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Spirit Team จัด้เต่็มก้ับ 5 Workshop 5 ที่ัก้ษะต่้องรี้้!!!  

ทุิพื่ากรัยังจำภาพื่การัจัด้อบรัม On-Site ก่อนโควิด้-19 

รัะบาด้ได้�ด้ี ชิ่วงนั�นกำลัังส่นุก ส่รั�างส่รัรัค์ กับ Active Learning 

กรัะบวนกรัขนวสั่ด้อุปุกรัณ์ม์าเติม็พื่กิดั้ น�องส่มด้ลุัมโีอกาส่ออกงาน

ด้�วย พื่อส่ถึานการัณ์์คนติิด้เชิ่�อเพื่ิ�มมากขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง ห่ลัาย

องค์กรัติ�องให่�พื่นักงาน WFH กิจกรัรัมห่ลัายอย่างติ�องห่ยุด้ชิะงัก 

รัวมถึงึเศรัษฐกจิ เรั่�องรัาวติา่ง ๆ  ชิวนให่�ทุพิื่ากรันั�ง Time Machine 

ย�อนเวลัากลัับไปรัาว 8 ปี  

เมื�อโลก้เห้ว่�ยงเรีาออก้จาก้ Comfort Zone ครีั�งให้ญ่  

ทุิพื่ากรัได้�รัับมอบห่มายให่�มาด้้แลัรัับผู้ิด้ชิอบงาน Human 

Resource Training and Development Center แบบไม่คาด้คิด้ 

แลัะไม่ได้�ติั�งติัวมาก่อน เธอนึกห่วั�นใจ แลัะทุ�อกับการัเรัิ�มติ�นงาน

ให่มทุ่ี�ไมถ่ึนดั้ แลัะไมช่ิอบ เธอด้ำด้ิ�งไปห่นึ�งอาทุติิย์ มนึ ๆ  งง ๆ  ไมร่ั้�

จะเรัิ�มติ�นชิีวิติอย่างไรัด้ี คิด้วน เห่น่�อย ห่าทุางออกไม่เจอ 

ออก้จาก้เขาวงก้ต่ ต่ามห้า Inspiration 

“แค่นี�ก็ยอมแพื่� ห่รั่อเธอกลััวการัเปลัี�ยนแปลัง” เสี่ยงนั�น

ทุำให่�ทุิพื่ากรัส่่งใบลัาพื่ักรั�อนทุันทุี 

เธอออกจากบ�านแติ่เชิ�าเส่ม่อนวัน

ทุำงานปกติิ จุด้ห่มายปลัายทุางอย้่ทุี�

ส่วนแห่่งห่นึ�งทุี�เธอคุ�นชิิน ติ�นไม�

น�อยให่ญ่เขียวขจี กรัะรัอกน�อย

ห่างแด้งกรัะโด้ด้จากกิ�งห่นึ�ง

ไปกิ�งห่นึ�ง ด้อกบวัขาว ชิมพื่้ 

กรัะจายทุั�วส่รัะ ส่ายลัมพื่ดั้

อ่อน ชิวนให่�เย็นใจ เวลัา

ห่ยุด้เด้ิน ณ์ โมเมนติ์นั�น 

แด้ด้จ�าส่าด้แส่ง

ลังมา เธอติดั้ส่นิใจกลับับ�าน 

ส่ายติาพื่ลัันเห่็นกลัุ่มคนติรัง

ติกึขวางข�างห่น�า เขาทุำอะไรักนั 

แสังอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพย์ากรมินุษย์์

