด การความรู้ ใ นองค์ก ร ดัง นี้ (จริ น ทร์ อาสาทรงธรรม
2554:44)
1) การส ารวจและวางแผนความรู้ (Knowledge Planning) เป็ นการส ารวจสภาพ
แวดล้อ มขององค์ก รในปั จจุ บ ัน เพื่ อ ทราบว่า องค์ค วามรู้ ใ นองค์ก รมากน้อ ยเพี ย งใด จากนั้น ก็ ต้ ัง
วัตถุ ป ระสงค์ข้ ึ น เพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนในการไปให้ ถึ ง เป้ าหมายนั้น ๆ ควรมี ก ารจัดแผนปฏิ บ ัติ
เกี่ ยวกับแหล่ งพัฒนาความรู ้ ต้องทราบแหล่ งความรู้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ ตอ้ งใช้ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู ้ ต้องทราบความรู ้จะให้ผใู้ ดหรื อหน่ วยงานใดรับผิดชอบ ในการรวบรวมหรื อกระจาย
ความรู ้ ใช้สื่อใด งบประมาณเท่าใด เป็ นต้น
2) การพัฒนาความรู้ (Knowledge Generation) เป็ นการทาให้องค์ความรู้ภายในองค์กร
สามารถเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถพัฒนาได้จากการซื้ อ เช่น ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปรุ่ นใหม่เข้ามาปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายบัญชี เป็ นต้น หรื อการเชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้ นอกจากนี้ ยงั สามารถพัฒนาความรู้จาก
ภายในหน่ วยงาน เช่ น อาจได้จ ากการจดบันทึ ก ตลอดจนการจัดเก็ บ ไว้ให้เป็ นระบบจะช่ วยให้ผูท้ ี่
ต้องการความรู ้ น้ นั ๆ สามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ ว บางองค์กรอาจมีหน่ วยงานรับผิดชอบ เช่ น ฝ่ าย
วิจยั และพัฒนา ฝ่ ายการจัดการความรู้ เป็ นต้น
3) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็ นกระบวนการที่เผยแพร่ ไปสู่ บุคคลที่
ต้องการความรู ้น้ นั จริ งๆ ผูบ้ ริ หารควรกาหนดกลยุทธ์ก่อนว่าเป้ าหมายคือใคร ปริ มาณความรู้มากน้อย
หรื อไม่ เนื้ อหามี ค วามส าคัญ หรื อไม่ มี ค วามเร่ งด่ วนเพียงใด เพื่ อท าให้ก ารก าหนดรู ป แบบในการ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายผูท้ ี่ตอ้ งการความรู้น้ นั ๆ
ในวิจยั ชิ้นนี้ ได้นากระบวนการจัดการความรู้ที่ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สรุ ป
การนากระบวนการจัดการความรู ้มาประยุกต์ใช้ดงั นี้
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ภาพ 2.2 กรอบความคิดในการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ ในงานวิจัย
2.2.5 การจัดการความรู้ในองค์ กร
วิธีก ารจัดการความรู้ในองค์กร โนนากะ และทาเกซิ (Nonaka and Takechi, 1995)ได้
เสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ 6 ประการในการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวคือ
กิจกรรมที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้
ผูบ้ ริ หารระดับ สู งมี ห น้าที่ ส ร้ างวิสัยทัศ น์เกี่ ยวกับ ความรู้ ที่ เป็ นความรู้ แห่ งชี วิตหรื อ
ความรู้หลักขององค์กร สาหรับใช้เป็ นเข็มทิศในการจัดการความรู้ ขององค์กร การจัดการวิสัยทัศน์
เกี่ ย วกับ ความรู ้ ต้องไม่ ใช่ แค่ เพี ย งการสร้ าง แต่ จะต้องเรี ยงร้ อยถ่ อยค าให้กิ น ใจ และเข้าใจง่ ายแล้ว
สื่ อสารให้เป็ นที่ รับรู ้ จนเกิ ดเป็ นความเชื่ อและค่านิ ยมร่ วมกันทัว่ ทั้งองค์กร วิสัยทัศน์ดงั กล่ าวต้องมี
ความชัดเจนในระดับที่เหมาะสม คือชัดเจนในระดับที่มองเห็นทิศทางและขอบเขตร่ วมกันได้ แต่ไม่
ควรชัดหรื อมีรายละเอียดมากจนเกินไปจนทาให้ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซึ่ งวิสัยทัศน์
ดัง กล่ าวควรต้องเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานในแต่ ล ะหน่ วยงานย่อยร่ วมตี ค วามกัน น าไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
กิจกรรมที่ 2 การสร้างทีมจัดการความรู้
การจัดการความรู ้เริ่ มที่ตวั บุคคล แต่ในที่สุดแล้วต้องดาเนิ นการเป็ นทีม และเห็นระบบ
ทัว่ ทั้งองค์กร จึงจะเกิ ดพลังของการจัดการความรู้อย่างเต็มที่ สมาชิ กองค์กรจะต้องเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในด้านการจัดการความรู้ การสร้างทีมจัดการความรู้ขององค์กรประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มคือ 1.
กลุ่ ม ผูป้ ฏิ บตั ิ จดั การความรู ้ 2. กลุ่ มวิศกรความรู้ 3. กลุ่ ม ผูบ้ ริ หารความรู้ ซึ่ งในแต่ล ะกลุ่ ม มี บทบาท
หน้าที่แตกต่างกัน
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กิจกรรมที่ 3 การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
บรรยากาศที่สาคัญที่สุดคือ สภาพที่พนักงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสาหรับใช้ใน
การทางาน คื อ เน้นที่ ความรู ้ จากประสบการณ์ ตรงไม่ ใช่ ความรู้ จากตารา โดยไม่ปฏิ เสธหรื อละเลย
ความรู้จากตารา ซึ่งประสบการณ์ตรงมาจากการสัมผัสโดยตรงด้วยตนเอง เช่น การดูงาน การไปพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และที่สาคัญที่สุดคือ การทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้า หรื อรู ปแบบการทางาน
ในองค์กรต่างประเทศ การจัดการความรู้มกั ควบคู่หรื อสัมพันธ์อย่างแนบแน่ นอยู่ก บั
การพัฒนาสิ นค้าใหม่ หรื อพัฒนาวิธีก ารผลิ ตใหม่ๆ ซึ่ งคื อการอยู่คู่ กบั การพัฒ นาคุ ณ ภาพงาน หรื อ
พัฒนาประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ของงาน ซึ งในการจัดการสมัยใหม่เรานิ ยามคาว่าประสิ ทธิ ผลว่า
หมายถึ ง เป้ าหมาย 4 ประการ คื อ การตอบสนองเป้ าหมายของลู ก ค้า (Responsiveness) และตรง
เป้ าหมายขององค์ ก รให้ เกิ ด นวัต กรรม (Innovation) มี ก ารพัฒ นาและใช้ ศ ัก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่
(Competency) และมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
กิจกรรมที่ 5 การจัดการองค์กรแบบใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่อน
ในตาราการจัดการมักกล่าวถึงการจัดการแบบ “บนลงล่าง” (Top-Down) กับแบบ “ล่าง
ขึ้นบน” (Bottom-Up)แต่ โนนากะ และทาเคชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) แนะนาว่า รู ปแบบของ
การจัดการองค์กรที่ เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ คือ แบบ “กลาง-ขึ้ น-ลง” (Middle-Up-Down) ซึ่ ง
เน้นการใช้พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับกลางเป็ นพลังหลักในการขับเคลื่อน โดยที่พนักงานระดับกลาง
จะเป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงวิสัยทัศน์หรื อความฝันของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เข้ากับความเป็ นจริ งหรื อการปฏิบตั ิของ
พนักงานระดับล่าง ซึ่ งผูบ้ ริ หารระดับกลางจะเป็ นกาลังหลักในการเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการความรู้ที่
ทรงพลังและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
กิจกรรมที่ 6 การสร้างเครื อข่ายความรู้กบั โลกภายนอก