ทิุพื่ากรัเดิ้นเติรัเ่ข�าไปด้้ เห็่นปา้ยเชิญิชิวนฟ้งัสั่มมนาพื่เิศษ วทิุยากรั

กิติติิมศักด้ิ� ทุ่าน ว.วชิิรัเมธี ด้้ห่ัวข�อแลั�วน่าส่นใจ ผู้้�คนกำลัังเข�าคิว

ลังทุะเบียน 

“ถึ�าไมไ่ด้�จองมากอ่น พื่ี�ส่ามารัถึเข�าฟ้งัได้�ไห่มคะ” เธอเส่ี�ยง

ถึาม น�องนักศึกษายิ�มแลั�วมองห่น�ากัน “รับกวนพื่ี�ลังช่ิ�อให่�ด้�วย

นะคะ” ทุ่านบรัรัยายได้�ส่ารัะ ส่นุก ฟ้ังเพื่ลัิน เข�าถึึงใจคน ห่ลัังจาก

ปิด้ส่ัมมนา มีห่ลัายคนรัอส่นทุนาธรัรัมกับทุ่าน ทุิพื่ากรัติ่อคิว ห่ยิบ

ห่นังส่่อออกจากกรัะเปา โชิคด้ีทุี�เอาเลั่มนี�ติิด้มาด้�วย 

ทุ่านถึามว่า “ทุำงานอะไรั” ทิุพื่ากรัเห่ม่อนมีอะไรัมาจุกทุี�

คอ กลั่นน�ำลัายก่อนติอบ “ทุำงานเกี�ยวกับการัพัื่ฒนาทุรััพื่ยากรั

บคุคลัคะ่” ทุา่นยิ�ม แววติาฉายเมติติาส่ง้ “ยนิด้ดี้�วย งานพื่ฒันาคน

เป็นงานส่ำคัญมากทุี�ส่รั�างคุณ์ปรัะโยชิน์ให่�กับผู้้�คน”  เส่ียงนั�น

กังวาน มีพื่ลัังดุ้จมนติ์ 

นั�นคือ Inspiration ที่่�ต่ามห้าใช้่ไห้ม?!?

ทิุพื่ากรักลัับมาทุำงานเห่ม่อนมีพื่ลัังพิื่เศษขับเคลั่�อน

มองเห่็นส่ถึานทุี�ทุำงานน่าอย้่ ศ้นย์ฝ่ึกอบรัมบนพื่่�นทุี�กว่า 40 ไรั่ มี

ภ้มิทุัศน์รั่มรั่�นส่วยงาม เธอวางแผู้นงานคร่ัาว ๆ กับภาพื่ฝ่ันทีุ�

อยากเห่็นในงานพื่ัฒนาคนในองค์กรั ภารักิจแรักทุี�ติ�องทุำด้่วนค่อ 

ค�นห่า Dream Team  

 Pain Point ของพื่นักงาน

ในองคก์รัขณ์ะนั�น ส่ว่นให่ญค่นอยาก

มาอบรัมส่ัมมนา เพื่รัาะได้�ผู้่อน-

คลัายจากงาน ได้�พื่บปะเพื่่�อน-

ฝ่้งทุี�มาจากติ่างส่ำนักงาน

ทัุ�วปรัะเทุศ ความส่นใจ

เน่�อห่าเปน็เรั่�องรัอง อกีทุั�ง

รัป้แบบการัเรัยีนการัส่อน

ทุี�เป็นบรัรัยายส่่วนให่ญ่ 

มีส่่วนทุำให่�น่าเบ่�อ ผู้ลั

ส่ัมฤทุธิ� ของการัเรัียนรั้�

จึ งค่อนข�างติ�ำ  ไม่บรัรัลัุ

วัติถึุปรัะส่งค์ทุี�ติั�งไว�เทุ่าทุี�ควรั

ที่ักษะติ้องรู้ สัุดเว่รคในงาน

สันุก สัร้างสัรรค กับ Active Learning5
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ภาพฝัันที่่�อยาก้ไปให้้ถึึง

“ทำอย่่างไรัให่้การัอบรัมมีปรัะสิุทธิิภาพสุูง ไดื้สุารัะ 

สุนุก เข้าถึึงใจ ปรัะยุ่กต์์ใช้้ไดื้จรัิง” เป็นโจทุย์ส่ำคัญทุี�ติ�องติีให่�

แติก แลัะเปน็ส่ิ�งทุ�าทุายมากส่ำห่รับัคน (ทุพิื่ากรั) ซึ่ึ�งไมเ่คยรั�ำเรัยีน

ศาส่ติรัแ์ห่ง่การัพัื่ฒนาทุรัพัื่ยากรัมนุษย ์ทุี�ส่ำคญังานนี�จะส่ำเรัจ็ได้�

ติ�องอาศัยความร่ัวมม่อร่ัวมใจห่ลัายฝ่่าย เธอติ�องขายไอเดี้ย 

เพื่่�อห่าแนวรั่วมส่านฝ่ัน

เห้็นแสงสว่างที่่�ปลายอุโมงค์ 

เจ�านายใจดี้ส่่งทุีมไปฝึ่กวิทุยายุทุธกับบรัมครั้แด้นไกลั ได้�

สุ่ด้ยอด้เคลั็ด้วิชิากลัับมา ค่อ Facilitator for Soft Skills แลัะ Dia-

logue เป็นการัเปิด้โลักกว�างให่�กับคน ๆ ห่นึ�ง ได้�ฝ่ึกฝ่นตินจนก�าว

ส่้่เส่�นทุาง “กรัะบวนกรัม่ออาชิีพื่” แลัะเป็นการัเปิด้โลักอีกใบให่�กับ

อีกคนห่นึ�ง ได้�มี Passion ในการัพื่ัฒนาศักยภาพื่ของคน แลัะจุด้

ปรัะกายการัออกแบบ แลัะพื่ัฒนาห่ลัักส่้ติรัในฝ่ัน  

เจ�านายใจด้ี...ไม่เลัิก จัด้โครังการั “คิด้นอกกรัอบ” ติอกย�ำ 

ทุำให่�ติรัะห่นักถึึงความส่ำคัญของการัเรัียนการัส่อนแบบ Active 

Learning ทุี�ให่�ปรัะส่ิทุธิภาพื่ในการัเรัียนรั้�ส่้งมากถึึง 70-90% ใน

ขณ์ะทุี� Passive Learning อย้่รัะห่ว่าง 10-50% เทุ่านั�น

จดั้การัเรัยีนรั้�ทุี�ผู้้�เรัยีนได้�ลังมอ่ปฏิบิตัิ ิแลัะได้�ใชิ�กรัะบวนการัคดิ้ เพื่่�อ

พื่ัฒนาความรั้� แลัะทุักษะติ่าง ๆ ของผู้้�เรัียน 

การัจัด้กรัะบวนการัห่รั่อกิจกรัรัมเรีัยนรั้� จะเปิด้โอกาส่ให่� 

ผู้้�เรัยีนได้�ส่ำรัวจ ส่่บค�นข�อมล้ั ลังมอ่ปฏิบัิติิ คดิ้ วางแผู้น ร่ัวมกับเพื่่�อน 

ห่รั่อทุีม เพื่่�อให่�บรัรัลัุเป้าห่มายห่รั่อจุด้ปรัะส่งค์ของการัเรัียนรั้� 

ผู้ลัของการัจัด้กรัะบวนการัเรัียนรั้� จะทุำให่�ผู้้�เรัียน มีทุักษะ

กรัะบวนการัคิด้ ส่ามารัถึแก�ปญัห่า ห่รัอ่ออกแบบส่รั�างส่รัรัค์ชิิ�นงาน

ได้�ส่อด้คลั�องติามจุด้ปรัะส่งค์การัเรัียนรั้�

องค์ปรัะกอบของ Active Learning ห่รั่อ การัเรัียนรั้�เชิิงรัุก 

ค่อ เรัียนรั้�จากการัลังม่อทุำ (Learning by Doing) เรัียนรั้�จากการั

ส่ำรัวจค�นห่า (Inquiry-Based Learning) เรัียนรั้�จากการัทุำงาน

รั่วมกัน การัมีส่่วนรั่วม (Cooperative Learning) เรัียนรั้�ผู้่านการั

คิด้รัะด้ับส่้ง (Thinking-Based Learning)