การสร้างเครื อข่ายความรู้กบั โลกภายนอก ในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานหลักขององค์กร ควรจะ
มีระบบการรับรู ้ ระบบการตรวจสอบข่าวสารและความก้าวหน้าของความรู้ การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้
กับภาคีหรื อเครื อข่ายที่มุ่งทาประโยชน์หรื อทาความดีให้แก่สังคม
อย่างไรก็ตาม กิ จกรรมทั้ง 6 ประการที่ กล่ าว เป็ นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อเลื อกใช้เป็ น
แนวทางของการดาเนิ นการจัดการความรู้ในองค์กร การเลือกกิ จกรรมทั้ง 6 ประการอาจมีขอ้ จากัดใน
เรื่ องของระบบการทางาน งบประมาณ เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรและการสร้างที มงาน เนื่องจากแต่
ละองค์กรมี ความแตกต่างในเรื่ องของโครงสร้ างองค์กร ระบบบริ หาร การจัดการและลัก ษณะการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ดังนั้น แต่ละองค์กรควรพิจารณาเลือกนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็ น
จริ ง และมีความเป็ นไปได้ในการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีระบบและประสบความสาเร็ จ
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จากทฤษฏีดา้ นการจัดการความรู้ที่กล่าวมา งานวิจยั ได้นาเอาหลักการของ Nonaka ใน
กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรู ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้า หรื อรู ปแบบการทางานเข้ามาประยุกต์ใช้
ประกอบการวิจยั เนื่ องจากมองว่าบุคลากรใน ธุ รกิจซี พี เฟรชมาร์ ท ต้องมีองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการ
ทางาน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลที่ของงานโดยมีเป้ าหมายที่การบริ การคือการตอบสนองของลูกค้าเป็ น
หลัก ดังนั้นองค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยู่ หรื อความรู้ที่ไม่เปิ ดเผย (Tacit Knowledge) จะถูกรวบรวม
มาเป็ นความรู้ที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge)โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูร้ วบรวมความรู้น้ นั มาส่ งมอบให้แก่
ผูอ้ อกแบบระบบสารสนเทศเป็ นผูอ้ อกแบบสื่ อ และสร้างความรู้น้ นั ให้ออกมาเป็ นความรู้ที่สามารถจับ
ต้องได้ ในรู ปแบบของ Game Based Learning เพื่อเผยแพร่ ความรู้น้ นั ต่อไปยังกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การร้านซีพี เฟรชมาร์ท ที่ปฏิบตั ิงานประจาร้าน
2.2.5 การสร้ างความรู้ด้วย SECI Model
จากที่ ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวถึ งความรู้ ว่าความรู้คือข้อมูลอย่างนึ งที่อยู่ในตัวคน ซึ่ งความรู้ น้ นั
อาจจะอยู่ในรู ป แบบของความรู ้ ที่ ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) ที่ เป็ นข้อมูลสนเทศ (Information) ที่ ไม่
สามารถสื่ อสารออกมาได้ท้ งั หมด ไม่ว่าจะโดยการเขียน การพูด หรื อการปฏิ บ ตั ิ ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็ นรู ปธรรม สามารถสื่ อสารออกมาเป็ นคา ประโยค จนเป็ น
คู่มือหรื อฐานข้อมูล ซึ่ งการสังเคราะห์ความรู้ให้มาอยูใ่ นรู ปแบบนี้ เรามักจะใช้กระบวนการ 4 ส่ วน ที่
เรี ยกกันว่า SECI ได้แก่
1) การและเปลี่ ย นเรี ยนรู้ (Socialization) ระหว่ า งกั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ข้อคิดเห็น ความเชื่อ วิธีการ ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึก
2) การสกัดความรู ้ออกจากตัวคน (Externalization)เปลี่ยนความรู้ฝังลึก ไปเป็ นความรู้
ที่ชดั แจ้ง
3) การควบรวมหรื อ ผนวกความรู้ (Combination) น าความรู้ ที่ ชัด แจ้ง อัน มากมาย
หลากหลายมารวมกัน จัดกลุ่มและแบ่งหมวดหมู่ เพื่อยกระดับความรู้ ให้ได้ความรู้ที่ชดั แจ้ง
4) การฝังหรื อผลึกความรู้ (Internalization)นาความรู้ที่ชดั แจ้งไปประยุกต์เป็ นสิ่ งใหม่
วิธีการใหม่ หรื อนาไปปรับปรุ งของเก่าให้เกิ ดคุณค่าหรื อมูลค่า ซึ่ งในกระบวนการนั้นเองจะเกิ ดการ
ยกระดับความรู ้ที่ฝังลึกไปอีกขั้น
(Nonaka I. Dynamic Knowledge-Based Firms, 2002), (วิจารณ์ พานิ ช , 2003) ได้เสนอ
แนวคิ ดว่าความรู ้ ของคนเราแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่ งความรู้ท้ งั สองประเภทมีความสาคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้
ที่เกิ ดจากประสบการณ์ ทางาน หากมีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ หรื อเปลี่ยนเป็ นความรู้ใหม่ให้
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เกิ ดขึ้ น และเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง SECI Model จะเป็ นการอธิ บ ายการถ่ ายทอดความรู้ และการ
เปลี่ยนรู ปแบบของความรู ้ท้ งั สองประเภท เกิดเป็ นความรู้ใหม่

ภาพ 2.3 THE SECI MODEL กระบวนการจัดการความรู้ (Nonaka, Takeuchi; 1995)
งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงได้นาแนวคิดในเรื่ อง SECI Model มาใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ โดยยึด
หลักการ4กระบวนการโดยนาความรู้จากผูม้ ีประสบการณ์ทางานจริ งในร้านสะดวกซื้ อซี พี เฟรชมาร์ ท
มาสกัด ควบรวมความรู ้ และสร้างความรู้ใหม่ในรู ปแบบของสื่ อเกมส์เรี ยนรู้
2.3 สื่ อการเรี ยนรู้
2.3.1 ความหมายของสื่ อการเรียนรู้
มีนกั วิจยั หลายหน่ วยงานที่ทาการวิจยั เช่ น (กรมวิชาการ,2545; Jean Barbazette, 2006;
ธัญญา ผลอนันต์, 2011) ได้ให้ค วามหมายของการเรี ยนรู้ ไว้คล้ายกันซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ว่า สื่ อการ
เรี ยนรู ้ หมายถึ ง ทุ ก ๆอย่างที่ อยู่รอบตัวของผูเ้ รี ยนที่ ส ามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู้ เช่ น สัตว์
สิ่ งของ อุ ป กรณ์ ธรรมชาติ เหตุ ก ารณ์ หรื อสถานการณ์ ต่างๆ แนวคิ ด ซึ่ งอยู่ในลักษณะที่ ถ่ ายทอด
ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้ สึ ก อารมณ์ เพิ่ ม พูน ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งเป็ นเครื่ องมื อที่ จะ
กระตุ น้ ให้เกิ ดความคิ ด (Cognitive tools) ตลอดจนสิ่ งต่างๆที่กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
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2.3.2 คุณลักษณะของสื่ อการเรียนรู้
เรี ยกได้วา่ สื่ อการเรี ยนรู้ถือเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยถ่ายโอนความรู้จากผูส้ อนไปสู่ ผเู้ รี ยน
ฉะนั้นสื่ อการเรี ยนรู ้จะมีความสาคัญมากหากมีคุณลักษณะดังนี้
1) ช่วยส่ งเสริ มการสร้างความรู้ของผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนรู้ควรมีประโยชน์และให้ขอ้ คิด
ข้อสังเกตแก่ผเู ้ รี ยนรู ้ได้
2) ช่วยส่ งเสริ มให้คน้ คว้าด้วยตนเอง สื่ อการเรี ยนรู้ที่ดีจะต้องจูงใจให้ผเู้ รี ยนหาคาตอบ
ด้วยตัวเอง
3) มุ่งเน้นและพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนรู้ ที่ดีควรจะต้องไม่มุ่งแต่ความ
สนุกเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีการพัฒนาความคิดหรื อคิดต่อยอดได้
4) เป็ นสื่ อที่ ห ลากหลาย สื่ อการเรี ยนรู้ ควรมี ความหลากหลายโดยที่ ผูส้ อนสามารถ
นามาสื่ อต่างๆมาผสานด้วยกันได้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถผนวกความรู้ได้ดีข้ ึน
5) เป็ นสื่ อความรู้ในรู ปแบบของสารสนเทศ สื่ อที่ดีควรออกแบบบนระบบสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่ อมโยงเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามได้ และสอดคล้องกับโลก
ปัจจุบนั
6) พัฒ นาการท างานเป็ นที ม สื่ อการเรี ย นรู้ ที่ ดี ค วรออกแบบให้ ผู้เรี ยนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิด หรื อแชร์ ประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่นระหว่างการเรี ยนรู้ได้
2.3.3 ประเภทของสื่ อการเรียนรู้
ในปั จจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบของการเรี ยนรู้ไปหลากหลายประเภท ซึ่ งสามารถแบ่ง
หลักๆได้เป็ นทั้งหมด 6 ประเภทดังนี้
1) สื่ อ ในรู ป แบบสื่ อ พิ ม พ์ คื อ สื่ อ ที่ อ ยู่ใ นรู ป แบบของการตี พิ ม พ์บ นเอกสาร เช่ น
หนังสื อ ตารา นิตยาสาร วารสาร
2) สื่ อเทคโนโลยี คือสื่ อการเรี ยนรู้ที่สร้างจากนวัฒกรรมทางเทคโนโลยีเช่น แผ่นภาพ
วีดีโอ วีดีทศั น์ เทปเสี ยง สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted instruction) สื่ อบนเครื อข่าย
(Web-based Learning) สื่ อการเรี ยนอิเล็กโทรนิค (E-Learning) สื่ อเกมเรี ยนรู้ (Game-Base Learning)
3) สื่ อกิ จกรรม คื อสื่ อกิ จกรรมที่จดั เพื่อฝึ กกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิ บ ตั ิ
เช่ น การแสดง (Roll Play) บทบาทสมมุ ติ การจาลองสถาการณ์ (Simulator) การสร้ างสถานการณ์
จาลองโครงงาน (Project Simulator)
4) สื่ อบุคคล คือบุคคลต่างๆที่ทาหน้าที่เป็ นสื่ อหรื อเป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ขอ้ มูลต่างๆ เช่ น
วิทยากร
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5) สื่ อธรรมชาติ คือสื่ อที่อยูต่ ามธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่ น ทะเล ภูเขา
ต้นไม้ ทุ่งหญ้า น้ าตก
6) สื่ ออุปกรณ์ คือสื่ อที่อยูใ่ นรู ปแบบของวัสดุอุปกรณ์เช่น หุ่นจาลอง แผนภาพ แผนภูมิ
แบบจาลอง รวมถึงเครื่ องมือทางวิทยาศาสต์
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมาในประเภทต่างๆมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในด้านความรู ้ (Knowledge), ทักษะ (Skill), ทัศนคติ (Attitude), พฤติกรรม (Behavior) โดย
ผูส้ อนหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการถ่ายทอดความรู้ควรจะเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ทั้งนี้ ยงั มีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่ทาการวิจยั เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู้
ในรู ป แบบต่ า งๆโดย (Jean Barbazettle, 2006) ในหนั ง สื อThe Art of Great Training Delivery ได้
กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

ภาพ 2.4 การเลือกสื่ อมาใช้ ในการเรียนรู้ (Select The Best Audiovisual Support)
ที่มา : หนังสื อ The Art Of Great Training Delivery (Jean Barbazette, 2006) หน้า 14
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จากแผนภาพ 2.3ได้อธิ บายถึงการวิเคราะห์และวิจยั ถึงประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู้
ประเภทต่างๆ ซึ่ งตามภาพข้างต้นกล่าวถึง K (Knowledge) คือความรู้ , S (Skill) คือทักษะ, A (Attitude)
คือทัศนคติ ส่ วนข้อมูลด้านซ้ายได้กล่าวถึงสื่ อการเรี ยนรู้ประเภทต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย
 Audio Recording คือเสี ยงที่บนั ทึกไว้ ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดความรู ้และทักษะ
 Cartoons คือการใช้สื่อการ์ ตูน สามารถสื่ อให้เกิดทัศนคติ
 Drawing and illustrations คื อ การใช้ ก ารวาดภาพหรื อเขี ย นร่ างประกอบ มี
ประสิ ทธิภาพให้ความรู้และทักษะ
 Exhibits คือการใช้การแสดงประกอบ มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความรู ้
 Flip Charts, Whiteboards, and Chalkboards คื อ กระดาษฟลิ ป ชาร์ ท ไวท์ บ อร์ ด
สาหรับจดและแสดงความคิด มีประสิ ทธิภาพในการสร้างความรู้
 Model and Mock-ups คื อการใช้แบบจาลอง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการสร้ างความรู ้
และทัศนคติ
 Music คือการใช้เพลงประกอบ มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างทัศนคติ
 Overhead Projection, Electronic Slides คื อ การใช้เครื่ อ งฉาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้
เกิดความรู ้
 Photos คือการใช้รูปมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความรู ้
 Printed Material คือการใช้เอกสารต่างๆประกอบ สร้างให้เกิดความรู ้และทักษะ
 Real Object คื อนาสิ่ งที่ เป็ นจริ งมาให้ดู สามารถสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้
และทักษะ
 Simulators คือการจาลองสถานการณ์จริ ง มีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้และทักษะ
 Toys คือการใช้ของเล่นเข้ามาเป็ นสื่ อ มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างทัศนคติ
 Video, Film and TV คื อก ารน าสื่ อวี ดี โอ ที วี ที่ ส าม ารถ ดู ป ระก อบ ได้ มี
ประสิ ทธิภาพในการสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผลวิจยั เรื่ องสื่ อแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้สื่อในรู ปแบบต่างๆ มี
ความสาคัญมาก เนื่ องจากสื่ อในแต่ละรู ปแบบให้ผลต่อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหาก
การเลือกสื่ อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะช่วยให้การเรี ยนรู้น้ นั ประสบผลสาเร็ จได้อย่างแท้จริ ง แต่
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มองเห็ นว่าหากมี การนาผูส้ อนหรื อวิทยากรมาเป็ นตัวกลาง ในการให้ความรู้ จะช่ วยเพิ่ ม
ความเข้าใจต่อการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
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2.4 สื่ อเกมการเรียนรู้ (Game Based Learning)
ปั จจุบนั โลกได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในยุคข้อมูลข่าวสาร ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจสังคม ทาให้องค์กรและหน่ วยงานต่างๆ พัฒนาและปรับตัวให้กา้ วทันกับความเปลี่ยนแปลง เรา
สามารถนาทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัวผูเ้ รี ยนมาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ได้ เทคโนโลยีประเภทเกมมีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ ว มีรูปแบบที่หลากหลาย เทคโนโลยีเกมผสมผสานความเสมือนจริ ง หรื อ จินตนาการ จากการ
พบเห็นจากสื่ อต่างๆ เทคโนโลยีประเภทเกมได้พฒั นาและเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย ในหมู่นกั การศึกษา
ในเมืองไทยได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้ประโยชน์จากเกมในการพัฒนาการเรี ยนรู้และได้ออกและ
แบบพัฒนาการเรี ยนรู้ออนไลน์ (E-learning) ประเภทเกม หรื อ (Games Base Learning) มาเป็ นสื่ อที่ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู้ให้การเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพ (ขวัญชนก แก้วสี , 2011)
การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขเป็ นแนวคิดที่จะสร้างหนทางในการเก็บเกี่ยวความรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
สมบู ร ณ์ แ บบ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาในด้า นสติ ปั ญ ญาและอารมณ์ ใ นการเรี ย นรู้ อ ย่า งครบถ้ว น
นักวิชาการและนักพัฒนาจึ งได้พ ยายามคิดค้นหารู ป แบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ , สื่ อการสอนแบบ
ใหม่ๆ เพื่อนามาแก้ไขข้อจากัดของการเรี ยนรู้ โดยให้เกิดความต้องการที่จะรับรู้, แรงจูงใจ, ความอยาก
รู้อยากเห็นของผูเ้ รี ยน ซึ่ งปั ญหาที่เรามักพบบ่อยๆนั้น มักเกิ ดมาจากความเบื่อหน่ าย, ความรู้สึกที่ไม่
สนุ กต่อการเรี ยน และการที่ตอ้ งอ่านหนังสื อจานวนมาก ปัญหาเหล่านี้จึงเป็ นความท้าทายสาหรับผูท้ ี่มี
อาชี พเกี่ ยวข้องกับการสอนที่ ตอ้ งให้ความสาคัญกับการสอนเพิ่มขึ้นในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและ
เทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในปัจจุบนั
2.4.1 Game Based Learning (GBL) คืออะไร
(รศ.ดร.ประหยัด จิ ร ะวรพงศ์ , 2555) ได้ ก ล่ า วว่ า เกมการเรี ยนรู้ (GBL: Games Base
Learning) เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้แบบหนึ่ ง ซึ่ งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุ กสนานไปพร้อมๆ กับการ
ได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้ อหาทั้งหมดของหลักสู ตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผเู้ รี ยนลงมือเล่นเกม
โดยที่ ผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ ต่างๆ ของหลักสู ตรนั้นผ่านการเล่ นเกมนั้นด้วย เช่ นเดี ยวกับ และ รศ.ดร.
ถนอมพร เลาหจรั สแสงได้กล่ าวว่า Games BaseLearning ถื อเป็ น E-Learning อี กรู ปแบบหนึ่ งที่ ท าให้
ผู ้เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ข องผู้เรี ยนเอง บนพื้ น ฐานแนวคิ ดที่ จะท าให้ ก ารเรี ย นรู้ เป็ นเรื่ องที่
สนุกสนาน
ดังนั้น จึ งสรุ ป ได้ว่า (GameBased Learning หรื อ GBL) เป็ นนวัตกรรมสื่ อการเรี ย นรู้
รู ปแบบใหม่ที่ออกแบบและสอดแทรกเนื้ อหาบทเรี ยนลงไปในเกม ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้
ลงมือเล่นและฝึ กปฏิ บตั ิ ในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่นผูเ้ รี ยนจะได้รับทักษะ และ
ความรู ้ จากเนื้ อหาบทเรี ยนไปด้วย ขณะที่ เล่ นเกมมักมีสถานการณ์ จาลองเพื่ อดึ งดูดความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้สึกท้าทายและอยากที่จะเล่น
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2.4.2 การเรียนรู้ผ่านเกม (GameBased Learning หรือ GBL)
มีบทความเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ผ่านเกม(Game Based Learning หรื อ GBL) กล่าวว่าการ
เรี ยนรู ้ผา่ นเกมในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่ องใหม่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจในวงการศึกษาไทย ต่อการนา
ทฤษฏีและหลักการมาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนในให้ทนั กับโลกในปั จจุบนั (กรมวิชาการ) ได้
แสดงบทความเกี่ ยวกับสื่ อการเรี ยนรู้ว่า เราสามารถนาทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัวผูเ้ รี ยนมาใช้เป็ นสื่ อการ
เรี ยนรู ้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นวัสดุอุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน คน สัตว์ สิ่ งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์หรื อ
แนวคิดอาจอยูใ่ นลักษณะที่ถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
หรื อเป็ นเครื่ องมือที่กระตุน้ ให้เกิดศักยภาพทางความคิด ตลอดจนสิ่ งที่กระตุน้ ให้เป็ นผูแ้ สวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ค วามเห็ นที่ ส อดคล้องด้วยหากผูเ้ รี ยนรู้ จกั ประยุกต์ความรู้ จากการเรี ยนรู้ ใน
รู ปแบบใหม่ๆ
การเรี ยนรู ้ ผ่านเกมเป็ นรู ป แบบการเรี ยนรู้ ที่ ได้รับ ความนิ ย มอย่างแพร่ ห ลายมากขึ้ น
เรื่ อยๆในปัจจุบนั เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วกลายเป็ นยุคแห่งเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
และเครื่ องมื อสื่ อสาร ซึ่ งมี การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีผลทาให้ความชอบ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ดังที่ (รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง และ ณฐนันท์ กาญจนคูหา) กล่าวว่าความนิยมในการเล่นเกมดิจิตลั นานาชนิด ตั้งแต่ เกมบน
มือถือ, บนเครื่ องมือสร้ างเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking Tools) จนถึง เกมออนไลน์สามมิติ
ทาให้การเรี ยนรู ้ผา่ นเกมดิจิตลั นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ไกลตัวตัวผูเ้ รี ยนอีกต่อไป นอกจากนี้ การเรี ยนรู้ผา่ นเกม
(Game Based Learning) ยังเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้นาเอาความสนุกสนานของเกมออกแบบ
ให้อยูใ่ นรู ปแบบใหม่ผสมผสานเนื้ อหาบทเรี ยนวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความเพลิดเพลิน
มี ค วามสุ ข กับ การเรี ย นรู ้ และยังได้รับ ความรู้ ไปด้วย โดยเฉพาะเกมที่ มี ส ถานการณ์ จาลองมี ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมีความท้าทายทาให้การเรี ยนรู้ไม่น่าเบื่อ
2.4.3 การนาสื่ อเกมเรียนรู้ (Game Based Learning หรือ GBL) ไปใช้ ในการเรียน
ปัจจุบนั การเรี ยนการสอนที่มีการนาเทคโนโลยีประเภทสื่ อ เกม(Game Based Learning)
มาใช้ในต่างประเทศนั้นไม่ใช่ เรื่ องใหม่ แต่เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับประเทศไทยที่กาลังได้รับความสนใจ
กันอย่างกว้างขวาง
แนวคิดของ (รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง) ในบทความ 10 ปี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