ห้ัวใจสำคัญของ Active Learning คือ 

+ ผู้้้เรี่ยนลงมือที่ำ (Doing) เป็นก้ารีเรี่ยนรี้้ผู้่าน

ปรีะสบก้ารีณ์์ต่รีง

+ ผู้้้เรี่ยนแลก้เปล่�ยนบที่เร่ียนก้ัน ผู้่านก้ารีสะท้ี่อน

ความคิด้ (Reflection) เป็นก้ารีเรี่ยนรี้้แบบม่ส่วนรี่วม 

+ ผู้้้สอนที่ำห้น้าที่่�เป็น FA จัด้ก้รีะบวนก้ารีเรี่ยนรี้้ 

นำพาผู้้้เรี่ยนไปส้่จุด้ปรีะสงค์ของก้ารีเรี่ยนรี้้

+ ผู้้้สอนสรี้างบรีรียาก้าศที่่�เอื�อต่่อก้ารีเรี่ยนรี้้

คุณ์ภาพื่ของการัส่ะทุ�อนความคิด้ ส่่วนห่นึ�งมาจากการั 

นำพื่าของวิทุยากรัห่รั่อกรัะบวนกรั โด้ยใชิ�เทุคนิค 4F ในการัส่รัุป

บทุเรัียน ห่รั่อ Recap  

Fact : ข�อเทุ็จจรัิงของส่ถึานการัณ์์ทุี�เกิด้ขึ�น 

Feeling : ความรั้�ส่ึกของเรัาติ่อส่ถึานการัณ์์นั�น 

Finding : การัเรัียนรั้�ห่รั่อค�นพื่บจากส่ถึานการัณ์์นั�น

Future : การันำไปปรัับใชิ�ในอนาคติ 

ถึามว่า เห่็นอะไรั รั้�ส่ึกอย่างไรั ได้�เรัียนรั้�อะไรั แลัะจะนำไป

ปรัับใชิ�ในอนาคติอย่างไรั 

ลัักษณ์ะเด้่นของ Active Learning ค่อ ส่ิ�งทุี�ได้�เรัียนรั้�จะอย้่

กับผู้้�เรัียนไปอีกนาน (Long Term Memory) เป็นการัเรัียนรั้�ทุี�

กรัะทุบไปถึึงใจผู้้�เรัียน ซึ่ึ�งเกิด้จากผู้้�เรัียนได้�ลังม่อทุำจรัิง แลัะส่รัุป

บทุเรัียนด้�วยติัวเอง เป็นการัเรัียนรั้�เชิิงปรัะจักษ์

ห้ลกั้สต้่รี Active Learning by Spirit Team เดิ้นที่างผู่้าน

ความที่้าที่าย ผู้่านคลื�นลม ผู้่านมห้าสมุที่รี ผู้่านก้าลเวลา ได้้

เก็้บเก่้�ยวปรีะสบก้ารีณ์์ และนำเส่ยงสะท้ี่อนจาก้ผู้้้เร่ียนมา

พัฒนาปรีับปรีุงห้ลัก้ส้ต่รีให้้ด้่ยิ�งๆ ขึ�น

ขอบคณุ์ทีุมทุี�ยน่ห่ยัด้ร่ัวมส่รั�าง แลัะอด้ทุนส่้�กนัมา ขอบคณุ์

ทุุกกำลัังใจ แลัะผู้้�ส่นับส่นุน 

Active Learning In Action 

การัออกแบบห่ลัักส่้ติรัเพื่่�อติอบโจทุย์ “ได้้สารีะ สนุก้ เข้า

ถึึงใจ ปรีะยุก้ต่์ใช้้ได้้จรีิง” ด้�วยการันำแนวคิด้ของ Active 

Learning เป็นแก่นแกนส่ำห่รัับการัจัด้การัเรีัยนการัส่อน โด้ยเรัิ�ม

จากห่ลัักส่้ติรัด้�าน Soft Skills ทุี�ทุีมถึนัด้ 

ทุิพื่ากรักับทุีม รั่วมกันรัะด้มส่มอง คิด้ค�นส่้ติรั (วัติถึุด้ิบ 

เครั่�องปรุัง วธิทีุำ) ทุี�ใชิ ่เพื่่�อทุด้ลัอง แลัะเปิด้ให่�ชิมิ รับัฟั้ง Feedback 

ห่าทุางปรัับแก� จนได้�แม่แบบ (Prototype) ทุี�น่าพื่อใจ ซึ่ึ�งติ่อมาใชิ�

เป็นติ�นแบบขยาย แลัะติ่อยอด้ไปยังห่ลัักส่้ติรัอ่�น 

 Active Learning ห่รัอ่ การัเรัยีนรั้�เชิงิรักุ เปน็แนวคดิ้ในการั