มุ่งพัฒนาระบบการเรี ยนจาก E-Learning สู่ U-Learning กล่ าวว่าควรมีก ารใช้นวัตกรรมด้านวิธีการ
สอน เช่ น การเรี ยนผ่านเกม (Game Based Learning) ที่ไปด้วยกันกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสอน
ใหม่ รวมทั้ง การใช้สื่อใหม่รูปแบบต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการในด้าน
E-Learning เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ, ทันสมัย แปลกใหม่ และกระตุน้
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ความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยทางสานักบริ การเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้พฒั นา
เกมที่มีชื่อว่า “Eternal Story”

ภาพที่ 2.5 เกม Eternity Story (Game Based Learning) ที่มา http://itscgames.cm.edu/
โดยเกม Eternity Story เป็ นการพัฒนาสื่ อเกมการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ยุคในปัจจุบนั โดยออกแบบการสอนภาษาอังกฤษในรู ปแบบของสื่ อเกม โดยเนื้อหาเกมจะคล้ายคลึงกับ
เกมผจญภัยต่อสู ้ โดยผูเ้ รี ยนสวมบทบาทเป็ นผูพ้ ิท กั ษ์โลก โดยต้องมี พ้ืนฐานทางด้านภาษาเพื่อเติ ม
คาศัพท์ลงในเกม ซึ่ งเป็ นเนื้อหาสาคัญ (Learning Point) ของสื่ อเกมนี้
ซึ่งเกมดังกล่าวเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนรู้ของ GameBasedLearning และเป็ นต้นแบบสาหรับ
การจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับอุ ดมศึ กษา อี กทั้งยังใช้ต่อยอดในการสร้ างเกมในลักษณะเดี ยวกัน นอกจากนี้
คณาจารย์ ครู ผสู ้ อน ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนต่อไปได้
2.4.4 GameBased Learning ในปัจจุบัน
ปัจจุบนั Game Based Learning มีการพัฒนาและถูกนามาดัดแปลงใช้ในแวดวงของการ
พัฒ นาทรั พ ากรมนุ ษ ย์อ ย่า งกว้า งขวางในต่ า งประเทศ ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ Game Based
Learning ไว้ม ากมาย โดยเป็ นโอกาสอัน ดี ม ากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาเพื่ อมาใช้ก ับ คนไทย (March
Prensky, 2001; Clark Aidrich, 2005) ได้ทาการศึกษาเรื่ องราวที่ใกล้เคียงกันเช่น การประมวลผลสมอง
ของมนุ ษ ย์, การมี ส่ วนร่ ว มในห้ อ งเรี ยน,E-Learning, และ Game Based Learning โดยมี เนื้ อหา
โดยสังเขปใกล้เคียงกันซึ่ งสามารถสรุ ปเนื้อหาในแง่ของ Game Based Learning ได้ดงั นี้
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1) ผูเ้ รี ยนพอใจกับการเรี ยนรู้แบบ Game Based Learning เนื่องจาก GBL สามารถตอบ
โจทย์การเรี ยนรู ้ ของทุ กวัยได้ เนื่ องจากมีการออกแบบสื่ อในรู ปแบบที่น่าสนใจ หรื อสามารถจาลอง
สถานการณ์ได้เสมือนจริ ง (Simulator) ซึ่ งสามารถนาความรู้หรื อสิ่ งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง
2) นอกจากนี้ ยงั มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องของความมีส่วนร่ วม (Engagement) เข้ามาเกี่ ยว
เนื่ องจาก Game Based Learning มุ่งเน้นไปเป้ าหมายไปยัง 10 ส่ วน คือ ความสนุ ก (Fun), ความมีส่วน
ร่ วม (Engagement), มี เป้ าหมาย (Goals), มี ก ฏในการเรี ย นรู้ (Rule), มี ก ารเชื่ อ มต่ อ (Interaction), มี
ผลลัพธ์ (Outcome), มีการคิดวิเคราะห์ยอ้ นกลับ (Feedback), มีการออกแบบความขัดแย้ง (Conflict),
มี ก ารแข่ ง ขัน เพิ่ ม เข้า มา (Competition), มี ก ารจ าลองบทบาท (Case) ซึ่ งทุ ก อย่า งถู ก จ าลองมาจาก
ประสบการณ์และชีวติ ในการทางานจริ ง หากผูเ้ รี ยนรู้ได้สัมผัสการเรี ย นรู้จากสื่ อเกมเรี ยนรู้ก็ไม่ต่างกับ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
จากที่ กล่าวมานั้นทาให้ Game Based Learning เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ที่เข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมากในปั จจุบนั ทั้งในแวดวงของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงในภาค
การศึกษา
2.4.5 GameBased Learning ทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
Game Based Learning ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้อ งมาจากการออกแบบเนื้ อ หาที่ ดี และที่
สาคัญต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งหลักเกณฑ์ในการสร้าง GBL ให้มีประสิ ทธิ ภาพควร
คานึงถึง
1) แบบฝึ กหัด (Practice) เกมการเรี ยนรู้จะต้องแฝงแบบทดสอบเพื่อให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู้
และทดสอบได้ระหว่างการเรี ยนรู้
2) เน้นการเรี ยนรู้ขณะปฏิบตั ิ (Learning by Doing) เกมการเรี ยนรู้จะต้องมีการเน้นให้
ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้ ไปด้วยระหว่างปฏิ บตั ิ ซึ่ งสามารถช่ วยให้ผเู้ รี ยนรู้จดจา และมีความ
เข้าใจในสิ่ งที่ทามากขึ้น
3) สอดแทรกการเรี ยนรู้จากความผิดพลาด (Learning byMistakes) เกมการเรี ยนรู้ที่ดี
ควรสอดแทรกให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิด ถึงแม้วา่ ความคิดนั้นจะเป็ นความคิดที่ผิด แต่ความ
ผิดพลาดนั้นจะช่วยให้ผเู้ รี ยนจดจาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4) มีเป้ าหมายการเรี ยนที่ชดั เจน (Learning Goal) ต้องมีเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนพยายามที่จะบรรลุเป้ าหมายได้ตรงจุด
5) แฝงไปด้วยประเด็นหลัก (Learning Point) เกมการเรี ยนรู้ของกาหนดจุดสาคัญของ
การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างตรงจุด
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จากที่ ก ล่ าวมาปั จ จุ บ ัน มี ก ารน าเอาเทคโนโลยีต่า งๆเข้า มาใช้เพื่ อ การพัฒ นาสื่ อ เกมเรี ย นรู้
(Game Based Learning) เพื่อให้ได้มาซึ่ งรู ปแบบต่างๆ ที่ตอ้ งการ เช่ น การสร้างการบินจาลองสาหรับ
นั ก บิ น (Aircraft Simulator), การจ าลองสงครามเพื่ อ ใช้ ซ้ อ มการรบ ซึ่ งข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งล้ ว นมี
ความสัมพันธ์กบั สถานการณ์ จริ ง รวมถึงความรู้ที่ถูกเปลี่ยนจากความรู้ที่ซ้อนเร้น (Tacit Knowledge)
มาเป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ได้โดยชัดเจนผ่านสื่ อเกมเรี ยนรู้

ภาพ 2.6 สื่ อเกมจาลองการเรียนรู้ ขับเครื่องบิน (Aircraft Simulator)
ที่มา Google; Aircraft Simulator

ภาพ 2.7 สื่ อเกมเรียนรู้ ทางภาษา Cipher Force
ที่มา http://blog.k12.com/2011/08/30/transforming-way-we-learn-game-based-learning
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จะเห็ นได้วา่ เกมการเรี ยนรู ้ได้ถูกพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการศึกษาและการพาณิ ชย์
ซึ่ งในบางครั้งเกมเรี ยนรู ้ ถูกออกแบบให้เล่ นผ่านโครงข่ายอินเตอร์ เน็ ทซึ่ งเราเรี ยกกันว่า Web Based
Learning โดยต้องใช้อินเตอร์ เป็ นช่ องทางในเข้าถึง แต่หากเป็ นเกมที่ใช้ในทางธุ รกิ จเราสามารถเรี ยก
อีกได้ว่า Business Game หรื อ Business Simulation ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั การออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
รู ปแบบของผูเ้ รี ยนรู ้ในการเข้าถึงความรู้น้ นั ๆ
ทั้งนี้ขอ้ มูลในงานวิจยั ชึ้นนี้ได้ใช้เกมทางธุรกิจ หรื อ Business Simulator เข้ามาประยุกต์ใช้โดย
สร้ างเกมการเรี ยนรู ้ เป็ นรู ป แบบของการจาลองร้ านสะดวกซื้ อซี พีเฟรชมาร์ ท ซึ่ งเป็ นเกมเฉพาะใน
องค์ ก รโดยถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู้ ผ่ า นเกมผ่ า นเนื้ อ หาส าคัญ (Learning Point) ที่
สอดแทรกไว้ภายในเกม
2.5 แนวคิดด้ านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมี
วิธีการในรู ปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีความสาคัญ
ยิง่ ต่อความสาเร็ จขององค์กร โดยรู ปแบบของการเรี ยนรู้ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างให้ผเู้ รี ยนรู้
เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผล วิธีก ารหนึ่ งคื อการเรี ย นรู้ ที่ เรี ยกว่า “การเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ” (Action Learning)
บทความวิชาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดย LP11
ได้ใ ห้ แ นวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บ ัติ (ActionLearning) และด้านการเรี ย นรู้
(Learning) ไว้อย่างชัดเจนดังนี้
2.5.1 การเรี ยนรู้ (Learning)
การเรี ยนรู ้ หมายถึ งกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อถาวรอันเนื่ องมาจาก
การฝึ กหัดหรื อประสบการณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ งอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ท้ งั อย่างที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการ โดยการเรี ยนรู ้น้ นั มีหลายประเภทซึ่ งการเรี ยนรู้ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างมากคือการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้
ในลัก ษณะกลุ่ ม ย่อยที มี ก ารน าปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม สนใจและมี ผลกระทบต่ อทั้งกลุ่ ม และองค์ก รมาเข้าสู่
กระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อนาไปลงมือปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาจริ ง
โดยลักษณะเฉพาะของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning) มีดงั นี้
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1) เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งในการทางานคือ การเรี ยนรู้ที่มีการนาปัญหาใน
การงานมาเป็ นโจทย์ในการเรี ยนรู้ อีกทั้งต้องมีก ารคิดหาวิธีในการแก้ปั ญ หาหรื อ
พัฒนางาน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อทั้งผูเ้ รี ยนรู้เองและองค์กรด้วย
2) เป็ นการเรี ยนรู ้ โดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กบั ผูอ้ ื่นคือ การเรี ยนที่ ตอ้ งมีการ
ประชุ มระดมสมองเพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการดาเนิ นการเนื่ องจากเป็ น
การเรี ยนรู ้ในลักษณะทีมงานย่อยที่มีสมาชิกจานวนหนึ่งที่ตอ้ งมีการทางานร่ วมกัน
3) เป็ นการเรี ย นรู ้ โ ดยให้ ผู้ร่ ว มงานวิ จ ารณ์ แ ละแนะน าคื อ การเรี ย นรู้ ที่ ต้อ งมี ก าร
เสนอแนะและให้ขอ้ คิดเห็นเมื่อมีการดาเนิ นการปฏิบตั ิและอาจมีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิเพื่อความสาเร็ จของดาเนินการ
2.5.2 กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process)
1) มีประเด็น หรื อปั ญหาจริ งเพราะรู ปแบบการเรี ยนรู้จะวางบนพื้นฐานประเด็นปั ญหา
ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ บุ ค คล ต่ อ กลุ่ ม หรื อ ต่ อ องค์ก ร ปั ญ หานั้น จะต้อ งมี ป ระเด็ น ที่
ต้องการ การแก้ไขปรับปรุ งเร่ งด่วนและเป็ นโอกาสที่กลุ่มจะได้เรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้เกิดขึ้น
2) มี ก ลุ่ ม เรี ย นรู ้ ค วรมี ส มาชิ ก ประมาณ 4-8 คน ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่ อท าให้มี แนวคิ ดที่ หลากหลายกลุ่ ม จะได้รับ มอบหมายให้ศึก ษา
ประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่มีคาตอบที่แน่ชดั
3) มีกระบวนการที่กระตุน้ ให้เกิดการศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้ ง กระบวนการเรี ยนรู้ผา่ นการ
ปฏิบตั ิ (Action learning)จะเน้นการศึกษาและการใคร่ ครวญที่ลึกซึ้ งกว่าการถามตอบ
ทัว่ ไป โดยเน้นการถามคาถามที่ถูกต้องมากกว่าการแสวงหาคาตอบที่ถูกต้องจะต้อง
กระตุ น้ ให้เกิ ดการสะท้อนแง่มุมที่ไม่เคยทราบไม่เคยคิดมาก่ อนมากกว่าจะเน้นการ
แสวงหาคาตอบที่รู้อยู่เดิมแล้วคาถามจะเป็ นเครื่ องมือในการนาไปสู่ การพูดคุยกันการ
กระตุน้ การคิดและแสวงหาทางเลือกที่เป็ นนวัตกรรมและเป็ นระบบและส่ งผลต่อการ
เรี ยนรู ้ ต่ อ เมื่ อ ผู ้มี ส่ วนร่ วมได้ เข้า ใจในประเด็ น ปั ญหาได้ แ สวงหาทางเลื อ กที่
หลากหลาย ได้ไตรตองอย่างรอบคอบ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิ
4) จะต้องมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการปฏิบตั ิการ กลุ่มจะต้องมีความสามารถและมีความรู้
ที่ จะดาเนิ น การอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ ง จะเริ่ ม จากการวิเคราะห์ ปั ญ หา การก าหนด
เป้ าหมาย การศึ กษาทางเลื อกและการปฏิ บ ตั ิการ การเรี ยนรู้จะเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่ มได้
ใคร่ ครวญไตร่ ตรองประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
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5) จะต้องมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Action learning)ไม่ได้
เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่ให้ความสาคัญแก่การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับบุ
คล กลุ่มและองค์กรยิ่งกลุ่มได้พฒั นาความรู้ความสามารถมากขึ้นเพียงใดคุณภาพ
ของการปฏิบตั ิการเพื่อปัญหาจะเพิ่มขึ้นตามตัว
6) มีโค้ชแห่ งการเรี ยนรู้ซ่ ึ งจะช่ วยทาการแก้ปัญหาและการเรี ยนรู้โดยจะกระตุน้ ให้ต้ งั
ประเด็นและเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
2.5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) กับการประยุกต์ ใช้
มาร์ ค วาร์ ท ได้ เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) โดยต้องมี การสร้ างพลวัตการเรี ยนรู้ (Learning dynamics) ให้เกิ ดขึ้ นซึ่ งต้องมี การเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่ อง เรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นที มบุคลากรต้องมีความกระตือรื อร้ น สนใจ ใฝ่ รู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอบุคลากรมีการคิดอย่างเป็ นระบบ บุคลากรมีแบบแผนทางความคิด ไม่ยดึ ติดกับความเชื่อในทัศนคติ
เดิม มองโลกอนาคตบุคลากรต้องมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสนทนาที่เป็ นเปิ ดเผยมี
รู ปแบบการเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ เช่น เรี ยนรู้จากการปรับตัวการเรี ยนรู้จากการคาดการณ์ และที่สาคัญต้อง
มี การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บ ัติจริ ง (Action learning) อี กด้วยภาคราชการไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วฒั นธรรม และค่านิยมของข้าราชการรองรับราชการยุคใหม่ที่ยึดประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางโดยอาศัยการเรี ยนรู้จาการปฏิบตั ิเพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริ ง
(Action Learning) ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ความรู้สึกผูกพันต่อภารกิ จและการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
อีกทั้งในโครงการการพัฒนาผูน้ าการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง (Change Leader) ได้ใช้วิธีการเรี ยนรู้ จาก
การปฏิบตั ิการ (Action Learning) มาใช้เพื่อสร้างให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาระบบราชการและ
สามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้น
การเข้าใจบทบาทของตนเองและสามารถพัฒนาแนวคิ ดเพื่ อสร้ างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ให้แก่
องค์กรและกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเอง และทีมงาน
จากแนวคิ ดด้านการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บ ัติ (Action Learning) ทางผู้วิ จ ัยได้น าแนวคิ ด
ดังกล่าวมาเป็ นทฤษฏีเสริ มสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เนื่ องจากการนาสื่ อเกมเรี ยนรู้เข้ามาใช้จาเป็ นต้องยึด
หลังการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิท้ งั 6 กระบวนการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมากที่สุด
2.6 ร้ านสะดวกซื้อ ซีพี เฟรชมาร์ ท
ธุ รกิจซี พีเฟรชมาร์ ท เป็ นธุ รกิจภายใต้การดาเนินงานของบริ ษทั ซี พีเอฟเทรดดิ้ง จากัด (บริ ษทั
ย่อยของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)) ซึ่ งจัดตั้งมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปของซี พีเอฟ (CP) ในรู ปแบบของร้านค้าปลีก โดยใช้ชื่อร้านค้าใน

30

นาม ซี พีเฟรชมาร์ ท ซึ่ งเปิ ดธุ รกิ จอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2549 และมีการขยายสาขาเรื่ อยมาจนถึ ง
ปัจจุบนั
ร้ านสะดวกซื้ อซี พี เฟรชมาร์ ท ในหนึ่ งสาขาประกอบด้วยพนัก งานจานวน 2 คน คื อผูช้ ่ วย
ผูจ้ ดั การร้าน และผูจ้ ดั การร้าน ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการร้านซีพีเฟรชมาร์ ท ในสาขา
นั้นๆให้ได้ตามประสิ ทธิ ภาพที่ บริ ษทั กาหนด โดยพนักงานเข้าใหม่ที่ เริ่ ม งานมานั้นจะต้องผ่านการ
อบรมในหลักสู ตร “มาตรฐานผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซีพีเฟรชมาร์ท” ซึ่งเป็ นการอบรมเชิงทฤษฏีและปฏิบตั ิ
ก่อนลงปฏิ บตั ิ งานจริ งในร้ านสาขาที่จะเข้าประจาการณ์ ซึ่ งการอบรมดังกล่ าวจะช่ วยให้พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั ิงาน โดยพนักงานนั้นจะต้องเข้าทาการเรี ยนรู้ในศูนย์การเรี ยนรู ้ซีพี
เฟรชมาร์ ท ซึ่ งมีเพียงทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์การเรี ยนรู้ซีพีเฟรชมาร์ท จ.กรุ งเทพฯ (เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล)
2) ศูนย์การเรี ยนรู้ซีพีเฟรชมาร์ท จ.ราชบุรี (เขตภาคกลาง-ตะวันออก)
3) ศูนย์การเรี ยนรู้ซีพี เฟรชมาร์ท จ.ขอนแก่น (เขตภาคอีสาน)
4) ศูนย์การเรี ยนรู้ซีพีเฟรชมาร์ท จ.นครศรี ธรรมราช (เขตภาคใต้)
5) ศูนย์การเรี ยนรู้ซีพี เฟรชมาร์ท จ.พิษณุโลก (เขตภาคเหนือ)
จากศูนย์การเรี ยนรู้ ที่มีเพียง 5 แห่ งที่กล่ าวมากับร้านค้าที่มีจานวนสาขาไม่ต่ ากว่า 500 สาขา
(เฉลี่ ยภาคละ 100 ร้ าน) ผสมผสานกับ อัตราการเข้า-ออก ของพนักงานที่ มีอย่างต่ อเนื่ อง ท าให้ก าร
อบรมหลักสู ตร “มาตรฐานผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซี พีเฟรชมาร์ ท” สามารถจัดการอบรมได้เฉลี่ยเดือนละ 12 ครั้ง โดยจัดอบรมรุ่ นละไม่เกิน 15 คน และใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 4 วันการอบรมในหลักสู ตร
ดัง กล่ า วประกอบไปด้ว ยการอบรมเชิ ง ทฤษฏี ใ ช้ก ารอบรมในห้ อ งเรี ย น (Training Class) และมี
ภาคปฏิบตั ิใช้การจาลองสถานการณ์ (Roll Play) ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยู่
สม่ าเสมอ ปั จจุบนั มีความคิดที่จะนาสื่ อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบเกมการเรี ยนรู้ (Game Based Learning)
เข้ามาใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ในครั้งนี้
2.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
มีการตี พิมพ์หลากหลายเกี่ ยวกับผูท้ ี่ทาการวิจยั เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลที่
ออกมา พบว่าการเรี ยนการสอนที่ได้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลที่ดีที่สุด คือต้องเรี ยนและต้องได้รับ
ความรู ้ พร้อมกับได้รับความสนุกสนานไปด้วย
ผลการวิจยั ของ(Randal W. Kindley และคณะ, 2002;Jennifer Jensonและคณะ 2002; Maja Pivec
และคณะ 2002) ได้เสนอแนวคิ ดในการดัดแปลงการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นที่มา
ของคาศัพท์สมัยใหม่เกี่ยวกับความรู ้ เช่ น Edutainment ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากคาว่า Education
ผสมกับ Entertainment โดยมี ความหมายว่า การศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง และอีกศัพท์หนึ่ งที่ใช้
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กันแพร่ หลายคื อ เพลิ น (Plearn) ซึ่ งเป็ นค าศัพท์ที่ มาจากค าว่า เล่ น (Play) ผสมกับเรี ยน (Learn) โดยมี
ความหมายว่า เพลิน (Plearn) เล่นและเรี ยนโดยมีความสนุกสนานไปพร้อมกัน
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ทาให้สื่อเกมคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทและเป็ นที่
นิ ยมกันอย่างมากในการสร้ างความเพลิดเพลินสนุ กสนานให้กบั เด็กและผูใ้ หญ่ ด้วยเหตุน้ ี เองจึงได้มี
การออกแบบสื่ อการเรี ยนรู ้ใหม่โดยประยุกต์เอาเกมมาใช้กบั การเรี ยนรู้ มีการจาลองสถานการณ์ ต่างๆ
เพื่อให้ได้เล่น และเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กันนัน่ เอง จนเป็ นมาของเกมการเรี ยนรู้ (Game Based Learning)
2.7.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในประเทศไทย
(ถนอมพร เลาหจรั ส แสง และอุ ไ รวรรณ หาญวงค์ , 2553) ได้พ บว่า มี ง านวิจยั และ
เอกสารทางวิชาการ รวมถึงบทความทางการศึกษา ที่หาผลเกี่ ยวกับผลสาเร็ จของการเรี ยนรู้ผ่านเกม
Game Based Learning ในช่วง 5-10 ที่ผา่ นมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งงานวิจยั ส่ วนใหญ่สนับสนุน
ข้อได้เปรี ยบของการเรี ยนรู ้ผา่ นเกมดิจิตลั ทั้งในด้านผลการเรี ยนรู้ เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
(รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง และณฐนันท์ กาญจนคูหา) ได้ทาการวิจยั หาผลสาเร็ จ
ของการใช้การเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ อเกมเรี ยนรู้ (Game Based Learning) ที่มีลกั ษณะให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
พบว่าการเรี ยนรู ้ผา่ นเกม หรื อ GBL สามารถส่ งผลต่อผลการเรี ยนรู้ที่ดีข้ ึน เจตคติ และ พฤติกรรม ด้าน
บวกที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแสดงให้เห็ นว่า
ผูเ้ รี ย นไม่ ไ ด้ส นใจเพี ย งแค่ ก ารเล่ น เกม แต่ ย งั มี ค วามสนใจในการเรี ย นผ่า นการท าแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษภายในเกมด้วย
(ปวีณ พิมพ์สุวรรณ และคณะ, 2547) ได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ระดับ บุ คคล กรณี ศึก ษาของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งได้ผลการวิจยั ว่าปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการ
เรี ยนรู้ในระดับพนักงานคือ เทคนิค, วิธีการเรี ยนรู้, วิธีการตัดสิ นใจ, และความมีส่วนร่ วมในการทางาน
เป็ นทีม ซึ่ งประโยชน์ของงานวิจยั ดังกล่าวสามารถนาผลลัพธ์เรื่ องอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ มาประยุกต์ใช้
ทาสื่ อเการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้สื่อที่ครอบคลุมอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ต่อไป
(ถนอมรัตน์ ฟองเลา, 2548) ท าการศึ กษาเกี่ ยวกับ ตัวการ์ ตูนในงานพัฒ นาทรัพ ยากร
มนุษย์ Cartoon in Human Development โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนาตัวการ์ตูนมาเป็ นตัวกลางในการ
พัฒนาเรี ยนรู ้ภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่าตัวการ์ตูนมีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มการเรี ยนรู้ของการ
รับรู ้และการจดจา มากกว่าการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งตัวการ์ตูนยังช่วยให้ผเู้ รี ยนรู้เพิ่มความเข้าใจ
, และทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ มากขึ้น โดยการวิจยั ชิ้ นนี้ สามารถบ่งชี้ ให้เห็ นว่าการใช้ตวั การ์ ตูนเป็ น
แบบจาลองการเรี ยนรู ้มีผลต่อการเรี ยนรู้
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(สุ กล สุ ขศิริ, 2550) ทาการศึกษาเรื่ องผลสัมฤทธิ์ ของสื่ อการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ Game
Based Learning โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ ของสื่ อเกม(Game Based Learning)ว่าส่ งผล
กระทบอย่างไรกับ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและศึกษารู ป แบบของสื่ อการสอนเพื่อไปปรับ ปรุ งพัฒ นา
กระบวนการฝึ กอบรม โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คนคือ 1.กลุ่มทดลองใช้การเรี ยนรู้
แบบสื่ อเกม และ 2.กลุ่ มควบคุ ม ใช้การเรี ยนรู้ แบบห้องเรี ยน ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ ม ทดลองมี
ความรู ้ สึ ก อยากเรี ยนมากกว่า เนื่ องจากได้เรี ย นรู้ จากเกมซึ่ ง เป็ นการเรี ย นรู้ แบบใหม่ และจากการ
สัมภาษณ์วดั ระดับความรู ้พบว่ากลุ่มทดลองที่เรี ยนรู้ผา่ นสื่ อเกมสามารถจดจาการเรี ยนรู้ได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่เรี ยนรู ้ผา่ นห้องเรี ยน
จากผลของงานวิจยั ชิ้ นนี้ ซ่ ึ งเป็ นงานวิจยั ที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่ผูว้ ิจยั กาลังวิจยั อยู่ในเรื่ อง
ของ การนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เข้ามาประยุกต์ใช้ในร้ านซี พีเฟรชมาร์ ท นั้นช่ วยให้ผูว้ ิจยั สามารถกาหนด
ขอบเขตเรื่ องความรู ้สึกที่มีต่อการอบรมในแต่ละรู ปแบบได้ เนื่องจากผลของงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้สรุ ปแล้ว
ว่าการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อเกมสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า แต่มิได้พดู ถึงระดับของการวัดผลในส่ วน
ของความรู ้จากการทดสอบระหว่างการเรี ยนรู้ผา่ นสื่ อเกม กับการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผวู้ ิจยั
ได้ทาการศึกษาในครั้งนี้
ยัง มี ง านวิ จ ัย หลายชิ้ น ที่ ท าการวิ จ ัย สนับ สนุ น แนวคิ ด ในการน าเทคโนโลยี ม าใช้
โดยเฉพาะเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ก ับ การเรี ย นการสอน หรื อ เทคโนโลยี ป ระเภทเกมเรี ย นรู้
(GameBased Learning) เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนการสอนที่มีความสนุ กสนาน และดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะสามารถช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดแรงจูงใจ ส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เป็ นการสร้างเจตคติ รวมถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ครั้ งนี้ จะท าให้ ก ารเรี ยนรู ้ เป็ นเรื่ องที่ ไ ม่ น่ า เบื่ อ อี ก ต่ อ ไปส าหรั บ ผู้เรี ยน ดั ง นั้ นสื่ อเกมเรี ยนรู้
(GameBased Learning) จึงเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบใหม่ที่สังคมไทยควรให้ความสนใจและไม่
ควรมองข้าม เพราะเป็ นเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้การศึกษาไทยก้าวหน้าขึ้นไป อีก
ทั้ง ยังเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการก้าวสู่ ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย น และพัฒ นาการศึ ก ษาไทยให้
ทัดเทียมกับต่างประเทศ
2.8 สรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมไปนั้น ผูว้ จิ ยั มีความคิดนาแนวคิดและทฤษฏีมาใช้ดงั นี้
1) นาแนวคิดทฤษฏี ของการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ดว้ ย SECI Model
มาเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับความรู้เดิม ไปสู่ ความรู้ในรู ปแบบของสื่ อเกมส์เรี ยนรู้
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2) น าแนวคิ ด ทฤษฏี ข องการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บ ัติ (ActionLearning) มาประยุก ต์ ใ นการ
ออกแบบสื่ อเกมเรี ยนรู้เพื่อให้ได้สื่อเกมที่มีประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการของการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิ

