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 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลกัษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ใหมีการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจต
คติ ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองใหมีการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ในการปฏิบัติงาน โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษา และรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่ตองการ
นํามาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ โดยการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
เก่ียวกบัปญหาและความตองการในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลกัษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ 
แลวมาวเิคราะหปญหา และความตองการ เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความตองการพัฒนา พบวา โดยรวมมีความตองการพัฒนา อยูใน
ระดับมาก จากการสัมภาษณ พบวา มีปญหาโดยรวมคลายกัน สรุปไดดังน้ี คือ 1) ขาดความรวมมือ
กันในการทํางาน  
2) ทํางานแบบเดียวกันทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตามเวลา 4) หัวหนางานเกรงใจถาตอง
ใชอํานาจกับลกูนอง 5) มีความขัดแยงสวนตัวไมสามารถรวมงานกันได 6) ไมมีความกระตือรือรนใฝ
รูใฝเรียน หาวธิีการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 7) มีงานมาก 8) ไมฟงคําแนะนําของหัวหนางาน และ 
9) เปรียบเทียบงานของกลุมตนกับกลุมอ่ืน 
             ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม ดําเนินการสรางหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 
การนําผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน มากําหนดเปนรายละเอียดในโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา (Focus group) โดยผูทรงคุณวุฒิ ดาน
การบริหารการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล ดานการพัฒนาบุคลากร 
และผูทีเ่ก่ียวของกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 8 คน ประเมินความเหมาะสม และความ
สอดคลองกอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช พรอมนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงโครงรางใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น พรอมนําขอมูลมาสรางเปนคูมือประกอบการฝกอบรม ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โครงรางหลักสูตร พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ผลการประเมินความสอดคลองแต
ละองคประกอบของโครงรางหลักสูตร จากผลการวเิคราะหดัชนีความสอดคลอง พบวา ขอคําถามมี
คา CVI เทากับ .87 ถือวา มีความสอดคลองอยูในเกณฑใชไดไมตองทําการปรับปรุง 
 



 ตอนที่ 3 การทดลองใชหลกัสูตรเพ่ือหาประสิทธิภาพ เปนการนําหลักสูตรฝกอบรม ที่
พัฒนาแลวมาทดลองใชกับครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณการทาํงานตั้งแต 2 ปขึ้น
ไป จํานวน 30 คน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest – Posttest มีการทดสอบ
ความรูกอน และหลังการทดลอง การประเมินผลการทดลองปรากฏวา คาเฉลี่ยจากแบบทดสอบการ
เรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาของผูเขารับการอบรม หลังการทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู สามารถเรียนรูไดจริง ผลจากการประเมินแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการ
ปฏิบตัิงานของครู หลังจากฝกอบบรมไปแลวติดตามผล 2 เดือน พบวา ผูเขารับการอบรมยังคงมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวมคาเฉลีย่ 3.61 อยูในระดับมาก  
             ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม เปนการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝกอบรม เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมประเมินความพึงพอใจ ในดานเนื้อหาของ
หลักสูตรฝกอบรม การนําเสนอของวิทยากรในการฝกอบรม การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
สื่อประกอบการฝกอบรม สถานที่สําหรับฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม กิจกรรมที่ใชในการ
ฝกอบรม ประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม พบวา โดยรวม มีคาเฉลีย่ 4.19 แสดงวา ผูรับการอบรม มี
ความพึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรม อยูในระดับมาก  
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        The study aimed to develop teacher training curriculum for the vocational schools  
to have characteristics of learning organization. The training curriculum was developed  
for improving teachers’ efficiencies in terms of knowledge, operation skills, and attitudes 
towards self-development in their work. The training curriculum development was conducted 
in 4 stages as follows. 
         Stage 1: Study and Survey Fundamental Data: The researcher studied the 
fundamental data from printed materials and related literature. Field data were collected 
using a survey questionnaire and interview by which administrators, teachers and education 
personnel responded regarding problems within organizations. The data were analyzed and 
used as key elements to determine the characteristics of efficacious program for developing 
the teacher training curriculum in vocational schools.  The results revealed 7 main problems 
found in organizations: 1) lack of work coordination, 2) doing same work but different 
devotion,  3) not finishing work in time, 4) department heads being afraid of offending in 
using coercive power on their subordinates, 5) personal conflicts hindering working together, 
6) lack of learning enthusiasm to develop themselves, 7) high work burden, 8) not paying 
attention to heads’ advice, and 9) comparing own group work with other groups. 
 Stage 2: Constructing a Training Curriculum: A draft of training curriculum was 
created based on the information acquired in Stage1. A focus group was arranged. It 
consisted of 6 experts in the field of educational administration, curriculum development, 
measurement and evaluation, and personnel development and 2 experts from various 
vocational schools.  The draft curriculum was presented in the focus group to evaluate and 
suggest for improvement. The appropriateness of the training curriculum was evaluated at 
the high level (X= 3.79). The correspondence of the curriculum components, by computing 
a content validity index – CVI, based on experts' ratings of  relevance was .87; revealed the 
curriculum was applicable. The information acquired in this stage was applied in improving 
the training curriculum and the training handbook. 



 Stage 3: Evaluating the Effectiveness of the Curriculum: The experiment of the 
developed curriculum was conducted, using one-group pretest-posttest design; 30 two-year 
work experienced vocational teachers participated as trainees. The results revealed that  
the posttest mean scores in terms of knowledge, operation skills, and attitudes were 
significantly higher than those of the pretest at .01 level. It implied that the training course 
had provided the trainees with learning organization characteristics and ability to learn.      
A follow-up study was conducted 2 months later using a questionnaire on teacher learning 
development in work operations. The results revealed that the trainees still maintained the 
learning organization characteristics, as a whole, at the high level (X= 3.61)  

Stage 4: Revising the Curriculum: The training curriculum was evaluated after the 
experiment by the trainees in terms of satisfaction of the content, trainers’ presentations, 
trainees’ participation, media, duration and place, activities, advantages, access to 
information, working independence and motivation. The results revealed that the trainees’ 
satisfaction, as a whole, was at the high level (X= 4.19).  
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  ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวงลงได ดวยความเมตตาของคณะกรรมการการควบคุมปรญิญานิพนธ 
ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา  แสวงศักด์ิ ศาสตราจารย ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ  
ราชบัณฑติ และ อาจารย ดร. ราชันย บญุธิมา  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณที่กรุณาใหคําแนะนํา  
เอาใจใสดูแล ใหแนวทางในการดําเนินงานวิจัยฉบับน้ี  และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. สมชาย  
เทพแสง และ อาจารย ดร. กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการสอบปริญญานิพนธ 
ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอขอบพระคณุผูทรงคุณวฒิุทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาเพื่อใหผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล 
เพ่ือนําไปสรุปประเด็นในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว ไดอยางมีคุณภาพ  
 ขอขอบคุณเพ่ือนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ชวยตอบแบบสอบถาม และใหสัมภาษณ
ทกุทาน พรอมทั้งครู และบคุลากร โรงเรยีนเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ ที่ใหความรวมมือ
เปนกลุมทดลองในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ใชในการศึกษาวจัิยในครั้งน้ี   
 ขอขอบพระคณุคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน ใหผูวิจัยไดประสบความสําเร็จใน
การศึกษา  
 นอกจากนี้ขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือน และพ่ีทุกคน ที่คอยใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจ 
ใหผูวิจัยไดดําเนินการทาํวิจัยประสบความสําเร็จ และสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรครู เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สภาวะการแขงขันของโลกโดยเฉพาะการแขงขันดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบถึงกันทั่วโลก
สังคมที่ดํารงอยูโดยขาดการศึกษาคนควา ไมมีการสรางหรือจัดการใหเกิดองคความรูใหม หรือสังคม
ที่มีแตการเลยีนแบบ และถกูครอบงําทางความคิด ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ไมมีเอกลักษณ 
ของตนเอง จะเปนสังคมทีมี่ขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา และอยูรอดไดยาก ดวยเหตุน้ีจึงมี 
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสังคมใหมใหเปน สังคมฐานความรู (Knowledge – Based Society : 
KBS) โดยการพัฒนาบุคคลในสังคมใหรูจักคิด สราง หรือผลิตงานใหม สามารถเชื่อมโยงจัดการ
ความรูที่เกิดขึน้ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning society) (สุวมิล วองวาณิช; และคณะ.  
2547: 1) ประเทศไทยจําเปนตองมีกลยุทธในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง 
และพัฒนาอยางยั่งยืน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป โดยจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือของทุกฝาย ที่เก่ียวของกับการจัดการศกึษา ไมวาจะเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน   
อันไดแก บุคลากรแตละคน ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งหมดตองมีสวนรวม 
และผนึกกําลงั อยางเขมแข็งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนพันธมิตรถาวรเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาที่
ยั่งยืน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 4) ชวยกันแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น ปรับระดับคุณภาพของ
การศึกษาใหสูงขึ้น มีมาตรฐาน สามารถแขงขันกับสังคมโลกได  
 การพัฒนาบุคลากร (Staff development) เปนกิจกรรมหรือกระบวนการใด ๆ ที่ตัง้ใจ
ปรับปรุง ทักษะ เจตคติ ความเขาใจ หรือการปฏิบัติในบทบาทปจจุบัน หรือบทบาทในอนาคต   
ฟลูแลนด (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ; และคณะ. 2545: 13; อางอิงจาก Cunningham; & Cordeiro. 
2000: 300; citing Fullan. 1990) กลาววา หนาที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร คือการกระตุนใหเกิด
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลและของกลุม วิธใีนการพัฒนาบุคลากรนั้นไดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 
โดยที่ในระยะแรกๆ จะเนนที่การฝกอบรมอยางเปนระบบ (Systematic training) ซ่ึงตอมาใชวธิพัีฒนา
ตนเอง (Self – development) ในระยะหลังใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
(Megginson; others. 1995) ซ่ึงตอมาขยายเปนองคการแหงความรู สารสนเทศ และการเรียนรู 
(Knowledge, Information & Learning Organization) (Claus. 2001) ในสถานศกึษาทุกแหงเปน
องคกรที่ควรไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ใชความรู 
เปนฐานของการพัฒนา เปนองคกรที่เปดกวางสําหรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการเรียนรู การปรับตวั 
และการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนองคกรที่ตองการความรู การถายโยงความรู และ
การใชกระบวนการสืบคนเชิงประเมิน (Evaluative inquiry) ในการกระตุน และสนบัสนุนกระบวนการ
ตั้งคําถาม การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูล การใชสิ่งที่คนพบในการจัดการกับประเด็นปญหา
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ตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร  ไมวาจะเปนองคกรใดก็ตาม วัฒนธรรมเปนสวนขององคประกอบ        
ดานสภาพแวดลอมเปนฐานของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ การทําใหบุคคลในองคกร 
มีความเชื่อ และมีทัศนคตทิีดี่ตอการพัฒนาตนเองและองคกร จะชวยทําใหเกิดการใชความรูขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เปนสิ่งทีต่องทําใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน  
จนเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการยอมเสี่ยง เกิดการเรียนรูจากขอผิดพลาด  
เกิดบรรยากาศของความไววางใจ และความกลาที่จะเปลี่ยนแปลง (Preskill; & Torres. 1999;   
อางอิงจาก Botcheva; White; & Huffman. 2002) ดวยเหตุน้ีการพัฒนามนุษยในองคกรจึงตอง
เปลี่ยนรูปแบบ และวิธีจากแบบด้ังเดิม คือ จากการฝกอบรมเพื่อแกปญหาการทํางานเปนครั้งคราว 
หรือการสงบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมเปนราย ๆ กลายเปนการเรียนรูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง และ
เน้ือหาของการเรียนรูก็ไมเนนเนื้อหาที่เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบเทาน้ัน แตยังตองเรียนรูขาม
สายงาน เรียนรูเรื่องภายในองคกร เรียนรูภาวะแทจริงภายนอกองคกร เรียนรูแนวโนม และโอกาส 
รวมทั้งเรียนรูวิธีการนําความรูไปใชใหเกิดผลเปนตน  

 ดังน้ันดวยองคการแหงการเรียนรู ที่ทําใหองคกรที่ทุกคน ทุกระดับ ไดพัฒนาขีด
ความสามารถในการสรางผลงานที่ดีใหกับองคกรดวยใจรักอยางตอเน่ือง องคการแหงการเรียนรู จึง
เปนพ้ืนฐานรองรับการเปลีย่นแปลง (วรภัทร ภูเจริญ. 2548: 21) ทําใหเปนองคกรมีรูปแบบใหมที่ใช
ทัศนะการมององคกรแบบองครวม คือ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคกรทุกระดับ ทั้งระดับบคุคล ระดับกลุม  และระดับองคกรใหเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน พรอมทั้งเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพราะใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต การทํางานของบุคคล และใชทกุส่ิง
จากการทํางานเปนฐานความรูรวมกันอยางตอเน่ือง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตองพัฒนา 
ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลใหมีทัง้ สมรรถนะ (Competency) และวิชาชีพ (Professional) 
(Marquardt. 1996) นอกจากน้ี บุคคลหรือสมาชิกในองคการแหงการเรียนรู ตองมีคุณสมบัติดานการ
เปนบุคคลท่ีเรียนรูไดมีการคิดเชิงระบบ มีความรอบรู มีแบบแผนความคิด มีวิสัยทัศนรวม และมีการ
เรียนรูเปนทีม (สุวิมล วองวาณิช. 2548: 12; อางอิงจาก Senge. 1990) การพัฒนาองคกรใหเปน
องคการแหงการเรียนรู โรงเรียนหรือสถานศึกษาตองมีบทบาทในการจัดการความรู โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน และครูเปนผูรับผดิชอบดําเนินงานคุณภาพการศึกษา คุณภาพของโรงเรียนจะต่ําหรือจะสูง
ขึ้นอยูกับการจัดการความรูของครูที่มีตอตนเอง การจัดการความรูของครูในชั้นเรยีนโดยเปนผูนํา และ
เปนผูสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการจัดการความรูระดับองคกร 
โดยรวมมือกับผูบริหารโรงเรียน คณะคร ูและผูเรียน เพ่ือนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
(วิจารณ พานิช. 2548: 3-4) ดังน้ันโรงเรียนหรือสถานศกึษาจึงตองตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองคกร โดยองคกรมีบทบาทเปนผูสราง และสนับสนุนการเรียนรู (Support system) และทํา
ใหการเรียนรูเปนวัฒนธรรมองคกร โดยการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดกับบุคคลทุกคน ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ องคการแหงการเรียนรูทําใหเกิดผลลัพธ คือ ความรูใหม ทักษะใหม
หรือ เจตคติใหมๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวับุคคลและองคกร เปนสิ่งทีส่ามารถสังเกตเห็นได 
และสามารถมองเห็นไดดวยตา เปนสิ่งที่ทาํใหองคกรมีลักษณะเชิงแขงขัน เปนสิ่งทีแ่สดงใหเห็นถึง
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ความสามารถทั้งของตัวบุคคล และองคกร เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
เปนสิ่งที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงในระบบ และวัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่เกิดขึน้จากการเรียนรู
อยางตอเน่ืองจากความลมเหลว ทําใหครูมีการคิดอยางเปนระบบ มุงพัฒนาโดยรวม ไมแยกพัฒนา
สวนใดสวนหนึ่ง ทําใหผูเรียนมีคุณภาพสามารถเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้นได อีกทั้งผูเรียนมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใฝรู ใฝเรียน และมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซ่ึงเปนโรงเรียนที่เปดสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มี
จุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากร ใหมีความรู และทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะ และสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชพี 
ความม่ันใจ และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน มีความใฝรู ใฝเรยีน มีความคิดสรางสรรค  
มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ และการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนา
ตนเอง พรอมทั้งประยุกตใชความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวชิาชีพ และการพัฒนางานอาชีพ
อยางตอเน่ือง และเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่น และประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคณุคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิน่ ตระหนักในปญหา และความสําคัญของสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษา และเปนแนวความคิด
พ้ืนฐานทางการศึกษาทีเ่ปลี่ยนแปลง อันมีผลทําใหเกิดความสําเรจ็ของการจัดการเรียนการสอนดาน
อาชีวศึกษา พรอมทั้งเปนกระบวนการจดัการศึกษาเพ่ือเขาสูชีวติการทํางาน หรือประกอบอาชีพ เปน
การผลิต และพัฒนากําลังคน ระดับก่ึงฝมือ (Semi-skill) ระดับชางฝมือ (Skill) ระดับชางเทคนิค 
(Technician) และระดับเทคโนโลยี (Technologist) ที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การอาชีวศึกษาจึงเปน
รากฐานสําคญัในการพัฒนาประเทศ เพราะความเจริญของประเทศ ขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพสามารถสนองตอบตอการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ การอาชีวศึกษา      
จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญ ในการนําพาประเทศเขาสูการแขงขันในโลกยุค “คลื่นแหงการเรียนรู” หรือ 
“ยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตอส่ือสาร” (Information and Communication 
Technology) (ประกอบ ศรีตระกูล. 2550: 1) โดยมุงเนนไปที่ผูสําเร็จการศึกษา จะตองสําเร็จ
การศึกษาออกไปอยางมีคุณภาพ ครูอาชีวศกึษาเอกชน จึงมีบทบาทสําคัญซ่ึงเปนแมแบบของ     
การพัฒนากําลังคน ควรมีคณุลักษณะที่สามารถพัฒนากําลังคนเขาสูตลาดแรงงานภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม พรอมพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูการแขงขันในตลาดโลกได ดวยคุณภาพฝมือ 
และความรูความสามารถของผูจบการศึกษา ที่เปนผลผลิตของระบบโรงเรียนที่สอนในสายอาชีพ     
ที่ขึ้นอยูกับ ครู จึงเปนตัวจักรสําคัญ ครูตองพัฒนาตนเอง ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ใน
ศาสตรที่ตนเองไดรับผิดชอบ และนํามาสั่งสอนศิษยอยางสมํ่าเสมอ (ประกอบ ศรีตระกูล. 2550: 65) 
และโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยที่สาํคัญที่สุดในการจัดการศึกษา 
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 ในปจจุบันพบปญหาของครูอาชีวศึกษาเอกชนบางสวนยังขาดความรู และสมรรถนะของ 
ผูประกอบวชิาชีพครู ทั้งน้ีเปนเพราะการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
วงการอุตสาหกรรมไทยในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว จนสงผลใหครูอาชีวศึกษาเอกชนไมสามารถ
พัฒนาความรูใหมใหทันตอความเปลี่ยนแปลงในดานของเทคโนโลยีได (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ. 2542:  
130 - 131) ดังน้ัน ครูอาชีวศึกษาเอกชนจึงควรไดรับการสงเสริมใหไดรับการพัฒนา ใหมีความรู 
ความสามารถ มีศักยภาพ มีวิสยัทศันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนปจจัย
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550 - 2554) ที่เนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรม และรอบรูอยางเทาทัน        
การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร เพราะความสาํเร็จ
ในการดําเนินงาน และการสรางสรรคองคการแหงการเรียนรูน้ันขึ้นอยูกับ “คน” หรือ “บุคลากร”  
(ชูชัย สมิทธไิกร. 2548: คํานํา) ซ่ึงถาปราศจากตัวบุคลากรแลว องคกรจะไมเกิดการเรียนรู ไมเกิด
ความรู และนวัตกรรมใหม ครู อาจารย ผูปฏิบัติภารกิจงานทางการศึกษาจะตองมีความตระหนัก และ
สํานึกในบทบาทหนาที่ มีคุณสมบัติที่ดี มีความรูทางการศึกษาที่มีคณุธรรมจริยธรรมเปนพ้ืนฐาน  
มีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี มีจิตเมตตา ตั้งม่ันอยูบนความซื่อสตัย จริงใจ วางใจเปนกลาง พัฒนา
ตนเองเพื่อความเจริญและสมบูรณ มีทั้งทักษะการสอนในการใหความรู มีทักษะในการอบรมจิตใจ 
และมีทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทกุดาน ดวยการสอน วิธีเรียน 
ใหผูเรียนใชหลักการของประชาธิปไตย ทัง้เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ พรอมทั้งหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการในการกํากับดูแลผูเรยีนดวยความจริงใจ และจริงจัง (สุวัฒน วิวัฒนานนท.  
2550: 56) 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ดานการอาชีวศกึษา ตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2548 
จํานวนทั้งสิ้น 675 แหง พบวา การจัดการศึกษาอาชวีศึกษาในภาพรวมยังขาดครูที่มีคุณภาพ  
และครูทุกคนควรไดรับการอบรมดานวิชาชีพ และวธิีการสอนอยางเพียงพอ และสมํ่าเสมอ  
(วิทยากร เชยีงกูล. 2550: 39) และจากรายงานการศึกษาไทยในเวทโีลก พ.ศ. 2549 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 138) กลาววา การปรับปรุงคุณภาพของครูประจําการในดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ และสมรรถภาพ ควรมีความสําคัญมากกวาการสรรหาครูใหมเขามา ซ่ึงรวมถึง รุงทิพย 
ของเฉลิม (2540: บทคัดยอ) พบวา ปญหาท่ีครูประจําการควรไดรับการพัฒนามากที่สุด คือ ครู มี
ความรู ทักษะ ไมเพียงพอในการสราง หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูขาดความรู ความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอนแบบใหผูเรยีนเปนศูนยกลางเรียนรู และครขูาดความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีปญหาการเตรียมตวัของครูไมเพียงพอ อัน
เน่ืองมาจากปญหาการฝกหัดครู และการบริการสนับสนุนการสอนของครู  จากรายงานผลการวจัิย 
เรื่อง นโยบายการผลิต และการพัฒนาครู ของ มนตรี จุฬารัตนทล. (2543) พบวา ประเทศไทย
จําเปนตองเรงรัดการปฏิรูปวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ และมีมาตรการแกปญหา คือ ออกกฎหมาย
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กําหนดมาตรฐานคุณภาพของวิชาชีพครู ใหมีระบบประเมินคุณภาพครู ใชมาตรการดานการเงิน และ
คาตอบแทนใหสัมพันธกับคุณภาพ และผลงานของครู ใหมีการพัฒนาครูดานความรู และทักษะอยาง
ตอเน่ือง ใชระบบเครือขาย และความรวมมือระหวางสถาบันผลติครู ผูใชครู และชมุชนในการผลิตครู 
ตองมีการสรางความเชื่อม่ันในวิชาชีพครู จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศเกีย่วกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม พบมีผูใหความสนใจประเด็นเก่ียวกับ การพัฒนาสมรรถนะครยัูงมีนอย และผู
ประกอบวชิาชีพครูมีความจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และประสทิธภิาพของครูเปนสําคัญ ครูจะตองเปนครมืูออาชีพที่รอบรูทั้งเนื้อหาวชิาการ และวธิีการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ 
สามารถแขงขนักับสังคมโลกได (สุปราณี จินดา. 2549: 1) สอดคลองกับ สมพร เสรีวัลลภ (2545: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหา การพัฒนาบุคลากร พบวา ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน 
ทําใหบุคลากรไมมีโอกาสพัฒนาอยางทั่วถึง ขาดผูเชี่ยวชาญในการวเิคราะหความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร การวางแผน ขาดการติดตาม การประเมินผลอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบมากจึงตอง
ดําเนินการการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการ
ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคณุภาพ เปนการพัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมายที่ตองการ และจากผล
รายงานการวิจัยสภาพปญหาการขาดแคลนครู พบวา การขาดแคลนครูเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหครูมี
ภาระงานเพิ่มขึ้นในแตละวนัที่มีการจัดการเรียนการสอน หลายโรงเรียนประสบปญหา “เชิงบรหิาร” 
ครูมีงานแฝง หรืองานนอกเหนือจากภาระงานสอน กลายเปนงานที่เขามาเอาเวลาในการวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนของครูไป ทําใหครูขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
           จากปญหาดานการปฏิบัติงานของครูไทยที่มีภาระงานมาก และหลากหลายดังกลาว ทาํใหครู
มีแรงจูงใจในการทํางานต่ํา มีความตองการเปลี่ยนงานบอยขาดความรัก และผูกพันในงานวิชาชีพครู 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2543: 152) สอดคลองกับ คมสันต วิเชียรพนัส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาบุคลากร พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากครูตองสอนหลายวิชา และมีงาน
พิเศษนอกเหนือจากงานสอน ทําใหครูขาดความกระตอืรือรนที่จะปรับปรุงการสอนใหม ๆ ครูยังมี
วิธีการสอนแบบเดิม เพราะมีรูปแบบการสอนพรอมอยูแลว ไมมีการวางแผนการสอนลวงหนา ขาด
การประชุม ชีแ้จง และติดตามผล สะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความพรอม การวางแผนในการพัฒนา
วิชาชีพของครูมีนอย หรือไมมีเลย และยงัมีปญหาสภาพครูจํานวนมากในปจจุบันไมใฝรู ไมรัก     
การอาน คิดวิเคราะห สังเคราะหไมเปน (วิทยากร เชยีงกูล. 2551: 67) ทั้งๆ ที่ในปจจุบันตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐาน
วิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัตติน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพครูทกุคน
จะตองปฏิบตังิานในวิชาชีพใหเกิดผล เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด พรอมกับมีความรู 
ความสามารถ และการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา. 2549: 19-20)  
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           จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2549/2550  เรื่องการแกไขปญหา และปฎิรูปการศึกษา
อยางเปนระบบองครวม (วทิยากร เชียงกูล. 2550: 3) พบวา การศกึษาดานอาชีวศึกษา มีปญหาตอง
พัฒนาครู เน่ืองจากบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ ไมทันตอความกาวหนา หรือการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การพัฒนาการเรียนการสอนของครู ไมใชนวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ พบวา ครูยังขาดความรูเก่ียวกับระเบยีบการบริหารงานวิชาการ ขาดความ
ริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนางาน ขาดการประสานงานในองคกร และขาดการวางแผนอยางเปนระบบ 
จึงทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนไมไดมาตรฐานอาชีวศึกษา และความตองการของ
ตลาดแรงงาน และจากการศึกษาสภาพ และปญหาการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยกลุมอาชีวศึกษา
ภาคใต สังกัดกรมอาชีวศึกษา ของ วรรโณ นาคเพชรพูล (2540: บทคัดยอ) พบวา การพัฒนา
บุคลากร โดยการฝกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยสถานศึกษายังมีนอย ดานการสัมมนา
วิชาการ มีการปฏิบัติจริงโดยสงบุคลากรเขารวมกับหนวยงานอ่ืน ปญหา คือ ครู อาจารย มีชั่วโมง
สอนมาก ไมมีเวลาที่จะเขารวมสัมมนาได หรือเม่ือเขารวมแลวไมมีการนํามาปรับปรุงการทํางานดาน
การเผยแพรขาวสารทางวชิาการมีการปฏิบัตินอย เน่ืองจากบุคลากรขาดความเขาใจในการเผยแพร
ขาวสารทางวชิาการ ขาดการติดตอกับชมุชน ไมมีแหลงขาวสาร สถานศึกษาไมมีนโยบายสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ดานการจัดสัมมนาทางวิชาการ มีการปฏิบัติมาก คอื นิทรรศการรวมกับสถานศึกษา
อ่ืน ปญหาคือ บุคลากรขาดสิ่งจูงใจ และกิจกรรมจะมีผลตอการเรียนการสอน การแตงตั้งโยกยาย
สับเปลีย่นหนาที่การทํางาน มีการปฏิบัตจิริง คือ การปรับเปลีย่นโยกยายเพ่ือแกไข และปรับปรุงงาน
ใหดีขึ้น ปญหา คือ การเลนพรรคเลนพวก เกิดความแตกแยก ถาทาํบอยจะเสียเวลาในการศึกษางาน
ใหม การศึกษาดูงาน และสังเกตวธิีการทาํงาน จะปฏิบัติมากในกลุมผูบริหาร สวนผูปฏิบัติงานมี   
การดําเนินการนอย ภาพรวมสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาดูงานปญหา คือ  
งบประมาณไมเพียงพอ ขาดการติดตามประเมินผลวาคุมคาหรือไม รวมทั้งขาดรปูแบบ และแนวทาง
ในการศึกษาดูงานที่มีประสิทธิภาพ 

 จากปญหา และความจําเปนดังกลาวที่สถานศึกษากําลังเผชิญอยูอยางรุนแรงนั้น 
สถานศึกษาตองสามารถปรับตวัไดทัน และสามารถเรยีนรูไดเร็วในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
จึงสามารถกลาวไดวาปญหา และผลกระทบตาง ๆ ที่สถานศึกษาจึงตองพัฒนาใหเปนองคการแหง
การเรียนรู ทําใหเห็นวาการเรียนรูที่จะตองเกิดขึ้นในสถานศึกษา ควรเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทัว่ทั้ง
สถานศึกษา และทัว่ทุกระบบ การเรียนรูที่เกิดขึ้นทําใหการบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซ่ึงเปนหัวใจสําคญัในการสรางองคความรู ซ่ึงสอดคลองกับ มารควอรท 
(Marquardt. 2005) ไดกลาวถึงปญหา และผลกระทบที่จะเกิดกับองคกรไว 6 ประการ ไดแก 1) การ
ปรับองคกรมุงสูความสําเรจ็มิใชเพียงอยูรอด 2) ปญหาการขาดแคลนทักษะที่เพ่ิมขึ้น และสถานศึกษา
ไมไดเตรียมบคุลากรใหพรอมในการทํางานในอนาคตไวอยางเหมาะสม 3) ขาดความรูที่เพ่ิมขึ้นในทุก 
2-3 ป  4) การแขงขันกับสถานศึกษาที่มีกําลังความสามารถมากที่สุด 5) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ และ 6) ความตองการขององคกรเพ่ือที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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 ผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จึงมีความสนใจทีจ่ะพัฒนาโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยนําแนวคิดเก่ียวกับ
องคการแหงการเรียนรู ของ เซ็งเก (Senge. 2006) มาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ครูเกิดการเรียนรูที่ทําให
สถานศึกษาสามารถดํารงอยูได จากปญหา และอุปสรรคในภาพรวมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
สามารถสรปุปญหา และอุปสรรค ไดดังน้ี 1) ขาดความรวมมือกันในการทํางาน 2) ทํางานแบบ
เดียวกัน ทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตามเวลา 4) หัวหนางานเกรงใจถาตองใชอํานาจกับ
ลูกนอง 5) มีความขัดแยงสวนตวัไมสามารถรวมงานกันได 6) ไมมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน หา
วิธีการใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 7) มีงานมาก 8) ไมเชื่อฟงคําแนะนําของหัวหนา และ 9) เปรียบเทียบ
งานของกลุมตนกับกลุมอ่ืน จึงควรมีรูปแบบการเรียนรูใหม ๆ ซ่ึงครู และสถานศึกษาตองแสวงหา
ความรูใหมากขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ดวยวิธกีาร และความเร็วในการเรยีนรูของครู พรอมทั้งทักษะในการ
เรียนรู ซ่ึงผูวจัิยมีแนวทางในการเรียนรู ดังน้ี 1) ใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรู หรือเรียนรูวิธี
ที่จะเรียนรู (Learning how to learn) 2) ผลของการปฏิบัติงาน (Performance based) และบูรณาการ
เขากับวัตถุประสงคของสถานศึกษา 3) มีโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติทั่วทั้งสถานศึกษา 
และ 4) การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานท่ีทุกคนปฏบิตัิอยู ทําใหการบริหารจัดการมีคุณภาพได
มาตรฐานอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนตามมา ทําใหสถานศึกษาที่ไดมี
ปญหาตามทีก่ลาวมาแลวไดเปนองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีต่องการ อีกทั้งผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนหลักสูตรฝกอบรมที่เนน
กิจกรรมมาใชสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
สามารถนําหลักสูตรฝกอบรมที่เนนกิจกรรมไปใชในการพัฒนา ใหครูมีความรู ความสามารถ 
ปรับเปลี่ยนเจตคติ และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคไว ดังน้ี  

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู      
การเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให 
มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
             การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะ  
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู มีความสําคัญ ดังน้ี 
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            1. ไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีคุณภาพ สําหรับฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือให
มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มีการเรียนรู ความสามารถ และเจตคติ ซ่ึงสงผลใหเกิด
การพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงานของครูใหมีประสิทธิภาพ 
             2. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถนําหลักสูตรฝกอบรม ที่ไดพัฒนาขึ้นไปใชฝกอบรมครูใน
สถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มีการเรียนรู 
ความสามารถ และเจตคติใหเกิดการพัฒนาตนเอง และการปฏิบตัิงานของครูมีประสิทธิภาพ หรือ
นําไปประยุกตใชรวมกับหลักสูตรฝกอบรมอ่ืนๆ ทําใหเกิดการพัฒนาในสถานศึกษา  
    
            ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยเรือ่ง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มีขอบเขตของการวิจัย ดังตอไปน้ี 
            1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
            เน้ือหาวิชาที่ใชในการฝกอบรมครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006) ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 
             1. การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery)  
             2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
             3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
             4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)                 
          2. ขอบเขตดานประชากร 
                กลุมทดลอง ที่ใชศึกษา  
             ไดแก ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไป 
จํานวน 30 คน               
 
            นิยามศัพทเฉพาะ 
 นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย มีดังน้ี 
           1. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทอาชีวศึกษา  
           2. ครู หมายถึง บุคลากรวชิาชีพ ซ่ึงทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน และสงเสริมการ
เรียนรูดวยวิธกีารตางๆ ในสถานศึกษา 
             3. องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่พัฒนาใหสมาชิกในองคกร มีการเรียนรู มี
ความสามารถ มีทักษะ และเจตคตริวมกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดวยการปรับเปลี่ยน 
พัฒนาการคิดริเริ่มอยางตอเน่ือง ของสมาชิกในองคกรสูความสําเร็จ ดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery), การมีแบบแผนความคิด (Mental Models), การมี
วิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) และการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
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              3.1 การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) หมายถึง ครู มีความสามารถ
ในการเรียนรู และฝกฝนทักษะในการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ดวย
ความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน ในการแสวงหาความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  
                 3.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถึง ครู มีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล สามารถจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานได
อยางเปนระบบ ฝกการใครครวญ และการฝกการตั้งคําถาม ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพ่ือสะทอนภาพ
ความคิด เพ่ือมุงสูความสําเร็จของสวนรวม  
                 3.3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง ครู มีความสามารถในการ
แสดงความคดิเห็นรวมกัน เกิดความตองการคนหาการเรียนรูของสมาชิก เพ่ือสรางภาพอนาคตของ
องคกร โดยมุงสูเปาหมายเดียวกัน ดวยการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิก
ในองคกร 
             3.4 การเรียนรูเปนทมี (Team Learning) หมายถึง ครู มีความสามรถในการเรียนรู
รวมกันแบงปนแลกเปลีย่นระหวางสมาชกิ โดยอาศัยการคิดดวยประสบการณการเรียนรู จาก
ศักยภาพของสมาชิกไดอยางเต็มที่ เปนการเรียนรู และเปนการรวมพลังของสมาชิกในองคกร   
           4. คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ตามองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี  
               4.1 คุณลักษณะการมีความรอบรูเฉพาะตวั  
                    1. ครู มีความรู และทักษะในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
                    2. ครู มีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน ในการแสวงหาความรูใหม  
                    3. ครู มีการนําขอมูลสารสนเทศ การวจัิย และเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน และ
สามารถสรางสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทีใ่ชในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตรงตามสาขาวิชาที่
เรียน       
               4.2 คุณลักษณะการมีแบบแผนความคิด 
                    1. ครู มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และวธิีการแกปญหาได 
                    2. ครู มีความสามารถในการพัฒนางาน และการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยาง
เปนระบบ 
                    3. ครู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการสรางผลงานใหมๆ  
                    4. ครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และเปนแบบอยางที่ดีตอผูเรียน 
               4.3 คุณลักษณะการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
                    1. ครู มีวิสัยทัศน และความเปนผูนําในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบตังิาน  
                    2. ครู มีความมุงม่ัน สูเปาหมายเดียวกันในการสรางภาพอนาคตขององคกร  
                    3. ครู มีความเขาใจในการบริหารงานของผูบริหาร 
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               4.4 คุณลักษณะการเรียนรูเปนทีม  
                    1. ครู มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะในการแกปญหารวมกัน 
                    2. ครู มีความรู ความเขาใจจิตวิทยา การพัฒนาธรรมชาติของผูเรยีน และพฤตกิรรม
ของสมาชิกในองคกร ทําใหสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                    3. ครู มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เอ้ือตอวิธีการเรยีนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
และจัดใหเปนแหลงวิทยาการใหความรู และบริการชมุชน 
           5. แรงจูงใจภายใน   หมายถึง ความตองการของบุคคลที่เกิดจากแรงกระตุน หรือ
แรงผลักดันภายในจิตใจที่แสดงออกมาเปนความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู และสามารถปฏิบตัิสิ่งตางๆ 
ดวยตนเอง โดยปฏิบัติอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
           6. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน การสราง
หลักสูตรฝกอบรม การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม และการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม           
ใหเหมาะสมหรือเขากับงานของสถานศึกษา เปนการเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ 
(Understanding) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และมีเจตคติ (Attitude) ซ่ึงมีกระบวนการ
ฝกอบรมอยางเปนระบบ วทิยากรที่ทําการฝกอบรมดําเนินการฝกอบรม ดวยกิจกรรมที่ทําใหผูเขารับ
การอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดการแกไขปญหา ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู ความเขาใจ 
มีทักษะ ความสามารถ และเจตคติในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   
             7. ประสิทธิภาพของหลักสูตร หมายถงึ การประเมินระดับความสามารถของหลักสูตร
ฝกอบรม ในการเพิ่มหรือพัฒนาการเรียนรู ความสามารถ และเจตคติในการพัฒนาตนเอง และการ
ปฏิบัติงานของครู ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์
ของการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี 
               7.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวย การประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการสงเสริมกิจกรรมแรงจูงใจภายใน วามีการเพ่ิมหรือพัฒนาคุณลักษณะ 
สูองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงานหรือไม 
               7.2 ดานผูเขารับการอบรม การประเมินผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมใน
แตละวัน และประเมินการเปลี่ยนแปลงดวยกิจกรรมจากการสงเสริมแรงจูงใจภายในจากการฝกอบรม 
โดยการเก็บขอมูลจาก ผูเขารับการอบรมระหวางฝกอบรม และสิ้นสุดการฝกอบรม ที่ไดรับการ
สงเสริมแรงจูงใจภายใน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
             ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งในและตางประเทศ นํามาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
           1. แนวคิดองคการแหงการเรียนรู มาจากเอกสารขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 
            เซ็งเก (Senge. 2006: 10), มารสิกค และวัตคินส (Marsick, V.J.; & Watkins, K.E. 1999: 
210)  และพิมพกานต อุนกุล (2546: 12-13)  กลาววา องคการแหงการเรียนรู เปนองคกรที่ตองใชคน 
(People) เปนการกระตุน เรงเรา พรอมกับจูงใจใหคนในองคกรกระตอืรือรนพัฒนาตนเอง สรางความ
เปนเลศิใหกับองคกรอยางตอเน่ือง ดวยการฝกวินัยในการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ เร็วกวาคูแขง และ
เรียนรูอยางเต็มที่ ดวยวินัย 4 ประการ ที่สนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1) การมีความ
รอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) 2) การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (Shared Vision) และ 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาว
จากองคประกอบ 4 ดานมาใชศึกษา ดังน้ี  
            1.1  การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) 
                   แนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 7-8), บุชเชอร และคนอ่ืนๆ (Butcher; et al. 
2001: Online) และ ปญญา แกวกียูร (2546: 41) กลาววา องคการแหงการเรียนรูจะเติบโต และ
เรียนรูได เกิดจากความสัมพันธระหวาง “บุคคล” และ “องคกร” เม่ือบุคคลไดเรียนรู และนํา
ความสามารถของตนเองไปใชในองคกร จึงตองสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน
ทิศทางทีถู่กตอง พรอมสงผลตอคุณภาพขององคกร   
             1.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Models)  
                  แนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 163-167), คารสเตน,วองเก็น และวอลทอุิส 
(Karsten, Voncken; & Voorthius. 2000: 154-155) และบชุเชอร และคนอื่นๆ (Butches; et al. 
2001: Online) กลาววา สถานศึกษาตองกอใหเกิดการเขาถึงองคความรู และการกระจายความรูทุกๆ 
กลุมในระบบ ปรับปรุงกลไกตางๆ เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารจากภายนอก คัดเลือกจัดระบบ และเผยแพร
ขอมูลขาวสารภายในองคกร ไดรับรูความคิดใหมๆ ของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสยีดวยการนํา
ความคิดน้ันไปสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร วิธีการสรางแบบแผนความคิด มี 4 อยาง คือ จัดการ
กับความแตกตางของความคิด และนําความคิดน้ันไปปฏิบัติได ตองมองภาพรวมเปนรูปธรรม พูดคุย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
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                 1.3  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)  
                    แนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 191-199), ลองเวทิธ และเดวี่ (Longworth; & 
Davies. 1999) และ ธงชัย สมบูรณ (2549: 200 - 202) กลาววา การมีวิสัยทศันที่มีอยูรวมกัน
เปรียบเสมือนกับจุดแตละจุดของภาพ 3 มิติ ถาเราดูแตละจุดเราจะไมเห็นภาพได แตเม่ือมองจุด
ตางๆ แบบรวมๆ เราจะเห็นภาพใหญ ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร สงผลให
บุคลากรปฏิบตัิหนาที่ดวยความผูกพัน รวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน และผนึกกําลังในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร   
                 1.4 การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)  
                    แนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 9-10), วิจารณ พานิช (2545: 23) และ ธงชยั 
สมบูรณ (2549: 209 -210) กลาววา องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยพลัง 2 สวน คือ พลัง
ความสามารถเฉพาะตวัของสมาชิกในองคกร และพลังที่เกิดจากการเสริมแรงในการเรียนรูเปนทีม 
และการทํางานเปนทีม ทีมที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการพัฒนาศักยภาพเฉพาะอยางขึ้นมา เพ่ือใชใน
การทํางานรวมกัน เริ่มจาก “บทสนทนา” (Dialogue) ของสมาชิกในทีม ซ่ึงเปนการพูดคุย แสดงความ
คิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดและขอมูล กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ที่จะนําองคกรสูเปาหมายท่ีตัง้ไว  
              2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาจากเอกสาร ขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด  
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 
                  2.1 หลกัสูตร  
                    แนวคิดของ อารมสตรอง (Armstrong. 2003: 20) กลาววา เปนกระบวนการตัดสินใจ 
และสรางหลักสูตร ซ่ึงเปนเปาหมาย สําหรับการเตรียมการ และการประเมินแผนการตัดสินใจที่จะ
พัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะดานความรู และทักษะ  
                  2.2 การฝกอบรม 
                    แนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544: 1) และ นนทวัฒน สุขผล (2543: คํานํา) 
กลาววา การฝกอบรมเปนการใหการศึกษาหลังวัยเรียน กลุมที่จะเขารับการฝกอบรม เปนกลุมที่
ทํางานแลว หรือเปนผูใหญ (Adult Learner) ใหมีความรู (Knowledge) มีความเขาใจ 
(Understanding) มีทักษะ หรือความชํานาญ (Skill) สามารถปฏิบัตไิดถูกตอง คลองแคลวดวยตนเอง 
และมีทัศนคตทิี่ดี (Attitude) (KUSA : Knowledge, Understanding, Skill, Attitude) 
              3. โรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน ศึกษาจากเอกสาร ขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 
               โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการ และจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน ประเภท
อาชีวศึกษา (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550) โดยมีจุดมุงหมายดังน้ี 1) เพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ 2) เพ่ือฝกอบรมใหบคุคลมีงานทํา และมีรายได  
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3) เพ่ือสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของบุคคล ใหมีความพึ่งพอใจในงานนั้นๆ 5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเจริญแหงตน 
และ 6) เพ่ือใหประเทศไดมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือความม่ันคง
แหงชาติ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2542: 19-20)    
               ผูวิจัยศึกษาคนควา แนวคิดองคการแหงการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู จากเอกสารขอมูล 
หลักการ บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปกรอบแนวคิดใน
การทําวิจัย ดังภาพประกอบ 1      
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
คุณลักษณะ 

ตามองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  การมีความรอบรูเฉพาะตวั 
 2.  การมีแบบแผนความคิด 
 3.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
 4.  การเรียนรูเปนทีม 

 

 
   

 
 
 

 
 

คุณลักษณะ 
สูการเปน 
องคการ 

แหงการเรียนรู 
 
 
 

     

หลักสูตรฝกอบรม
ครูโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน
เพ่ือใหมี

คุณลักษณะ 
สูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

 
 
 

ความเปน 
องคการ 

แหงการเรียนรู 
ของ 

ครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารขอมูล เพ่ือนํา
หลักการแนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี  

 1.  แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
     1.1 หลักการ และความสําคญัของโรงเรียนอาชีวศึกษา         
     1.2 ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

           2. องคการแหงการเรียนรู  
               2.1  แนวคิด และความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
                     2.1.1 คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
                     2.1.2 คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                     2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอคุณลกัษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู 
      2.2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ที่ใชในการวิจัย 
                     2.2.1 การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery)      
                     2.2.2 การมีแบบแผนความคิด    (Mental Models) 
                     2.2.3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน      (Shared Vision) 
                     2.2.4 การเรียนรูเปนทีม           (Team Learning)                 

 3. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    
     3.1  หลักสูตร 
       3.2  การฝกอบรม 
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รายละเอียดแตละประเด็น ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
 

1. แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
         1.1 หลักการ และความสาํคัญของโรงเรียนอาชีวศกึษา 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กลาวไว ดังน้ี   

  “ การอาชีวศึกษา” เปนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ที่ประกอบขึ้นจาก 3 ระบบ คือ การ
อาชีวศึกษาในระบบ การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการอาชีวศกึษาระบบเทยีบโอนประสบการณ 

      1. การอาชีวศกึษาในระบบ เปนการศึกษาวิชาชีพ ที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา 
เปนหลัก  โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา  หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาทีแ่นนอน 

      2. การอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี เปนระบบที่เนนความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ
ตลาดแรงงาน เปนการศึกษาวิชาชีพทีเ่กิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ   
ทั้งดานการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศกึษา  และฝกปฏบิัตงิานจริงในสถานประกอบการ 

      3. การอาชีวศกึษาระบบเทยีบโอนประสบการณ เปนกระบวนการศกึษาวิชาชีพ ที่ผูเรียน
ไดรับจากประสบการณการทํางาน การปฏิบัติงาน การเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอม และโอกาส ทั้งน้ีโดยจัดใหมีระบบการประเมินสมรรถนะ เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพ และ
สามารถเทียบโอนกับคุณวฒิุการอาชีวศกึษาในระบบได เปนการสงเสริมการศึกษา และฝกอบรม
วิชาชีพอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต 

       ในปจจุบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยจัดใหผูเรียนจะตองเรียนอยูในระบบ
โรงเรียนรวม 12 ป ซ่ึงจะเปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป สวนระยะหลงั 3 ป น้ันจะเปนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะตองแยกออกเปนสายสามัญ และสายอาชีพ สายสามัญจะมุงตรงเขาสู
มหาวิทยาลัย สวนสายอาชพี  คือ สายเทคนิค และอาชวีศึกษา จะมุงสูวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเปนสวนใหญ โดยเปนการศกึษาเพ่ือการอาชีพโดยตรง  เปนการศึกษาที่มุงฝกทักษะอาชีพ
เปนการเฉพาะ เปนการศึกษาที่มุงฝกลักษณะนิสัยที่ดีงามในการทํางาน เปนการศึกษาที่มุงฝกฝนให
เปนคนสรางสรรคงาน พัฒนางาน และการอาชีพอยางแทจริง    
         การอาชีวศึกษา 
            จากพระราชบัญญัติการอาชีวศกึษา 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (สํานักงานคณะกรรมการการ
บริหารอาชีวศกึษา. 2543 : 67-75) และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. 2547: 34-40) 
ไดกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการจัดการอาชีวศกึษาไว ดังน้ี 
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          1. บทบาทหนาที่ของการจัดการอาชีวศึกษา มีบทบาท ดังน้ี  
                1.1 การจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ตองเปนไปเพือ่ผลิต และพัฒนา
กําลังคนทางวชิาชีพระดับก่ึงฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลย ีใหมีคุณภาพตามหลักสูตร 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชพีอิสระ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และความสามารถของการแขงขันในประเทศ  
                1.2 เปนการจัดการศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาความรูทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิเพ่ือใหทันตอ
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ทั้งสวนที่เปนศาสตรสากล รวมทัง้การประสมประสานองคความรู 
และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชพี และสามารถประยุกตความรู
สากลไดเหมาะสมกับบรบิทของสังคมไทย  
                1.3 เปนการจัดการศึกษาวชิาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียน และประชาชนทัว่ไปตาม
ความถนัด ความสนใจอยางทั่วถึง และตอเน่ืองจนถึงระดับปริญญาตรี โดยสนับสนุน และสงเสริมให
ชุมชน สังคม สถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการผลติพัฒนากําลังคน 
การกําหนดมาตรฐานวิชาชพี ตลอดจนระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการ และ
ฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
                1.4 การจัดการหลักสูตรอาชีวศกึษา และฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดทั้งในหลักสูตร ระยะสั้น 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู หลกัสูตรระดับปรญิญาตรี 
หรือเทียบเทา และหลักสูตรพิเศษโดยยึดความมีเอกภาพดานนโยบาย ความหลากหลายในการปฏิบัติ 
มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา มีการบริหารในเครือขายของสถาบันการอาชีวศกึษา
ของรัฐ เครือขายความรวมมือกับสถานศกึษาของเอกชน และสถานประกอบการในการใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาใหเปนไปในระบบเปด มีความยืดหยุนหลากหลาย มี
ระบบเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา และระบบการเทยีบประสบการณของบุคคล เพ่ือเขา
รับการศึกษาวิชาชีพอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศกึษา และฝกอบรมวิชาชีพ และมีการพัฒนาครู คณาจารย ดานอาชีวศึกษาอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
                1.5 จัดสรรโอกาสใหบุคคลที่มีความสนใจ ความสามารถไดรับการศกึษาทางดานวิชาชีพ
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน  
                1.6 สงเสริมบุคคลที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไมไดศึกษาตอ ใหไดรับการฝกอบรม
วิชาชีพอยางนอยหนึ่งป กอนเขาสูการทาํงาน  
                1.7 องคกรวิชาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน มีสิทธิ และหนาที่ในการ
จัดการอาชีวศกึษา และฝกอบรมวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
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            2. แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา มีดังน้ี 
                 2.1 เปนการจัดการศึกษาทีย่ึดประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
สายวิชาชีพสามารถศึกษาตอระดับสูงไดเต็มศักยภาพและความสนใจ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคคลในวยั
ทํางานกลับเขารับการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง  
                 2.2 การจัดการเรียนการสอนตองเนนการจัดสัดสวนระหวางทฤษฎี และการปฏบิตัิ
หลากหลายตามลักษณะสาขาวิชาชีพ ระดับการศึกษา และความถนดัของผูเรยีน  
                 2.3 เน้ือหาสาระของการอาชีวศกึษาเปนไปเพื่อกาวหนาตอวิทยาการสมัยใหม ในการ
เพ่ิมผลผลติ การรักษาสภาพแวดลอม และการประยุกตใชภูมิปญญาไทย 
                 2.4 การอาชีวศึกษาตองมีการหลอหลอมในบุคคลตั้งแตวัยเยาว เพ่ือสรางจิตสํานึก
เก่ียวกับการทาํงาน การสํารวจความสนใจ และความถนดัของตน การรับการศึกษาวิชาชีพเบื้องตน 
การศึกษาวิชาชีพเฉพาะสาขา การดําเนินการดังกลาวตองดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงอุดมศึกษา ระดับปริญญา โดยเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และมีระบบ
การแนะแนวใหกับผูเรียนอยางตอเน่ือง  
                 2.5 จัดใหมีการวัดและประเมินผลที่เนนสมรรถนะความสามารถในการประยุกตความรู 
สูการปฏิบตัิ คุณธรรม จริยธรรม วิสัยทศันในการทํางาน  
                 2.6 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงองคความรู
ทางทฤษฎีไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการสรางงาน และอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเชื่อมตอระหวาง
ชีวติการเรียนกับการทํางาน โดยกลไกของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
                  2.7 ใหคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการพิจารณา
เสนอนโยบาย แผนการผลิต พัฒนากําลังคนดานวิชาชพี กําหนดกรอบหลักสูตร มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชพี คุณวุฒิวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณ และแนวนโยบายในการระดมทุน 
เสนอภาครัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล วิจัย กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการ สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน กําหนดเขตบรกิารการอาชีวศึกษา และใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย
สถาบันการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งกําหนดระเบียบวาดวยการใชจาย
เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา ใหความเห็น หรือคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และปฏบิัติงานอื่นเก่ียวของตามที่
คณะรัฐมาตรมีอบหมาย  
               2.8 การจัดการอาชีวศึกษาใหดําเนินการในระบบ และรูปแบบของเครือขายสถาบนัการ
อาชีวศึกษา และเขตบริการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษาจํานวนประชากรตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเหมาะสมดาน อ่ืน ๆ  
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                  2.9 ใหสถานศึกษาอาชวีศกึษาของรัฐทีส่อนระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา และผาน
เกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการ มีฐานะเปนนิตบิุคคลดําเนินการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา 
ระบบบริหาร การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว เสรีภาพทางวิชาการอยูภายใต การกํากับ
ดูแลดานนโยบายมาตรฐานคณะกรรมการสวนสถานศึกษา ที่เปดสอนระดับต่ํากวาปริญญาในเขต
บริการการอาชีวศกึษา ใหเขาเปนสวนหนึ่งของสถาบนัอาชีวศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดไวในกระทรวง 
                2.10 ใหสถานศึกษาอาชวีศกึษาของเอกชนทั้งระดับปรญิญา และระดับต่ํากวาปรญิญา 
สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษา เขารวมเปนเครือขายสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือความรวมมือทาง
วิชาการ การสรางคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ การใชขอมูลขาวสาร และการใชทรัพยากรรวมกัน  
                  2.11 การจัดอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ใหจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
อาชีวศึกษา และฝกอบรมวชิาชีพ หรือจัดสอนตามหลักสูตรของสถานประกอบการ และความสามารถ
นําความรู และทักษะมาเทยีบโอนเพื่อรับคุณวุฒิวชิาชีพได 
                  2.12 ครูในวิชาชีพสถานศึกษา หรือครูฝกในสถานประกอบการ ตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา และผานการศึกษา หรือฝกอบรมครูวิชาชีพ หรือเปนผูชํานาญการ 
หรือผูเชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขา หรือเปนผูมีประสบการณ และประสบความสําเร็จในอาชีพ
เฉพาะสาขา มีผลงานที่เปนที่ยอมรับเดนชัดในสังคม และทองถิ่น และสามารถถายทอดความรูได 
                  2.13 ใหมีสํานักพัฒนาครูวิชาชีพ อยูในกํากับของคณะกรรมการ โดยมีหนาที่กําหนด
เกณฑทดสอบ ออกใบรับรองมาตรฐานวชิาชีพ และครฝูกอบรมในสถานประกอบการ ใหการฝกอบรม
ครูวิชาชีพ และครูฝกอบรมในสถานประกอบการมาตรฐานที่กําหนด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห วิจัย 
เทคโนโลยีใหมที่เก่ียวกบัการศึกษาวิชาชีพ และจัดฝกอบรมครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี 
                  2.14 การบริหาร และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนใหมีความอิสระโดยมีการ
กํากับติดตาม การประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบตัิตามหลักเกณฑ  
การประเมินคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
                  2.15 ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18(2) เปนนิตบิคุคล และมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนญุาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
ครู ผูแทนศษิยเกา และผูทรงคุณวุฒิ สวนจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา     
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                  2.16 ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจนเก่ียวกับการมีสวนรวมของเอกชน
ในดานการศึกษา 
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                  2.17 การกําหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรัฐ ขอบเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับฟงความคิดเห็นของเอกชน 
และประชาชนประกอบการพิจารณาดวย  
                  2.18 ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศกึษาระดับปรญิญาตรีดําเนินการไดโดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสถานศกึษา ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

  โรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน   
        การอาชีวศกึษาเปนการจัดการศึกษาที่ครอบคลมุกิจกรรม ที่เปนประสบการณในดาน 

การศึกษาที่จะชวยใหบุคคลไดคนพบความสามารถของตนเอง เพ่ือใชในการทํางาน และประกอบอาชีพ 
ยังเปนการมุงผลิตกําลังคน โดยมุงใหผูสําเร็จการศึกษาทางดานอาชีวศึกษามีคุณภาพ ที่จะเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใหแกชาติ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2542: 14)  

       การจัดการอาชีวศึกษาเอกชนของไทย ปรากฏตามหลักฐาน วามีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย 
พ.ศ. 1800 – 1893 การศึกษาวิชาชีพสมัยน้ันเปนการเรียนรูจากครอบครัว และทองถิ่นของตนสบืตอๆ 
กันมา ซ่ึงสวนใหญเปนวชิาชางฝมือ เชน ชางถม ชางทอง ชางแกะ ชางปน ฯลฯ หรืออาชีบางอยางที่
ตองใชความรู ความสามารถพิเศษ เชน วิชาชางศลิปกรรม ก็จะเรียนกับพระสงฆที่วัด ในสมัยอยุธยา 
พ.ศ. 1893 – 2310 การจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเปนไปในลักษณะคลายคลึงกับสมัยสุโขทยั คือ 
เปนการฝกหัดและถายทอดอาชีพประจําครอบครัว หรือหมูบาน และเรียนวิชาชาง หรือศิลปกรรมจาก
วัด จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2371 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2537 – 2364 ปรากฏ
หลักฐานแนชดัวา คณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ไดเขามาเผยแพรคริสตศาสนาในประเทศไทย และไดมี
การสอนวิชาชางดวย เชน การพิมพ การชางตอเรือ เปนตน ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2394 – 2411 นางเอส จี แมคฟารแลนด (Mrs. S.G. Mc Farland) ไดจัดตั้ง
โรงเรียนสตรขีึ้งแหงแรกที่จังหวัดเพชรบุรี สอนวิชาการฝมือ เรียกวา โรงเรียนหัตถกรรม หรือโรงเรียน
อุตสาหกรรม นับเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาสําหรับสตรีแหงแรกของไทย ตอมาเปลีย่นชื่อเปนโรงเรียน
อรุณสตรี และเปลี่ยนชื่ออีกคร้ัง หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนโรงเรียนอรุณประดิษฐ (สุรเจต  
ไชยพันธพงษ. 2549: 25-26; อางอิงจาก จุมพล พูลภัทรชีวิน. 2536: 5-6)   

       ใน พ.ศ. 2494 การอาชีวศกึษาไดมีการพัฒนาครั้งใหญ เพราะไดรับความชวยเหลือจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และองคการยูเนสโก ทําใหผูปกครอง และนักเรียนสนใจเรยีนดานอาชีวศึกษา
มากขึ้น จึงเกิดโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนแรกที่เปดสอนอาชีวศึกษาหลักสูตร กระทรวง 
ศึกษาธิการ คือ โรงเรียนบวรศึกษาพาณิชย ซ่ึงอนุญาตใหเปดสอนอาชีวศึกษาหลักสูตร กระทรวง 
ศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2503 และมีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปดสอนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้นตามลําดับ กระทรวงศึกษาไดปรับปรุงหลักสูตรหลายคร้ังจนกระทั้ง        
ป พ.ศ. 2531 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใชหลกัสูตร
ไดกวางขวางกวาเดิม คือ จะเลือกใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ของกรมอาชีวศกึษา หรือ
หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลก็ได แตตองรายงานใหกระทรวงศึกษาธกิารทราบ  
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                 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  เปนโรงเรียนที่เปดสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เปดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)พุทธศักราช 2546      
มีทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก ประเภทชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ประเภทพณิชยกรรม หรือ
บริหารธุรกิจ ประเภทศลิปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ประเภทคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร ประเภท
ประมง ประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
  ปจจุบันโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีจํานวนทั้งสิ้น 443 โรงเรียน แบงเปน 
(สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย. 2552: ออนไลน) 
  

     1. โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร   93 โรงเรียน 
      2. โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เขตภาคกลาง             110 โรงเรียน 
      3. โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เขตภาคใต  57 โรงเรียน 
                 4. โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เขตภาคเหนือ  56 โรงเรียน 
                 5. โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  127 โรงเรียน 
                                                              รวมจํานวน       443 โรงเรียน 
                  (ขอมูลสถานศึกษาทีใ่ชเปนกลุมทดลอง ภาคผนวก ฏ.) 
 

 1.2  ครูโรงเรียนอาชีวศึกษา 
               ความหมายและคุณลักษณะของครูอาชีวศึกษา    
      ปจจุบันการพัฒนาการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ใหไดบุคลากรผูจบอาชีวศึกษา 
ที่มีศักยภาพในการทํางานอุตสาหกรรมสมัยใหม บุคลากรที่สําคัญที่สดุคือ ครูอาชีวศึกษา ซ่ึงมี 
ภาระหนาที่ตามสาขาวิชาชพีที่ตนสังกัด และตามทีส่ังคมมุงหวัง ในขั้นที่จะถายทอดศิลปะวิชาชีพ 
และทักษะเพ่ือการเขาสูอาชีพของเยาวชน ครูอาชีวศึกษาจึงควรมีคณุภาพท่ีจะสามารถสรางปฏิบัติงาน
ฝมือ หรือเปนชางเทคนิคทีมี่คุณภาพไปสูผูเรียน 
     ครูอาชีวศึกษา หมายความถึง ผูที่ทําหนาที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษาตามสาขาวิชาชีพ 
ตางๆ เชน ในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ซ่ึงจําเปนตองมีความรู 
ความสามารถทั้งในอาชีพครู และอาชีพเฉพาะสาขาวชิาชีพตางๆ ทั้งดานทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
เปนอยางดี (สมพร ไชยะ. 2544: 89) 
               คุณลักษณะของครูอาชีวศึกษา  ควรมีฝมือ คุณสมบัติ หรือลักษณะเดนในความเปนครู
อาชีวศึกษา ทั้งน้ีเพราะวชิาชีพครูซ่ึงจัดเปนวิชาชั้นสูง จําเปนตองมีลักษณะเดน เพราะครูเปนปจจัยใน
การผลิตทีส่ําคัญยิ่งในระบบการจัดอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ผลิตกําลังคนภายในสถานศึกษาจะขึ้นอยูกับครูเปนสาํคัญ ครูที่ทําการสอนในสถานศึกษาอาชีวศกึษา
จะตองมีสมรรถนะเชี่ยวชาญ และช่ําชองในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวชิาชีพ ทั้งในฐานะครู ฐานะ
ผูประกอบการอาชีพ และมีเทคนิคเพียงพอที่จะเปนตวัอยาง และถายทอดใหกับนักเรียนได       
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               วีระพันธ สทิธพิงศ (2542: 29) ไดอางถึงขอมูลที่หนวยงานตางๆ นําเสนอเกี่ยวกบั 
ลักษณะของครูอาชีวศึกษา ดังน้ี 
      สภาอาชีวศึกษาแหงรัฐบาลกลางสหรัฐ (The Federal Board of Vocational Education) 
ไดเสนอแนะวา ครูอาชีวศึกษาควรมลีักษณะ ดังตอไปน้ี 
    1. เปนผูมีความเมตตากรณุา เห็นอกเห็นใจนักศึกษา 
     2. มีความคิดอานที่จะจัดการกับสถานการณยุงยากไดอยางหลักแหลม 
     3. เปนผูมองโลกในแงดี มีความกระตือรือรน มีความเชือ่ม่ัน และความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตในสงัคมที่ซับซอนนี้ 
    4. เปนผูมีนิสัยชางสังเกตเฉียบแหลม และทศันะที่กวางไกล 
                5. มีกิจนิสัย และบุคลิกลักษณะมาตรฐาน ซ่ึงเปนที่ยอมรับจากสังคม และคร ู
อาชีวศึกษาควรจะมีสมรรถนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
                      5.1  ความเชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพ 
         5.2  ประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพ 
           5.3  มีความเขาใจในสภาพสังคม และเศรษฐกิจของสถานศึกษาแหงน้ัน 
         5.4  มีความสามารถในการสอนอันเปนทักษะในอาชีพที่สําคัญยิ่ง 
     องคการแรงงานสากล (ILO) ไดเสนอแนะวา ครูอาชีวศกึษา และเทคนิคศึกษาในสภาพ
ปจจุบันจะตองมีความรู ความเขาใจ และความตระหนกัในเรื่องตอไปน้ี (วีรพันธ สิทธพิงศ. 2542: 30 - 31) 
   1. ตองมีสมรรถนะในการพฒันาใหผูจบการศึกษา มีวฒันธรรม และอุตสาหกรรม 
อันประกอบดวย 
            1.1 ความรูในอุตสาหกรรมสัมพันธ 
           1.2 ธรรมชาตขิองเทคโนโลยี 
           1.3 การจัดการในการทํางาน 
            1.4 การทํางานเปนทีม 
            1.5 การพัฒนาทกัษะ 
   2. ตองมีความเขาใจวาการพัฒนาคนเขาสูอาชีพ ประกอบไปดวยมิตทิี่นํามาใชในหนาที่ 
และมิตินอกเหนือหนาที่ คือ กิจนิสัยในการทํางาน (Work habits) และจริยธรรมในการทํางาน (Work 
ethics) ที่สําคญั เชน 
       2.1 ทักษะการจัดการปฏิบัติการ  
                     2.2 ทักษะสิ่งแวดลอมของงาน 
                      2.3 ทักษะการเรียนรูในสถานที่ทํางาน 
                     2.4 ทักษะการทํางานเปนทมี 
    3. ตองเขาใจวาจํานวนอาชพี และเสนแบงระหวางอาชีพในอนาคตจะลดลง 
     4. เขาใจ และสนับสนุนธรรมชาติของการเรียนรู ซ่ึงตองตื่นตวัอยูเสมอ 
   5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
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     6. สนับสนุนพัฒนาการฝกงานดวยการทาํงานจริง (On-the-job-training) 
รวมกับองคการตางๆ 
      7. จัดการเรียนการสอน การฝกใหเกิดความเสมอภาคเขาจัดการศึกษา 
โดยคํานึงถึงคนพิการทุพพลภาพ สตรี แรงงานที่ไรการศึกษา แรงงานสูงอายุที่ไมไดรับการ 
ฝกอาชีพใหม  เปนตน 
    8. ฝกบุกคลิกภาพสําหรับไปประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจขนาดยอมรวมทั้งผลติ
บุคลากรใหกับธุรกิจเหลาน้ีโดยตรงตามทีไ่ดรับการรองขอ (ILO/APSCEP. 1981: 16-19) 
บทบาทใหมของครูอาชีวศึกษาที่ควรไดคาํนึงถึง  ไดแก 
          1. การประสานกับระบบการศึกษาอ่ืน และการฝกอาชพีระดับตางๆ 
             2. รวมกําหนดและพัฒนามาตรฐานการศกึษา และฝกอาชีพของประเทศ 
           3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับหนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของ 
         4. รวมมือกับสถานประกอบการจัดการศกึษาแบบรวมมือกัน (Cooperative 
education) ในการฝกอบรม (Training) เชน การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) 
          5. พิจารณากําหนด และฝกอบรมแบบสมรรถฐาน (Competency cooperative 
training) 
             6. พัฒนาวิธีการฝกนักศึกษา เพ่ือใหเกิดกิจนิสยัในการทํางาน (Work habits)  
และจรรยาบรรณในอาชีพ (Work ethics) ที่เหมาะสม 
                      7. แสวงหาความรูเพ่ือใหทันกับเหตุการณ และเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงจาก
แหลงสารสนเทศตางๆ 
             8. พัฒนาความเปนมืออาชีพบนพื้นฐานของความมีวญิญาณครู และคุณธรรม 
    กรมอาชีวศึกษา (สุญาณี สุทธิพงศ. 2540; อางอิงจาก กรมอาชีวศึกษา. 2540: 127) 
กําหนดไววา กรมอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการจัดการศึกษาสาย
อาชีพโดยกลาวถึง ครูสอนวิชาชีพหรือครูอาชีวศึกษาวา มีลกัษณะที่แตกตางจากครูสอนวิชาวิสามัญ 
โดยมีลักษณะ 5 ประการ ดังน้ี 
             1. เปนผูที่มีทกัษะในการทํางาน 
             2. เปนผูที่มีประสบการณในงานอาชีพมาแลวพอสมควร 
             3. เปนผูที่มีการตัดสินใจดี เปนตวัอยางอันดีของนักเรียน 
             4. เปนผูที่มีความชํานาญในการสอน มีหลักวิชาครู รูจักใชอุปกรณการสอน และ
เขาใจหลักการวัดผลประเมินดี 
             5. เปนผูชี้ชองทางในการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน 
              เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และคนอ่ืน ๆ (2545: 50) ไดเสนอวิธีการในการพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษา ดวยวิธีการ คือ 1) การฝกอบรม 2) การเรียนรูดวยตนเองหรือการพัฒนาตนเอง 
3) การวิจัยปฏิบัติการ 4) การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 5) การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ 6) การจัดระบบพ่ีเลี้ยง และ 7) การศึกษาตอ 
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                   สุวิมล วองวาณิช (2546: 604 - 637) ที่ศกึษาเก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชพีครู
และผูบริหารสถานศึกษาและการวางแบบประเมินภายใน พบวา มาตรฐานวิชาชีพครู และผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ควรไดรับการพัฒนา ประกอบดวย 9 มาตรฐาน 1 ในมาตรฐานทีค่วรพัฒนาสูความเปน
ครูมืออาชีพ คือ การพัฒนาตนเอง สถานศึกษา วชิาชีพ ชุมชน และสังคม 
      สาโรช บัวศรี (2515: 12) ไดกลาวถึงอาชพีครูวา อาชีพครูเปนอาชีพชั้นสูง ผูที่จะเปนครู
จําเปนตองเปนผูที่มีความรูสามัญทั่วไป ความรูวชิาสามัญที่เปนวชิาเอก วิชาโทเฉพาะตัว และ 
มีสมรรถนะในการเปนครู สาํหรับสมรรถนะในการเปนครู เปนความสามารถที่ครูจะตองสรางขึ้นใน
ตนเอง ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
            1. สามารถที่จะสอนไดเปนอยางดี คือ รูจักจิตวิทยาพัฒนาการ การวางแผนการ
สอนการใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ มาประยุกตใชไดตามสถานการณ 
มีความสามารถในการวัดประเมินผล ตลอดจนการปกครองชั้นเรียน 
            2. สามารถที่จะกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี รูจักคิดจัด
กิจกรรมทั้งใน และนอกหลกัสูตร 
            3. สามารถที่จะอบรมใหคําแนะนํา และปกครองผูเรียนไดเปนอยางดี รูจักใชบท 
หรือขอธรรมทางศาสนาใชเปนแนวทางในการอบรมไดเปนอยางดี 
            4. สามารถที่จะสรางความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูปกครอง
ผูเรียน 
            5. สามารถในงานดานวิชาการ เชน การผลิตเอกสารประกอบการสอน การติดตาม 
ขาวสารทางวชิาการ การนําเอาความดานตาง ๆ มาประยุกตใชในงานวิชาการ 
            6. สามารถเปนครูชั้นอาชีพ เปนผูรูจักเพ่ิมพูนความรูในวิชาชีพของตนเอง ยึดถือ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของการเปนครู มีมนุษยสัมพันธอันดีกับประชาชนในทองถิ่น และผูนําทองถิ่น
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดดี ตลอดจนใหการตอนรับ และเปนกันเองกับผูมาติดตอดวย 
              สคริฟเวน (กรรณิการ บารมี. 2539: 61; อางอิงจาก Scriven. 1991) ไดเขียนรายงานที่
แสดงถึงหนาที่ครู ซ่ึงไดมาจากการรวบรวมประสบการณของผูที่มีสวนเก่ียวของกับการศึกษา โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมหนาที่ และภารกิจหลาย ๆ ดาน ในฐานะการปฏิบัติหนาทีข่องครูนอกเหนือจาก
ภาระทางดานทางการสอน ซ่ึงหนาที่ที่ครูพึงกระทําตอไปน้ี ครูอาจกระทําเพียงถือวาเปนความสามารถ
ขั้นต่ําทีค่รูตองทํา แตในบางรายการเปนสิ่งที่ดีหากครูสามารถปฏิบตัิ ไดแก 
                     1. ครูควรมีความรูในเนื้อหาวิชาทีต่นจะสอน ซ่ึงเปนความสามารถของครูที่จะตองมี
ความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ตนเองรับผดิชอบในการสอน โดยพิจารณาไดจากการศึกษาของครูวิชา
น้ัน ๆ ซ่ึงเปนการศึกษาในระบบ หรือการที่ครูเขารับการอบรมเพ่ิมเตมิในภายหลังก็ได นอกจากนี้ครู
ควรรูในวิชาอ่ืน ๆ ที่อยูในหลักสูตรดวย ทัง้น้ีเพ่ือที่จะชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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            2. ครูควรมีทกัษะการสอน ซ่ึงประกอบดวยทักษะที่สําคัญหลายประการที่เก่ียวของ
กับการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรยีนและ
นักเรียน การกระตุนใหนักเรียนมีความพยายามในการศึกษาเลาเรียน เพ่ือเสาะหาความกาวหนาเสมอ 
และการจัดการในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉินรายแรงเกิดขึ้น ในสวนของครูเองก็ตองเพ่ิมทักษะในการ
สราง และพัฒนาวิชาโดยมีการวางแผนรายวิชา การคดัเลือก และการสรางสรรครวมทั้งใชแหลง
ทรัพยากรที่มีอยูทองถิ่นใหเกิดประโยชน การใชสื่อการเรียนการสอน และผูทรงคณุวุฒิใหเปน
ประโยชนตอการสอนในรายการวิชาทีส่อน ตลอดจนตองมีทักษะในการประเมินผลในวิธีทีส่อน 
            3. ครูควรมีทกัษะในการประเมินที่สําคัญคือ  ความรูเก่ียวกับการประเมินผูเรียน 
และการบริหารการสอบ การใหเกรด การจัดลําดับ การใหคะแนน ทั้งในรายละเอียดของกระบวนการ
และการแสดงผลการประเมินไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งแนวปฏิบัตขิองผูเรียน ความรูเก่ียวกับ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน ผูบริหาร และผูปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ 
            4. ครูตองเปนผูที่แสดงตนไดวาเปนผูทีล่กัษณะของผูทีมี่ความเปนครู อันไดแก การ
มีจริยธรรมในวิชาชีพ ความมีทัศนคติในวชิาชีพ มีความรูในหนาที่ของครู มีความสามารถในการพัฒนา
วิชาชีพ ความมีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ 
                ฮาเบอรแมน และสตีนเนล (เยาวภา สุทธากาญจน. 2547: 17-18; อางอิงจากHaberman;  
& Stinnell. 1973: 278 - 279) ผูที่จะประกอบอาชีพครูตองมีทักษะในดานวิธีการสอน และมีความรูใน
เน้ือหาวิชาที่จะสอน เปนการสอนแบบจุลภาพเปนวิธีการอยางหนึ่ง ที่จะชวยฝกฝนใหครูมีลักษณะตาม
ตองการ 
                     1. ทักษะของผูที่จะเปนครู ผูที่จะประกอบอาชีพครูจะตองมีทักษะในดานวิธีการสอน 
และมีความรูในเน้ือหาวชิาทีจ่ะสอนเปนอยางดี การสอนแบบจุลภาพเปนวธิีการอยางหน่ึงที่จะชวยฝกฝน
ใหครูมีลักษณะตามตองการ 
            2. จริยธรรม และคานิยมทีจ่ะเปนครู เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะคานิยมของครูจะ 
เปนเคร่ืองกําหนดแนวทางความประพฤติ และการวางตัวของครูในอนาคต 
            3. มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด ผูทีจ่ะประกอบอาชีพครูควรที่จะเลือกเรียนรู  
มโนทัศน ที่สาํคัญในการทาํงานมากกวาที่จะเรียนรูทุกส่ิงทุกอยางอยางกวางขวาง 
            4. จิตวิทยาพฒันาการ ครูจะตองรู และสามารถอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
รางกาย  อารมณ และสังคมของกลุมเด็กที่ตนจะตองสอนเปนอยางดี 
            5. สิ่งแวดลอมทางสังคม ผูที่จะประกอบอาชีพครูจะตองรู และเขาใจถึงความกดดัน
ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ดังน้ัน ครูจะตองเรียนรูวชิาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางการศึกษา 
            6. หลักการเรียนรู ความรูในเร่ืองเก่ียวกบัหลักการเรียนรูนับวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ครูจะตองรูวาโดยทั่วไปธรรมชาติของผูเรยีนจะเรียนรูเปนอยางไร 
            7. ครูจะตองรอบรูในหลักวธิีการสอนในสาขาวิชาที่ตนจะสอน 
            8. ผูที่จะประกอบอาชีพครูจะตองมีปรัชญาของตนเอง เขาใจมโนทัศนเก่ียวกับตน
ควบคูไปกับการเขาใจในตัวผูเรียน 
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            9. ครูจะตองเขาใจหลักปรัชญาสากลท่ีกลาวไววา “ไมมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดถาวรมั่นคง 
ตลอดกาล ทกุ ๆ สิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” ครูตองพยายามปรับตวัใหเขากับความเปลีย่นแปลง
ในเรื่องหลักสูตร และวิธีสอน 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยในประเทศ  
                 จิราภรณ มุขลาย (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความตองการพัฒนาของ
อาจารยวิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศกึษาความตองการ
พัฒนาของอาจารยวิทยาลยัพาณิชยการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เก่ียวกบัความ
ตองการพัฒนาใน 3 ดาน คือ ความรูในวชิาชีพ ความรอบรูที่เก่ียวของ และความสามารถในการ
ถายทอด พรอมทั้งเปรียบเทียบความตองการพัฒนาของอาจารยเก่ียวกับความตองการพัฒนาใน  
3 ดาน ผลการวิจัย พบวา ดานความรูในวิชาชีพ อาจารยมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เรื่องศึกษาคนควาขอมูลที่ทันสมัยในวิชาที่สอนสูงสุด ดานความรอบรูที่เก่ียวของ อาจารยมี
ความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เรื่องความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงูสุด 
ดานความสามารถในการถายทอด อาจารยมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เรื่อง
ความสามารถในการใชเทคนิคการสอนสมัยใหมสูงสุด 
  ปริศนา เสรบาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบ ระดับความตองการ 
พัฒนาครู-อาจารย และระดับความตองการวิธีการพัฒนาครูอาจารยของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกัดกรม
อาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ฝายบริหาร และครอูาจารยวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตองการพัฒนาครูอาจารยโดยรวมอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ การพัฒนาโดยการฝกอบรม การพัฒนาโดยกระบวนการบรหิาร การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  และการพัฒนาโดยการศึกษาเพ่ิมเติม               

      สิริณา เมธาธราทิป (2545: 54 - 60)  ไดศึกษา ความตองการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
เอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูมีความตองการพัฒนาในดาน
ความรูเก่ียวกับวิชาเฉพาะที่สอน เทคนิคการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทักษะเก่ียวกับ การสราง
แรงจูงใจใหแกนักเรียน ตลอดจนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต การเตรียมแผนการ
สอน และตองการใหมีการอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยเชญิวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษานอกสถานที ่
             งานวิจัยตางประเทศ  
                  เฮิรน และคนอ่ืนๆ (Hearn; et al. 1997) ไดศึกษา เรื่องการกําหนดความสามารถเฉพาะ
ของวิชาชีพในออสเตรเลีย ที่มีผลตอกรอบงาน เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวา ความสามารถของวิชาชีพ
ไดมาจากการเปนเจาของกลุมคุณลักษณะที่เหมาะสม เชน ความรู (Knowledge) ความสามารถ 
(Ability) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงคุณลกัษณะเหลาน้ี จะเปนพ้ืนฐานรวมกันของ
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สมรรถนะ (Competency) ดังน้ัน ความสามารถทางวิชาชีพ คือ คุณลักษณะรวมกันที่เปนพ้ืนฐานให
เกิดความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานทางวชิาชีพ ผลการวิจัย พบวา ในการศึกษากลุมตัวอยาง 7 วิชาชีพ  
ไดแก นักบัญชี วิศวกร นักบริหารทรัพยากรมนุษย นักการตลาด นักสังคมสงเคราะห ครู และสถาปนิก 
ในทุกสายอาชีพมีปจจัย ดานความสามารถรวมกัน คือ การแกปญหา การเขาไปมีสวนรวมในวิชาชีพ 
กรอบความคดิของการอางอิง ความสามารถทางอารมณ ความรูเก่ียวกับองคการ การทํางานเชงิรุก 
และการมุงม่ันเก่ียวกับลูกคา         

     ออสบอรน (Osborne. 1998: Online) ไดวิจัยเรื่อง องคการแหงการเรียนรู และภาวะ 
ผูนํา ในระบบของวิทยาลยั (The Learning Organizations and Leadership for the College System) 
โดยใชวิจัยเชงิคุณภาพ ใชเคร่ืองมือประเภทสํารวจ และใชวิธีการสัมภาษณ ผลการวิจัย พบวา 
องคประกอบ 5 ประการ ดานการเรียนรูระดับบุคคล (Individual learning) และ วนัิยของผูนํา 
(Leadership disciplines) ไดแก ความรอบรูสวนตัว (Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental 
Models) การสรางวิสัยทศันรวม (Building Shared Vision) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) และ
การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เปนองคประกอบที่กําหนดความเปนองคการแหงการเรียนรู 
               ซิลลินส ชารินส และมัลฟอรด (Sillins, Zarins; & Mulford. 2002: 24 - 32) ไดทําการ
วิจัยเพ่ือหาคณุลักษณะ และกระบวนการที่บงชี้โรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู  (What 
Characteristics and Processes Define a School as a Learning Organization) เปนโครงการวิจัยใน
ประเทศออสเตรเลีย ใชกลุมตัวอยาง ที่เปนครู และผูบริหารในโรงเรียนรัฐออสเตรเลียใต (South 
Australia) และแทสมาเนีย (Tasmania) ผูวิจัยนําเสนอ องคประกอบของคุณลักษณะของโรงเรียน 
ที่เปนองคการแหงการเรียนรู 7 ดาน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การพัฒนาเปาหมายรวมกัน  
การสรางบรรยากาศการเรยีนการสอนแบบรวมมือ การกระตุนใชความคิดริเริ่มและกลาเสี่ยง ทบทวนสิ่ง
ที่เก่ียวของ และมีอิทธิพลตองานของโรงเรียน การสรางงานใหดีขึ้น และโอกาสในการพัฒนาวิชาชพี
อยางตอเน่ือง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
ผลการวิจัย พบวา องคประกอบที่สรางขึน้ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการสรางสเกล
องคประกอบใหม ไดองคประกอบใหม 4 โมเดล คือ บรรยากาศไวใจและรวมมือ การริเริ่มและกลาเสี่ยง 
พันธกิจรวม และการพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลโครงสราง
คุณลักษณะทีกํ่าหนดขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ           
     จากงานวิจัยที่เก่ียวของสามารถสรุปไดวา การพัฒนาเพื่อใหเกิดคุณลักษณะครู และ
สถานศึกษา ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการ โดยใชสมรรถนะเปนฐานทําใหเกิดกระบวนการสราง
บุคลิกภาพดานความรู ความสามารถในการสอน และเจตคตทิี่มีความใฝรูใฝเรียนดวยตนเองอยาง
ตอเน่ือง โดยมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เชน ความรู (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) 
และทศันคติ (Attitude) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานรวมกันของสมรรถนะ (Competency) เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาเพื่อใหครูมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
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2. องคการแหงการเรียนรู       
           2.1  แนวคิด และความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
                   ทุกวันนี้ แนวความคิด และความรูใหมๆ ในเรื่ององคกร และการบรหิารจัดการกําลังมี
ความสําคัญมากขึ้นทุกที เพราะทุกองคกรตางตองการที่จะอยูรอด และเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืนใน 
ยุคโลกาภิวตัน และฟองสบูแตกเชนน้ี องคกรตางๆ จึงตองด้ินรน ขวนขวาย และแสวงหาสิ่งใหมๆ บาง
องคกรก็กลาพอที่จะ “คิดใหม - ทําใหม” ดวยการนําแนวคิดใหมๆ ทางการบริหารมาประยุกตใช และ 
“เรียนรู” ผลทีเ่กิดขึ้น เพ่ือทําการปรับปรุงแกไขสภาพปจจุบัน (วิฑูรย สิมะโชคดี. 2543 : 57) 
                 ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดในการบริหารองคกรเก่ียวกับ “องคการแหงการเรียนรู” ที่
สามารถนํามาพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีนักวิชาการไดใหความหมาย ไวดังน้ี 
             เซ็งเก (Senge. 2006: 129) ไดกลาววา การเรียนรูขององคกร (Organization Learn)  
ไมใชการเรียนรูแบบตวัใครตวัมัน หรือตางคนตางเรียน การเรียนรูแบบตางคนตางเรียนไมสามารถ
สรางองคการแหงการเรียนรูได แตถาคนในองคกรขาดการเรียนรู องคการแหงการเรียนรูก็ไมสามารถ
เกิดขึ้นได เชนกัน                     
             การวิน (Garvin. 1993: 80) สรุปไววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีทักษะใน
การสรางใช และถายโอนความรู ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรมเพ่ือสรางความรูใหม  
              มารสิก และเกพฮารท (Marsick; & Gephart. 1996: 36) ใหความหมายของ 
องคกรแหงการเรียนรูไววา เปนองคกรทีย่กระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถที่จะเรียนรูดวย
เปาหมายที่สรางสรรคเปนองคกรที่วิเคราะห ควบคุม พัฒนาบริหารจัดการ และวางแนวทางของ
กระบวนการเรียนรูอยางวิสยัทัศน กลยทุธ ผูนํา คานิยม โครงสราง ระบบ กระบวนการ และการ
ปฏิบัติงานขององคการแหงการเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาของบุคคลตลอดจนเรงใหเกิด
การเรียนรูในทุกระดับ  
             มารควอรท และเรยโนลด (Marquardt; & Reynold. 1994: 22) ใหความหมายไววา 
องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคล กลุมใหเกิดอยาง
รวดเร็ว และสอนใหบุคคลมีกระบวนการคดิวิพากษวิจารณ เพ่ือความเขาใจในสิ่งทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงสิ่งตางๆ 
เหลาน้ีที่มีในแตละบุคคลชวยใหองคกรเรียนรูในสิ่งที่ผดิพลาด เชนเดียวกับการเรียนรูในความสาํเร็จ 
               มารควอรท (Marquardt. 1996: 2) สรุปวา องคการแหงการเรียนรูเปนองคกรที่เปลี่ยน
ตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือบริหารความรูโดยใชเทคโนโลยีเสริมอํานาจบุคคล และขยายการเรียนรูให
ปรับตวัใหดีขึน้อีกทั้งมีความสําเร็จในสภาพแวดลอมทีกํ่าลังเปลี่ยนแปลง 
               เซ็งเก (Senge. 2006: 3) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู คือ ที่ซ่ึงบุคคลใน
องคกร สามารถขยายขีดความสามารถไดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่คาดหวังไว เปนทีซ่ึ่ง
กระตุนใหเกิดรูปแบบการคดิใหมๆ และเปดกวางยิ่งขึน้ เปนแหลงปลดปลอยแรงบันดาลใจที่สะสมไว 
และเปนการทีซ่ึ่งบุคคลในองคกรจะไดเรียนรูอยางตอเน่ือง และเรียนรูในการเรียนรูรวมกัน 
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                 วิชัย วงษใหญ (2542: 9) นิยามองคการแหงการเรียนรูวา เปนองคกรที่บุคคลเรยีนรู
เพ่ิมพูนความสามารถอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางผลงานทีป่รารถนา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกร
อยางตอเน่ือง เปนกระบวนการเชิงประสบการณ ที่มุงสรางองคความรู ที่เก่ียวกับความสัมพันธของการ
กระทํา และเปนองคกรที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหม ที่ซ่ึงบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง ที่จะรวมเรียนรู
รวมกัน และเสริมสรางวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
ผูปฏิบัตใินองคกร                     
              วิโรจน สารรัตนะ (2544: 11) สรุปวา องคการแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีสมาชกิใน
องคกรมีความตื่นตวั และมีแรงบันดาลใจจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ือง มีความคิดริเริ่มที่
จะสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับองคกรมีความสัมพันธเพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวาง
สมาชิกขององคกรเอง โดยภาพรวมเปนองคกรที่มุงแสวงหาความเปนไปได และโอกาสเพ่ือการพัฒนา 
             เดชน เทียมรตัน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2544: 11) กลาวไววา องคการแหงการ
เรียนรูเปนองคกรที่มีการมุงเนนในการกระตุน เรงเราจูงใจ ใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเอง และองคกรในการที่จะปฏิบัติ
ภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีม และการเรียนรูรวมกัน
ตลอดจนมีความคดิความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการ
แขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป 
                เปาหมายสําคัญของ “องคการแหงการเรียนรู” ก็คือ การสรางองคกรที่สามารถ “เรยีนรู”  
ไดอยางตอเน่ือง เรียนรูไดเร็วกวาคูแขง เรียนรูถึงเหตตุางๆ ที่ทําใหองคกรเกิดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว คือรูวาอะไรเปน “ปจจัยแหงความสําเร็จ” (KSF : Key Success Factor) ขององคกร และ
สามารถรักษาภาวะแหง “การเรียนรู” ไวไดอยางตอเน่ืองยั่งยืนตลอดไป (วิฑูรย สมิะโชคดี. 2543: 58) 
โดยมีกระบวนการจัดการความรู ซ่ึงมีองคประกอบของการจัดการความรู ที่สามารถทําใหเกิดการ
เรียนรูได โดย พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 43 - 54) ไดกลาวไว 4 ประการ ดังน้ี                 
            1. การแสวงหาความรู (Knowledge acquisition)  
                      1.1 การแสวงหาความรู และการรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคกรความ 
สามารถในการเรียนรูของบคุคลสวนใหญในองคกร จะกลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง สําหรับการ
เพ่ิมคุณคาใหแกองคกร การไดมาซ่ึงความรูตางๆ จากภายนอกองคกร สามารถทําได ดังน้ี  
                            1.1.1  การใหความรูกับพนักงาน เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา 
การประชุม การแสดงผลงาน และระบบพ่ีเลี้ยง  
                            1.1.2  การเรียนรูจากประสบการณตรง และการลงมือปฏิบัต ิ
                            1.1.3  การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการปฏิบัติงานตางๆ  
                     1.2 การแสวงหา และการรวบรวมความรู จากแหลงภายนอกองคกร การเปนผูนําใน
การแขงขันภายใตสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกรตองมีวิสยัทัศนกวางไกล เพ่ือ
การปรับปรุงผลงาน และสรางใหเกิดความคิดใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ เพราะการแขงขันขององคกรตอง
อาศัยความคดิ และการสรางสรรค ดวยขอมูลขาวสารสนเทศจากสภาพแวดลอมภายนอก ดวยวิธีการ
ตางๆ ดังน้ี 
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                             1.2.1  การใชมาตรฐานเปรยีบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ 
                             1.2.2  การจางที่ปรึกษา  
                             1.2.3  การเปดรับขาวสารจากหลายสื่อ เชน สื่อสิ่งพิมพ บทความ 
                             1.2.4  การตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และเทคโนโลย ี
                             1.2.5  การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขงขันและแหลงอ่ืน ๆ  
                             1.2.6  การจางพนักงานใหม  
                             1.2.7  การรวมมือกับการสรางความรูเปนสิ่งที่สรางขึน้มาใหม การสรางความรู
ใหมจะเก่ียวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึง ที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ซ่ึง
หมายความวาทุกๆ คนสามารถเปนผูสรางความรูได ดังน้ัน รูปแบบตางๆ ในการสรางความรูจึงมี ดังน้ี 
                      2.1 บุคคลที่ใหความรูที่ตนมีกับผูอ่ืน  เชน การถายทอดความรูจากการทํางาน
รวมกันอยางใกลชิด 
                        2.2 การกําหนดความรูที่องคกรมีอยู ผนวกเขากับความรูของแตละบุคคล เพ่ือให
เกิดเปนความรูใหม และมีการแบงปนทั่วทั้งองคกร  
                        2.3 ความรูที่ไดจากการรวบรวม และสังเคราะหความรูทีมี่อยูเขาดวยกนั รูปแบบน้ี
อาจจํากัดอยูที่ความรูที่มีอยูแลว 
                        2.4 ความรูที่เกิดขึ้นเปนการภายใน โดยสมาชิกขององคกรคนพบแนวทางไดเอง 
และมีกิจกรรมมากมายที่องคกรสามารถดําเนินการเพ่ือสรางความรู  
                        2.5 การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  
                        2.6 การแกปญหาอยางเปนระบบ 
                        2.7 การทดลอง ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจ และโอกาสสําหรับการเรียนรู 
                        2.8 การเรยีนรูจากประสบการณที่ผานมาในอดีต 
                3. การจัดเก็บความรู และการสืบคนความรู (Knowledge storage and retrieval)  
                ในการจัดการความรู องคกรตองกําหนดสิ่งสําคัญที่เก็บไวเปนองคกรความรูตอง
พิจารณาถึงวิธีการในการจัดเก็บรักษา และการนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ ทั้งน้ีในการ
เก็บสะสมความรู องคกรตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลาน้ี คือ 
                        3.1 โครงสราง และการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบทีส่ามารถคนหา และสงมอบให
อยางถูกตองรวดเร็ว   
                        3.2 จัดใหมีการจําแนกรายการตางๆ เชน ขอเท็จจริง นโยบายหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่อยูบนพ้ืนฐานความจําเปนในการเรียนรู 

                          3.3 อาศัยการจัดการที่สามารถสงมอบใหกับผูใชอยางชัดเจน ถูกตอง ทันเวลา และ      
  เหมาะสมกับความตองการ 
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                        ในการจัดโครงสรางขององคความรู องคกรตองพิจารณาความแตกตางของกลุม 
ที่มีความแตกตางกันในการคนคืนความรู ระบบการเกบ็ความรูที่มีประสิทธิภาพ คอื ตองมีการจัด
หมวดหมูตามองคประกอบตางๆ ในสวนของการคนคืนความรู เปนลักษณะของการเขาถึงสิ่งทีผู่ใช
ตองการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏบิัติงานตอไป องคกรควรทําใหบุคลากรทราบถึงชองทาง หรือ
วิธีการสําหรับการคนหาความรูตางๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
               4. การถายทอดความรู และการใชประโยชน (Knowledge transfer and utilization)  
                           การถายทอดความรู และการใชประโยชนจากความรู โดยการเคลื่อนที่ของ
สารสนเทศ และความรูระหวางบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหนึ่งน้ันเปนไปไดทั้งแบบตั้งใจ และไมไดตั้งใจ 
ซ่ึงการถายทอดความรูแบบตั้งใจมีวธิีการตางๆ ดังน้ี  
                       4.1 การส่ือสารดวยการเขียน  
                        4.2 การฝกอบรม  
                        4.3 การประชมุภายใน 
                        4.4 การสรุปขาวสาร 
                        4.5 การส่ือสารภายในองคกร  
                        4.6 การเยี่ยมชมงานตางๆ ที่จัดเปนกลุมตามความจําเปน 
                        4.7 การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 
                        4.8 ระบบพ้ีเลีย้ง  
                    สวนการถายทอดความรูโดยไมไดตั้งใจนั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไมรูตัว หรือ
เปนการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ที่เกิดขึ้นในหนาทีท่ี่ทําเปนประจําอยางไมเปนแบบแผน 
                    องคประกอบหลักของการทดลอง และการเรียนรูเพ่ือหาแบบปฏิบตัิที่ดี (Best 
practice) หมายถึง การที่ครูมีการสืบเสาะคนหา และรวบรวมความรูที่กระจัดกระจาย หรือแฝงอยูตาม 
ที่ตางๆ ทั้งใน และนอกสถานศึกษาอยางอิสระ โดยไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษา และเพ่ือนรวมวิชาชีพ  เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอจน
เกิดทักษะ และความชํานาญ การแสวงหาความรูจะทําใหเกิดวัฒนธรรมการใฝรู ประกอบดวย การ
แสวงหาความรูจากภายในสถานศึกษา และการแสวงหาความรูจากภายนอกสถานศึกษา ดังน้ี  
                    1. การแสวงหาความรูจากภายในสถานศกึษา เปนการสืบเสาะหา และรวบรวม
ความรูจากแหลงตาง ๆ ของครูในสถานศึกษา เชน จากหองสมุดของสถานศึกษา บทความ คูมือ ตํารา 
เอกสาร รายงานวิจัย ในรูปแบบผลติภัณฑความรู 
                    2. การแสวงหาความรูจากภายนอกสถานศึกษา เปนการสืบเสาะ คนหา และ
รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ ของครูภายนอกสถานศกึษา  
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                    องคประกอบหลักการสรางความรู หมายถึง วิธีการพัฒนา และสรางความรูใหมจาก
ทักษะความเชี่ยวชาญชํานาญของแตละคน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณโดยการระดมความคิด การแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางบุคคลในกลุม ซ่ึงทําไดทั้ง
กอนลงมือทํางาน ระหวางการทํางาน และสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางาน ซ่ึงอาจมีการ
ทดลองใชความรูที่สรางขึ้นมาใหม หรือการประกาศเปนองคความรู หรือวัฒนธรรมใหมของสถานศึกษา 
ประกอบดวย องคประกอบยอย 4 ตัวแปร คือ องคประกอบยอยดานองคกร องคประกอบยอยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบยอยดานความรู ความสามารถ และองคประกอบยอยดานการมี
สวนรวม สถานศึกษาจึงตองมี “ครู” ที่มีความรู ความสามารถ ในการจัดการความรู  
                    จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง องคกรที่มีวิธีการเรียนรูทีเ่ปนพลวตั โดยสามารถเรียนรู จัดการ และใช
ความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ ควบคูกับการใชเทคโนโลยีทีท่นัสมัย การพัฒนาตนเองสรางความ
เปนเลศิใหแกองคกรดวยการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Learns continuously) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองเกิดการเรียนรูในระดับบุคคล (Individual) ระดับทีม (Teams) และระดับองคกร (Organization) 
เพ่ือสรางองคความรู หรือนวัตกรรมที่มีคณุคาตอตนเอง ตอทีม และตอองคกร โดยเนนที่กระบวนการ
เรียนรูของคนในองคกร  
              2.1.1 คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
                     ในการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และ
งานวิจัย สรุปไดดังน้ี 
                     เซ็งเก (Senge. 1990: 139-269) กลาววา องคกรที่พัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ได ตองพัฒนา องคประกอบ 5 ประการ ที่เรียกวา วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) ที่สงผลใหเกิด
องคการแหงการเรียนรู ไดแก  
                   1. การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ไมวาจะทําธุรกิจหรือสิ่งอ่ืนใดลวน
ตองมีระบบทัง้ส้ิน และระบบแตละสวนยอมมีความสัมพันธกัน เราจะสามารถเขาใจระบบตางๆ ไดโดย
มองจากภาพรวมไมใชการมองแบบเจาะลึกทุกรายละเอียด กระบวนการคิด คือ เคาโครงความคดิและ
เปนเคร่ืองมือที่ไดรับการพัฒนามาหลายสิบป เพ่ือชวยใหมนุษยเขาใจส่ิงตางๆ และมีกระบวนการคิดที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามเด็กเล็กๆ จะเรียนรูกระบวนการคิดไดเร็วยิง่ขึ้นถาเขาไดเรียนรู
จากส่ิงแวดลอมและประสบการณ 
                       2. ความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) เปนการฝกฝนในเชิงลกึอยางตอเน่ือง
ทางดานวิสัยทัศน ประสทิธิภาพ ความอดทนอดกลั้น การมองเห็นสภาพความเปนจริงของตนเอง 
ถาจะฝก Personal Mastery ตองเร่ิมจากการรูแจงจากส่ิงตาง ๆ ที่สาํคัญตอตวัเรา เซ็งเก มีความสนใจ
เปนพิเศษความสัมพันธระหวางกัน “การเรียนรูสวนบคุคล” (Personal Learning) กับ “การเรียนรูระดับ
องคกร” (Organization Learning) ซ่ึงทั้งสองสิ่งน้ีมีบทบาทซ่ึงกันและกัน และเปนขอผูกมัดระหวาง 
“บุคคล” กับ “องคกร”                     
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                   3. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) เปนสวนที่อยูลึกๆ ในจิตใจ เปนเรือ่ง
ของความคิดและมโนภาพในใจที่มีอิทธิพลกับมนุษยวาคิดอยางไร และจะแสดงออกมาอยางไร และ
บางครั้งก็ดูเหนือการควบคมุของสติสัมปชัญญะ (Unconscious) วิธปีฏิบัตตินควบคูกับ Mental Models 
เริ่มตนจากการสะทอนภาพในจิตใจออกมาสูภายนอกและคิดพิจารณา และยังตองอาศัยความสามารถ
ทางการสนทนา (Conversation) ในการเปดเผยความคิด และสนับสนุนความคิดน้ันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผูอ่ืนเขาถึงความคิดน้ันได                      
                     4. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) ถาเปนแนวคิดของผูนําเปน
แรงบันดาลใจใหกับคนในองคกร การสรางภาพในอนาคต (การตั้งเปาหมายในอนาคต) คือ สิ่งที่ผูนํา 
และคนในองคกรตองคนหาและทํารวมกัน แตก็เปนเรือ่งยากที่จะใหคนในองคกรมาแบงปนวิสยัทัศน
รวมกัน มีผูนํามากมายที่มีวิสัยทศันดีๆ แตไมสามารถถายทอดสิ่งน้ันใหกับคนในองคกรได เพราะเขา
ขาดวิธใีนการถายทอดความรูที่เหมาะสม วิสัยทศันเปนแนวทางการปฏิบัติไมใชตําราทําอาหาร ใช
วิธีการปฏบิัตติามขั้นตอน 1,2,3,4... การฝกการแบงปนวิสัยทศันซ่ึงกันและกันมีความเก่ียวของกับ 
“การสรางภาพในอนาคต” ที่ตองถายทอดออกมาอยางตั้งใจและชาญฉลาด การใชวิสัยทัศนไปครอบงํา
ความคิดของคนในองคกรจะไมประสบผลสําเร็จอยางที่ตองการ   
                        5. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) การสราง “Team Learning” ก็คือ
ประสิทธิภาพของทีมเปนสิง่สําคัญ ทีมจะตองมีการพัฒนาศักยภาพเฉพาะอยางขึ้นมา เพ่ือใชในการ
ทํางานรวมกัน ตองเร่ิมจาก “บทสนทนา” (Dialogue) ของสมาชิกในทีม โดยตั้งสมติฐานวา ทีมจะฉลาด
และมีประสิทธิภาพไดเกิดจากการ “รวมกันคิด” (Think together) ดวยการสนทนา ซ่ึงตางจาก “การ
อภิปราย” หรือ “การถกประเด็น” (Discussion) บทสนทนา จึงเปนการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และขอมูลกันเทาน้ัน การเรียนรูเปนทีมเปนหัวใจหลกัของทีม และเปน
หลักการพ้ืนฐานการเรียนรูขององคการสมัยใหม    
                        ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย ใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู ของ เซ็งเก (Senge. 
2006) โดยใชหลักการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) มาเปนสวนประกอบขององคประกอบ
ทั้ง 4 ดาน ไดแก การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental 
Models) การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) และการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) มาใชใน
การศึกษา ดังน้ี  
                        1. การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) เซ็งเก (Senge. 2006: 129-
136) กลาววา บุคคลหรือสมาชิกขององคกรเปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู คนที่เปนบุคคล
รอบรูจะขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่ตองการไดอยางตอเน่ือง  
                        2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) เซ็งเก (Senge. 2006: 164-176) 
กลาววา การที่บุคคลในองคกรเรียนรู และเขาใจงานที่ทําแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงตําแหนงที่ตน
อยู กับภาพรวมทั้งหมดได ทําใหเกิดความกระจางใจกับแบบแผนความคิด มีความเชื่อที่ดีมีผลตอการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตน  
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                        3. การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) เซ็งเก (Senge. 2006: 192-199)  
กลาววา การสรางวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) ตางจากการแบงบันขอคิดเห็น หรือความคิด 
(Shared Idea) วิสัยทศัน (Vision) จะเปนตัวผลักดันความคิด (Idea) และพลัง (Power) ของแตละ
บุคคล มีการแบงปนวิสัยทัศนรวมกัน จะทาํใหวิสัยทศันของแตละคนรวมเปนวสิัยทัศนเดียวกัน  
                        4. การเรียนรูเปนทมี (Team Learning) เซ็งเก (Senge. 2006: 217-218) กลาววา 
การมีวิสัยทศันรวมกันเปนการนําไปสูการเรียนรูเปนทมี มีกระบวนการปฏิบัตใินแนวเดียวกัน ทําให
เพ่ิมศักยภาพของทีมมุงสูความสําเร็จที่สมาชิกแตละคนในทีมปรารถนา 
                   มารควอรท และเรยโนลด (Marquardt; & Reynolds. 1994: 31-32) อธิบาย
คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูวาประกอบดวย 10 ประการ ดังน้ี 
                   1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate structure) โครงสรางขององคกรเล็กจะ
คลองตัว ยืดหยุนไมตายตวั มีการพรรณาความรับผิดชอบ (Job description) ไมมีการบังคับบญัชา 
ที่เนนการควบคุม กระบวนการเรียนรูไมซํ้าซอนกัน 
                     2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู (Corporate learning culture) มีการบรรยายที่สงเสริม 
การทดลองทําสิ่งใหมๆ เนนการรวมพลงั (Synergy) ความตระหนักในการรูในตน (Self-awareness) 
ใครครวญ (Self-reflective) และการสรางสรรค (Creative way) 
                     3. มีการเสริมอํานาจ (Empowerment) สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลมีความสามารถใน
การเรียนรู มีอิสระในการตดัสินใจ แกปญหา กระจายความรับผิดชอบ และอํานาจไปสูระดับลาง  
                      4. การวเิคราะหสภาพแวดลอม (Environmental scanning) องคการแหงการเรียนรู 
มีการวิเคราะหสิ่งแวดลอม และสิ่งที่อาจมีผลกระทบตอองคกร 
                       5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge creation and Transfer) บุคลากร 
ทุกคนมีบทบาทเสริมสรางความรูเรียนรูจากฝายอ่ืน ๆ ทั้งใน และนอกองคกร มีการสรางความรูใหม 
                   6. เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู (Learning technology) ประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน และการเรียนรูอยางทั่วถึง 
                     7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) องคกรใหความสําคัญกับการบริหารคุณภาพ และการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
                       8. มีกลยุทธ (Strategy) ใชกลยุทธการเรยีนรู ควบคูกับการทํางาน 
                       9. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive atmosphere) เปนการรวมมือ แบงปน ทํางาน
เปนทีม ทํางานเปนเครือขาย  
                       10.วิสัยทศัน (Vision) วิสัยทัศนเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานสูเปาหมายอยางมี
เจตจํานง  
                      เบนเนทท และโอเบรียน (Bennette; & O’ Brien. 1994: 77-79) ไดเสนอ 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูไว 12 ประการ ดังน้ี 
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                   1. กลยุทธเชิงวิสัยทศันองคกร และสมาชกิตองมีวิสัยทศันที่ตนเองตองการ  
เพ่ือคาดการณสิ่งที่เขาตองการเรียนรู เพ่ือไปใหถึงจุดมุงหมายที่ตองการพัฒนากลยุทธในการบรรลุ
เปาหมาย เพ่ือไดเรียนรูในการนําองคกรไปสูวิสัยทัศนน้ัน นอกจากนี้ วิสัยทศัน กลยุทธตองสนับสนุน 
และสงเสริมการเรียนรูขององคกร 
                        2. การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง เปนการนําองคกรไปสูจุดหมายตาม
วิสัยทศันโดยผูบริหารตองปฏิบัติงานรวบรวมบคุลากร เพ่ือการเรียนรู และการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
สรางแรงบันดาลใจในการนาํบุคลากรบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 
                      3. การปฏิบัตงิานของฝายจัดการ เปนการมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรตอง
สนับสนุนบุคคล และทีมงานใหมีการเรียนรูที่ตอเน่ือง 
                      4. บรรยากาศ เปนผลรวมของความเชื่อ และทศันคติทีทุ่กคนในองคกร 
ประพฤติปฏิบตั ิบรรยากาศองคกรตองเปนแบบเปดใจ และไววางใจ 
                      5. โครงสรางขององคการ และงานโครงสรางของงานสามารถสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเน่ือง โดยใหมีการพรรณางานที่มุงตอบสนองความตองการของสิ่งแวดลอมภายนอก รวมทั้ง
ความตองการขององคกรดวย 
                      6. การกระจายของขอมูลขาวสาร องคกรตองไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร และการ
กระจายขอมูลขาวสารโดยใชเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร ชวยใหการส่ือสารระหวางสมาชิกในองคกร
งายขึ้น และสรางความม่ันใจไดวา บุคลากรนําขอมูลขาวสารสะทอนผลงานของตน 
                      7. การปฏิบัตงิานของแตละคน และทีมงาน ในองคการแหงการเรียนรู ตองอาศัย
ขอมูลขาวสาร การแบงปนขอมูลขาวสาร เปนสิ่งจําเปนหากบุคคลไดเรียนรูมีทีมงานเรียนรูยอมสงผล
ตอองคกรโดยรวม 
                   8. กระบวนการทํางาน องคกรตองใชกระบวนการทํางาน เปนกระบวนการที่เรียนรู
อยางตอเน่ือง มีเทคนิคการแกปญหาอยางเปนระบบ เรยีนรูจากองคกรอ่ืนโดยใชวธิีเทียบเคียง
มาตรฐาน 
                     9. เปาหมายของการทํางาน ขอมูลปอนกลับ ส่ิงที่องคกรมุงหวังความสําเร็จอยูที่
ลูกคาหรือบรกิาร ตองคํานึงถึงเปาหมายของการทํางานกับความตองการของลูกคา ผูรับบริการ และ
คํานึงถึงขอมูลปอนกลับ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการทํางานขององคกรใหดีขึ้น 
                      10. การฝกอบรม และการใหการศึกษา ไดแก การฝกอบรมหรือการใหการศึกษาที่
เปนทางการ การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และการฝกอบรมหรือการใหการศึกษาแบบไมเปนทางการ 
                      11. การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน องคการแหงการเรียนรู ตองหาวิธีสนับสนุนให
บุคคล และทมีงานใหเกิดการพัฒนา 
                      12. การใหรางวัล และการยอมรับ ระบบการใหรางวัล และการยอมรับขององคกร
ตองสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของบุคคล และองคกร 
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                      มารควอรท (Marquardt. 1996: 21) ไดเสนอรูปแบบของ องคการแหงการเรียนรู
โดยการวิเคราะหบทความ และหนังสือเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู สามารถรวบรวมองคประกอบ
ของการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมี 5 องคประกอบ คือ  
                       1. องคประกอบดานการเรียนรู (Learning) ซ่ึงเปนลักษณะของพลวตัการเรียนรู 
(Learning dynamics) 
                      2. องคประกอบดานองคการ (Organization) ซ่ึงมุงเนนการกลาวถึง การ
ปรับเปลี่ยนองคการ (Organizational transformation) 
                      3. องคประกอบดานคน (People) ซ่ึงจะเปนการกลาวถึง การเสริมอํานาจบุคคล 
(People empowerment) 
                       4. องคประกอบดานการบรหิารจัดการความรู (Knowledge management) 
                       5. องคประกอบดานเทคโนโลยี (Technology)  ซ่ึงเปนการปรับใชเทคโนโลยีใน
องคกร 
                       องคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธกันโดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน
โดยสรุปเปนรูปภาพได ดังภาพประกอบ 2 
 
 

       
 
 

 

ภาพประกอบ 2   รูปแบบขององคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
 

              ที่มา:  Marquardt, Michael J. (1996). Building the Learning Organization :  p. 21. 
 

                   ในองคประกอบหลักแตละองคประกอบแยกเปนองคประกอบยอย ดังน้ี 
                   1. องคประกอบของการเรียนรู ประกอบดวย  
                            1.1  องคประกอบยอยระดับการเรียนรู แบงเปน 3 ระดับ คือ  
                                  1.1.1 การเรียนรูระดับบุคคล (Individual learning) 
                                   1.1.2 การเรยีนรูระดับทีม (Team learning) 
                                   1.1.3 การเรียนรูระดับองคการ (Organizational learning) 
                             1.2  องคประกอบยอยรูปแบบการเรียนรู แบงไดเปน 4 วิธี คือ  
                                   1.2.1 การเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน (Adaptive learning) 
                                   1.2.2 การเรยีนรูจากการคาดการณ (Anticipatory learning) 
                                   1.2.3 การเรยีนรูวิธทีี่จะเรียนรู (Learning how to learn) 
                                   1.2.4 การเรยีนรูจากการปฏิบัติ (Action learning) 

องคการ 

 

ความรู 

สมาชิก 

    

         เทคโนโลยี 

 

การเรียนรู 
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                             1.3  ทักษะและวินัยในการเรียนรู ประกอบดวย 
                                   1.3.1 ความคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 
                                   1.3.2 ความรอบรูสวนตน (Personal mastery) 
                                   1.3.3 การเรยีนรูเปนทีม (Team learning) 
                                   1.3.4 แบบแผนความคิด (Mental Models) 
                                   1.3.5 วิสัยทศันรวม (Shared Vision) 
                                   1.3.6 การโตตอบสนทนาอยางมีแบบแผน (Dialogue) 
 
                      2. องคประกอบยอยขององคการแหงการเรียนรู (Knowledge management) 
                       การจัดการความรู เปนองคประกอบสําคญัขององคการแหงการเรียนรู และความรู
กลายเปนสิ่งสาํคัญขององคการสมัยใหม ซ่ึงประกอบดวย 
                             2.1  การแสวงหาความรู (Knowledge acquisition) 
                             2.2  การสรางความรู (Knowledge creation) 
                             2.3  การจัดเก็บความรู (Knowledge storage) 
                             2.4  การถายโอนและใชความรู (Knowledge transfer and utilization) 
                   ในองคประกอบดานการจัดการความรู แสดงไดเปนภาพได ดังภาพประกอบ 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ดานการจัดการความรู 
 

              ที่มา: Marquardt, Michael J. (1996). Building the Learning Organization : p.130. 
 

                      3. องคประกอบดานเทคโนโลย ี
                        เทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู เพราะ
องคกรใดมีความสามารถดานเทคโนโลยี จะสามารถกาวล้ํากวาองคกรอ่ืน ซ่ึงประกอบดวย  
                           3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 
                             3.2 เทคโนโลยีพ้ืนฐานการเรียนรู (Technology-based learning) 
                            3.3 ระบบอิเลคทรอนิกสที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Electronic performance 
support systems)  

การแสวงหา
ความรู 

การสราง
ความรู การจัดการ

ความรู 
การถายโอนและ
การใชความรู 

การจัดเก็บ
ความรู 



 37

                      องคประกอบดานเทคโนโลยี แสดงเปนภาพได ดังภาพประกอบ 4 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 4   องคประกอบยอยดานเทคโนโลยีองคการแหงการเรียนรู 
 

              ที่มา: Marquardt, Michael J. (1996). Building the Learning Organization : p.158. 
 
                       ลูธันส (Luthans. 1998: 45) ไดเสนอ แนวคิดวา คณุลักษณะของ 
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
                      1. สภาวะปจจุบัน การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน ประกอบดวย 
                            1.1 ชองวางระหวางวิสัยทศันกับความเปนจริง (Gap between vision and 
reality) 
                            1.2 การตั้งคําถาม/การสืบคน (Questioning/Inquiry) 
                            1.3 ความทาทายสถานะปจจุบนั (Challenging status quo) 
                            1.4 การทบทวนอยางมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  
                        2. วัฒนธรรมที่เอ้ืออํานวยการเรียนรู ประกอบดวย 
                            2.1 การแนะนํา (Suggestion) 
                            2.2 การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
                            2.3 การเสริมอํานาจ (Empowerment) 
                            2.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
                      3. การคิดเชิงระบบ ประกอบดวย  
                            3.1 วิสัยทศันรวม (Shared Vision) 
                            3.2 การคิดแบบองครวม (Holistic thinking) 
                            3.3 การเปดเผย (Openness) 
     องคการแหงการเรียนรูตองเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 เขาดวยกัน ซ่ึงแสดงเปน
รูปภาพได ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 

   
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีพื้นฐาน
ของการเรียนรู 

ระบบอิเลคทรอนิกสท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาพประกอบ 5  องคประกอบคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

 
              ที่มา : Luthans, F. (1998). Organizational Behavior : p.45. 
 
                     กาวิน (Garvin. 2000: 15)  ไดเสนอ แนวคิดวาคุณลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรู ประกอบดวยองคประกอบที่สําคญั 5 ประการ คือ 
                        1. การแกปญหาอยางมีระบบ (Systematic problem slaving) 
                        2. การทดลองใชวธิีการใหม ( Experimentation with new approaches) 
                        3. การเรียนรูจากประสบการณของตน และเรื่องในอดีต (Learning from their own 
experiences and past history) 
                        4. การเรียนรูจากประสบการณ และวิธีการท่ีดีที่สุดของผูอ่ืน (Learning from the  
experiences and best practics of other) 
                        5.  การถายทอดความรูอยางรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ (Transferring knowledge 
quickly and efficiently) 
                       มารสิก และเก็พฮารท (Marsick; & Gephart. 1996: 38) เสนอลักษณะสําคัญของ
องคการแหงการเรียนรู 6 ประการ คือ 

การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน 
- ชองวางระหวางวิสัยทัศน 
  กับความเปนจริง 
- การตั้งคําถาม/การสืบคน 
- ความทาทายสถานะปจจุบัน 
- การสะทอนอยางมี   
  วิจารณญาณ 
 

       วัฒนธรรม 
      - แนะนํา 
      - ทํางานเปนทีม 
      - การเสริมสรางอํานาจ 
      - เห็นอกเห็นใจ 

การคิดเชิงระบบ 
- วิสัยทัศนรวม 
- คิดแบบองครวม 
- การเปดเผย 

องคการแหง 
การเรียนรู 
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                       1. การเรียนรูอยางตอเน่ืองทุกระดับขององคกร (Continuous learning) บุคลากรแต
ละคนแบงปนการเรียนรู เพ่ือชวยใหทีม และองคกรไดเรียนรู โดยผานกระบวนการถายโอนความรู
การบูรณาการการเรียนรูสูองคกร และการปฏิบัติงาน  
                       2. การสรางและการถายโอนความรู (Knowledge generation and sharing) มุงเนน
กระบวนการสรางการไดมา และการถายโอนความรู เพ่ือใหบุคลากรไดเขาใจถึงความรูอยางรวดเร็ว 
                       3. การคิดเชิงสรางสรรค และเปนระบบ (Critical systemic thinking) บุคลากรไดรับ
การกระตุนใหคิดวิธใีหม และใชทักษะเชงิเหตุผลอยางเปนระบบ เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงการใชขอมูล
ปอนกลับเพ่ือหาขอสรุป 
                       4. วัฒนธรรมการเรียนรู (A Culture of learning) การเรียนรู และการริเริ่ม
สรางสรรคมีรางวัลผลตอบแทนให 
                       5. จิตสํานึกแหงการยืดหยุน และคนหาทดลองสิ่งใหม (Flexibility and 
experimentation) บุคลากรมีอิสระที่จะเสีย่งทดลอง คิดคนนวัตกรรม คนหาแนวคิดใหม และสราง
กระบวนการการทํางานเพ่ือผลผลติใหม ๆ 
                       6. ยึดคนเปนศูนยกลาง (People centered) ยึดหลักทีว่า องคการแหงการเรียนรู
ตองเอาใจใสบํารุงรักษา สรางคานิยม และสนับสนุนความเปนอยูทีดี่ พัฒนาสงเสริมการเรียนรูของ
บุคลากรแตละคน 
                       มารสิก เก็พฮารท และบวิเรน (สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ์. 2547: 11; อางอิงจาก 
Marsick, Gephart; & Buren. 1997) ไดวิเคราะหรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู และไดพัฒนา
กรอบการประเมิน องคการแหงการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ ดังน้ี  
                       1. ระดับความรู (Levels of learning) ประกอบดวย การเรียนรูระดับบุคคล ทีมงาน 
และองคกร 
                       2. ระบบตาง ๆ ขององคกรที่สนับสนุนการเรียนรู และปจจัยดานการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change management factors) ประกอบดวย 
                           2.1 วิสัยทศัน และกลยทุธ 
                           2.2 ภาวะผูนํา และการบริการ 
                           2.3 วัฒนธรรม และโครงสรางองคกร 
                           2.4 การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
                                1. การติดตอสื่อสาร 
                                2. การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร และความรู 
                                3. การปฏิบัตงิาน และการสนับสนุน 
                                4. การใชเทคโนโลยี 
                      ลองเวิธ และเดวี่ส (Longworth; & Davies. 1999: 75) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรู 9 ประการ ดังน้ี 
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             1. องคการแหงการเรียนรู เปนบริษทั องคกรวิชาชีพ มหาวิทยาลัย โรงเรียน เม่ือ
ชาติหรือกลุมบุคคลอาจจะใหญ หรือเล็ก ที่มีความตองการท่ีจะปรับปรุงการปฏิบตัิงาน โดยอาศัยการ
เรียนรู 
             2. องคการแหงการเรียนรู ลงทุนเพ่ืออนาคตขององคกรโดยการใหการศึกษา
ฝกอบรมแกบคุลากร 
             3. องคการแหงการเรียนรู สรางโอกาส กระตุนบคุลากรในทุกตําแหนงหนาที่ให
ไดรับการพัฒนาศักยภาพความเปนมนษุย 
             4. องคการแหงการเรียนรู รวมสรางวิสัยทศันกับบคุลากร และกระตุนบุคลากรให
บรรลวุิสัยทศัน ปรับเปลี่ยน  หรือสรางภาพอนาคตรวมกัน 
             5. องคการแหงการเรียนรู ตองบูรณาการงาน และการเรยีนรูการสรางแรงบันดาลใจ  
ใหบุคลากรแสวงหาคุณภาพ และปรับปรงุอยางตอเน่ือง 
             6. องคการแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหบุคคลในองคกรไดแสดงความสามารถ
พิเศษ โดยการมุงเนนที่การเรียนรู และการวางแผนกิจกรรมการศกึษาอบรม ที่สอดคลองกับ
ความสามารถดวย 
             7. องคการแหงการเรียนรู เสริมอํานาจ (Empower) บุคลากรใหขยายขอบเขต
หนาที่ของตน สอดคลองกลมกลืนกับรูปแบบการเรียนรูของแตละคน 
             8. องคการแหงการเรียนรู ประยุกตเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ในการสรางโอกาส
แหงการเรียนรูมากย่ิงขึ้น  
             9. องคการแหงการเรียนรู ตอบสนองตอความตองการของสิ่งแวดลอม และสังคม 
พรอมกระตุนใหบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน 
                      กลาวโดยสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่มีบรรยากาศ
สนับสนุน กระตุนใหสมาชกิแตละคนไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาศกัยภาพไดอยางเต็มที่ เพ่ือนําความ
อยูรอดอยางยั่งยืนมาสูองคกร 
                       ในองคกรทุกองคกร มีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยาง ที่ทําใหองคกรอยูใต
องคประกอบที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดก็คือ บุคคลทีท่ําหนาที่เปนผูนํา หัวหนา หรือ
ผูบังคับบญัชาของหนวยงานนั้น ในการที่จะรวมพลังทั้งหลาย เพ่ือพาใหหนวยงานบรรลุเปาประสงคได 
(เสริมศักด์ิ วศิาลาภรณ. 2536: 6) เชนเดียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรู จําเปนตองอาศัยผูนํา
เปนพลังขบัเคลื่อนไปขางหนา (Desimone, Werner; & Harris. 2002: 600) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ
ตอไปน้ี คือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) ไลทวูด, เลียวนารค และชาร
แร็ท (Leithwood, Leonard; & Sharratt. 1998: 367) พบวา ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ตอภาวะของโรงเรียนที่เปนองคการแหงการเรียนรู  นอกจากนี้ ซิลลินส, 
มัลฟอรด และซารินส (Sillins, Mulford; & Zarins. 2002: 619-620) นําองคประกอบของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพเปนตวัแปร การทํานายการเรียนรูขององคกร พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมี
อิทธิพลตอการเรียนรูขององคกรสอดคลองกับ ปอปเปอร และลปิพิทซ (Popper; & Liphitz. 2000: 141) ที่
กลาววา ในองคการแหงการเรียนรู จะตองสรางเง่ือนไขแหงการไววางใจ (Condition of trust) ซ่ึง
จําเปนตองอาศัยภาวะผูนํา และภาวะผูนําที่เปนแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
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             นอกจากนี้ ฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel. 2001: 33) กลาววา โรงเรียนที่จะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน ตองอาศัยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปน
องคประกอบสําคัญอีกหน่ึงองคประกอบดวย ดังน้ันจึงอนุมานไดวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ เปน
องคประกอบสําคัญของความเปนองคการแหงการเรียนรู  
                    2.1.2 คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                           สิ่งตางๆ โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเปนพ้ืนฐาน หรือธรรมชาติของสิ่งน้ันอยู
แลวองคกรประเภทตางๆ รวมไปถึงโรงเรียน และชุมชนมีลักษณะพืน้ฐานหรือธรรมชาติขององคกร 
ที่บงบอกถึงความเปนหนวยหนึ่งของสังคม องคกรจะตองมีธรรมชาติหรือมีลักษณะที่เปนระบบสังคม
เพราะตองอยูภายใตกฎของสังคม และในขณะเดียวกนัจะตองอยูภายใตกฎของจิตวทิยา พฤตกิรรมของ
ราชการครูในโรงเรียน หรือในองคกรจะมีอิทธิพลตอกันและกัน รวมทัง้อิทธิพลของกลุมครูที่มีตอบุคคล 
องคกรจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และทุกสวนขององคกรจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
                      พฤติกรรมองคกร (Organizational behavior) เปนพฤติกรรมของบุคคลในองคกร 
พฤติกรรมเปนการกระทํา หรือการแสดงออกของบุคคล หรือกลุมบคุคลในองคกรน้ันๆ ดังน้ัน 
การกระทําของบุคคลจึงเปนพฤติกรรมของบุคคลน้ันเอง พฤติกรรมเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอม และ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2538 : 94) ไดกําหนดองคประกอบของพฤตกิรรม
องคกรไว 4 ประการ ดังน้ี 
                       1. บุคคลประกอบขึ้นเปนระบบสังคมขององคกร บุคคลประกอบดวยปจเจกบคุคล 
และกลุมคนทีป่ระกอบไปดวยกลุมเล็กและกลุมใหญ บคุคลมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมของตนเอง มี
ความคิด มีความรูสึกของตนเอง เน่ืองจากบุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน ความแตกตางกันของ
บุคคลมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลดวย ความ
แตกตางของบุคคลมี 2 ลักษณะคือ ความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางภายในตวับุคคลเอง 
ความแตกตางที่สําคัญๆ ของบุคคลเก่ียวของกับปจจัยในดานการรับรู การเรียนรู ความเชื่อ และคานิยม 
ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความพอใจในงาน ความเครียด ความทอแท และความคิด
สรางสรรค  
                      2. โครงสรางขององคกรเปนตัวกําหนดความสัมพันธของบุคคลภายในองคกร 
ความสัมพันธของบุคคลทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ความรวมมือ ความขัดแยง หรือการตัดสินใจ  
เปนตน  
                      3. เทคโนโลย ีเปนทรัพยากรที่บุคคลใชในการทํางาน และมีผลกระทบตอภารกิจ      
ที่จะตองปฏิบตัิ เทคโนโลยีชวยใหบุคคลทํางานไดมากขึ้น และทํางานไดดีขึ้น ขณะเดียวกันยังเปน
ขอจํากัดในสิ่งตางๆ อีกดวย 
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                      4. สิ่งแวดลอม องคกรทุกองคกรดําเนินการภายในสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งแวดลอมมี
อิทธิพลตอองคกร เชน มีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล มีผลกระทบตอสภาพการทํางานกอใหเกิดการ
แขงขันเพ่ือแยงทรัพยากร เปนตน สิ่งแวดลอมมีความแตกตางกันเชนเดียวกับความแตกตางของบุคคล 
สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 
บรรยากาศในองคกรอาจสนับสนุน หรือสกัดก้ันการทํางานของบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน  
ตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล องคประกอบของสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ แบงออกเปน  
3 ประเภท คอื สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทางมนุษย และสิ่งแวดลอมทางโครงสราง 
                      จึงสามารถกลาวไดวา สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญของพฤติกรรมองคกร เน่ืองจาก
คนมีความแตกตางกันในแตละบุคคล จึงทําใหพฤติกรรมการทํางานของบุคคลมีความแตกตางกันไป
ดวย ลักษณะพฤติกรรมระดับบุคคลท่ีแตกตางกันน้ัน ยังเปนผลมาจากอิทธิพลของสิ่งตางๆ ทั้งภายใน
ตนเอง และภายนอกตนเอง ที่เก่ียวของกับโครงสรางองคกร และเทคโนโลยีที่ใชในการทํางานดวย 
ปจจัยอยางเดียวกันในแตละบุคคลอาจเกิดพฤติกรรมแตกตางกันได  
                      จากแนวคิดของ แนดเลอร แฮกแมน และลอรเลอร (Nadler, Hackman; & Lawler. 
1979: 19) ไดกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมองคกรวา เก่ียวของกับพฤติกรรมสวนบุคคลในองคกร
ที่เก่ียวกบัเรื่องคนกับงานในองคกร แลวจึงนําไปสูพฤติกรรมกลุมในองคกร ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติของ
กลุม กลไก และปจจัยที่เก่ียวของกับกลุม และอิทธิพลของกลุม โดยไดรับการวิเคราะหเปนภาพ
ความสัมพันธของคนกับกลุม คนในการทํางานซึ่งเปนภาพที่กวางขึ้น แลวจึงนํามาเชื่อมโยงกับการจัด
ออกแบบ และการบริหารองคกร ซ่ึงเรื่องราวการจัดโครงสราง และการวางระบบใหการทํางานเปนไป
โดยราบร่ืน ตลอดไปถึงการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเขากันไดอยางสมดุล ดวยการ
ใชกลยทุธองคกรเปนเคร่ืองมือ จึงเปนภาพรวมของพฤติกรรมองคกรไดอยางแทจริง   
                       เก็พฮารท, มารสิค, แวน ดูเรน และสปโร (วีระวัฒน  ปนนิตามัย. 2544; อางอิงจาก 
Gephart, Marsick, Van Duren; & Spiro. 1996) เห็นวา องคกรแหงการเรียนรูควรประกอบดวย
คุณลักษณะทีส่ําคัญ 5 ประการ ดังตอไปน้ี 
                       1. มีการเรียนรูอยางตอเน่ืองทุกระดับของระบบภายในองคกร ผูคนรวมกันเรียนรู 
และถายโอนความรูแกกัน รวมกันผลักดันใหเกิดมรรคผลในทางปฏบิตั ิ
                       2. มีการสรางองคความรู และแบงปนความรูใหแกกันละกันของสมาชิกในองคกร 
                       3. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ และการวิพากษวิจารณใหผูคนรูจักคิดวิธใีหมๆ 
ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ และคานิยมแหงตน 
                       4. สรางวัฒนธรรมการเรียนรู ใหรางวัลกับความคิดสรางสรรค ระบบผลการ
ปฏิบัติงานเกือ้หนุนความเปนผูทําหนาทีค่รู 
                       5. ยึดคนเปนศูนยกลาง คํานึงถึงความเปนอยูที่ปกติสขุ การพัฒนาบุคลากร และ
องคกรไปพรอมๆ กัน  
                       พรธิดา วิเชียรปญญา (2547) ไดเสนอ คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู ที่
สามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติ หรือกิจกรรมขององคกรได โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 
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                      1. สามารถปรับตวั และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี  
                       2. สนับสนุนพนักงานระดับลางไดมีโอกาสอธิบายความคืบหนา และอุปสรรคในการ
ทํางานได  
                       3. ผูบริหารดํารงตนในฐานะผูชี้แนะ พ่ีเลีย้ง ที่ปรึกษา และผูสนับสนุนการเรียนรูแก
สมาชิกในองคกร 
                       4. สรางวัฒนธรรมของการใชแรงเสริม และการเปดเผยขอมูลในองคกร 
                       5. มีมุมมองโดยภาพรวม และเปนระบบที่เห็น และเขาใจถึงระบบกระบวนการ 
ความสัมพันธตางๆ ขององคกร  
                       6. มีวิสัยทัศน เปาหมาย และคานิยมรวมกันทั่วทั้งองคกร 
                       7. มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
                       8. มีผูที่เปนแมบทในการกลาคิด กลาทํา กลาทดลองปฏิบัตทิี่คิดดีแลว  
                       9. มีระบบตางๆ เพ่ือเรียนรูรวมกัน  
                      10. คํานึงถึงความตองการ และความคาดหวังของผูใชบริการ 
                      11. ชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของ  
                      12. มีการเชื่อมโยงการพัฒนาตนเองของบุคลากรเขากับการพัฒนาองคกร 
                      13. มีการสรางเครือขายดานเทคโนโลยีในองคกร 
                      14. ใหโอกาสในการเรยีนรูทางประสบการณ 
                      15. มีการใหรางวัลกับความคิดริเริ่ม และจัดโครงสรางรองรับความคิดดังกลาว 
                      16. สรางความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดทัว่ทั้งองคกร  
                      17. มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
                      18. ใหการสนับสนุน และสงเสริมการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานในกลุมทุกรูปแบบ 
                      19. มีการใชคณะทํางานที่มีผูปฏิบตัมิาจากหลายๆ สวนงาน 
                      20. มีการสํารวจ และการประเมินถึงสมรรถนะในการเรียนรู 
                      21. มองสิ่งที่ไมคาดคะเนไวมากอนวาเปนโอกาสอันดีที่จะเรียนรู 
                      อาจกลาวไดวา แนวคิดดังกลาวขางตน โรงเรียนเปนองคกรหน่ึง โดยพฤติกรรม
องคกรสามารถสนับสนุน สงเสริม หรือขัดขวางพฤติกรรมของครู และการทํางานของครูที่เอ้ือตอการ
เรียนรูของครทูี่เปนสวนหนึ่งขององคกร ยอมสงผลตอคุณภาพของครู ที่แสดงพฤติกรรมการเปนครูเกง 
และครูดี ที่บอกถึงคุณลกัษณะครู สูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                    แนวคิดของ วรีะวัฒน ปนนติามัย (2544) ที่ไดเสนอ การประเมินความเปนองคกร
วา ควรประเมินดานกระบวนการ (Process) พรอมทั้งประเมินดานผลลัพธ (Output) ไดเสนอ ดัชนีชี้วัด
ความเปนองคการแหงการเรียนรูบางตวัแปรไว ดังน้ี  
                      1. ความมากนอยของการบรรลุเปาหมายขององคกรจากเปาหมายที่ตั้งไว  
                      2. คุณภาพ และปริมาณของนวัตกรรมทีอ่งคกรไดคิดคน ประดิษฐขึ้น  
                       3. รางวัลและเกียรติคุณที่องคกรไดรับ 
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                       4. วัดจากดัชนีวัดคุณภาพในการทํางานของบุคลากร 
                       5. ความเปนผูนําขององคกรตอการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในองคกร  
                       จากการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถกาํหนดเปนองคประกอบสําหรับการวัด
คุณลักษณะ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ไดดังน้ี 
                       1. ดัชนีชี้วัดคณุลักษณะครู สูการเปนองคการแหงการเรียนรู และแนวทางการวัด
ความเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถสรุปคุณลักษณะครูสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ได  
2 ลักษณะ ดังน้ี 
                             1.1 ลักษณะทีเ่ปนกระบวนการ ดังน้ี 
                                  1. การสนับสนุนการเรียนรูในหมูสมาชิกองคกร มีการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกันในทุกระดับ และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
                                  2. การเรียนรูขององคกรคือ การพัฒนาความรูใหมๆ หรือความกระจาง
แจงในศักยภาพที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม กลาแสวงหารูปแบบใหมๆ ในการทํางาน 
                                  3. มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทั้งรูปสวนบคุคล และทีมงาน มีลักษณะของ
การเปนองคกรที่สืบเสาะหาความรู และการเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ใหเขากับวัฒนธรรมของตนเอง 
                                  4. สงเสริมความแตกตางทางความคิด มีการเชื่อมโยงการเรียนรูสวน
บุคคลไปสูการเรียนรูระดับองคกร 
                                  5. มีการขยายรูปแบบของการคิดที่ทันสมัยโดยไดรับการสงเสริม และการ
เพ่ิมแรงบันดาลใจใหอิสระในการคิด มีการใหรางวัลกับทีมที่สรางผลงานใหม ๆ  
                                  6. มีการเรียนรูจากขอผิดพลาด มีการแสวงหาการเรียน  และการรับรูถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
                                  7. บุคลากรมีอิสระที่จะพูดคุยในสิ่งที่คิด สิ่งที่ไดเรียนรู ตระหนักในตนเอง 
และการใชวิจารณญาณใครครวญสภาพทีแ่วดลอม 
                                  8. การที่องคกรขยายขีดความสามารถอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางสรรค
อนาคตขององคกร 
                                  9. การที่องคกรมีความเชี่ยวชาญในการสรางการเรียนรู การถายโอน
ความรู ประดิษฐนวัตกรรมใหมๆ และปรบัแตงพฤติกรรมขององคกรใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ  
                                  10. มีการขยายขีดความสามารถของตนเอง เพ่ือใหเกิดผลที่ตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ  
                            1.2 ลักษณะทีเ่ปนผลผลิต ซ่ึงหมายถึง “ผลลัพธ” ที่ไดมาจากความรูใหม ทักษะ
ใหม หรือเจตคติใหมๆ ทีท่าํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และองคกร เปนสิ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได และสามารถมองเห็นได เปนสิ่งที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงในระบบ และวัฒนธรรม
องคกร ที่เกิดจากการเรียนรูอยางตอเน่ือง และจากความลมเหลวของบุคคล และองคกร ไดแก 
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                                   1. คณะครูมีการคิดอยางเปนระบบ มุงพัฒนาโดยรวม ไมแยกพัฒนาสวน
ใดสวนหนึ่ง 
                                   2. นักเรียนมีคุณภาพสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไดจํานวนมาก 
                                   3. มีกิจกรรมพัฒนาบุคคลหรือทีมงาน เชน การฝกอบรมการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ เปนตน   
                                   4. ครู และบุคลากร มีแฟมสะสมงาน เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
                                   5. โรงเรียนไดรับประกาศนียบัตร โลรางวัล หรือรางวลั และเกียรตบิัตร 
                                   6. โรงเรียนไดรับการยกยองวาเปนโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
                                   7. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห ใฝรู ใฝเรยีน และมี
การเรียนรูอยางตอเน่ือง  
                     2. ความเปนองคการแหงการเรียนรู เปนองคกรที่รวมกันทํางานเปนทีม มีการ
แลกเปลีย่นองคความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ระหวางสมาชิกดวยกัน เพ่ือขยายขีดความสามารถ 
และเพิ่มศักยภาพของปจเจกบุคคล และองคกรใหกาวไปสูความเปนเลิศ มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
โดยใชวินัย 4 ดาน จากแนวคิดของ เซ็งเก (2006) ประกอบดวย การเปนบุคคลท่ีรอบรู (Personal 
Mastery), การมีแบบแผนความคิด (Mental Models), การมีวิสัยทศันรวม (Shared Vision), และ การ
เรียนรูเปนทีม (Team Learning) จะเปนพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาองคกร ใหเปนองคการแหงการเรียนรู   
                  2.1.3  ปจจัยที่มีผลตอคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
        คุณลักษณะของบุคคลกับพฤติกรรมการทํางาน อดีตถึงปจจุบัน พบวา พฤติกรรมที่
ดี หรือพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมในบุคคล จะมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะของบุคคลที่สาํคัญ 
หลายประการ ในทฤษฎีตนไม จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2540: 77) ไดอธิบาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมที่พึงปรารถนาของสังคมนั้น เปนผลมาจากจิตลกัษณะที่สําคญั  
5 ประการ คือ 1) เหตุผลเชงิจริยธรรม 2) ความเชื่ออํานาจในตน 3) ทัศนคติ คุณธรรม คานิยม
เก่ียวของกับพฤติกรรม 4) ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน และ 5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยจิตลักษณะที่
สําคัญ 5 ประการ จะพัฒนามาจากจิตลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สติปญญา  
2) สุขภาพจิต และ 3) ประสบการณทางสังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2540: 77) จะเห็นวา
คุณลักษณะของบคุคลน้ันเก่ียวของกับพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคล โดยเฉพาะในพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาของสังคม การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยนําเอาจิตลักษณะบางประการที่ พบวา มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะครูที่เก่ียวของกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน คอื  
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                       แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
                     ความหมายของ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ ความตองการภายใน
จิตใจของมนุษยที่มีมาแตกําเนิดโดยเปนความตองการรูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ และรูสึกวา
ตองการเปนผูลิขิตตนเอง (Deci, Koestner; & Ryan. 1999: 658; Deci; & Ryan. 1990: 5; Deci. 
1975: 66) เฮยวูด และเบิรก (Heywood; & Burke. 1977: 20) ใหความหมายของ แรงจูงใจภายในวา
เปนพฤติกรรมการคนหาตนเอง และยึดรางวัลภายในตนเองเปนหลกั สวน เฮยวดู และสวิทก้ี 
(Heywood; & Switzky. 1986: 39) กลาววา บางคนมองวาแรงจูงใจภายในเปนลกัษณะทางบคุลิกภาพ
ที่เรียนรูได บคุคลที่มีแรงจูงใจภายในจะคนหาความพงึพอใจจากปจจัยภายในการทํางานที่ทํา  
                     พฤติกรรมที่แสดงวาไดรับการจูงใจภายในจะแสดงออกถึงความสนใจ และเพลิดเพลิน
ขณะทํากิจกรรมนั้น (Grolnick; & Ryan. 1989: 890) อารมณจึงมีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจภายใน
เน่ืองจากบุคคลจะทํากิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของตน ความสนใจจึงเปนสิ่งหน่ึงที่บงชี้ถึงความ
ตองการภายในจิตใจ และบอกถึงระดับความทาทายทีเ่หมาะสมกับบคุคลผูน้ัน เม่ือบุคคลรูสึกวาตนเปน
คนมีความสามารถ และรูสกึวาเปนผูลิขติตนเอง ความรูสึกสนุกสนานตื่นเตนจึงเกิดขึ้นในขณะทํางาน 
หรือทํากิจกรรมตางๆ ความรูสึกเหลาน้ี คอืรางวัลของพฤติกรรมทีเ่กิดจากแรงจูงใจภายใน (Deci; & 
Ryan. 1990: 32) บุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน เพราะคณุคาในกิจกรรมที่ตนมีความสนใจ ตื่นเตน และ
ม่ันใจที่จะทํา ตอมาจึงแสดงออกในแงของการเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ความเพียรพยายาม ความคิด
สรางสรรค ความมีชีวติชวีา การเห็นคุณคาในตนเอง และการมีความเปนอยูที่ดี ซ่ึงตางจากการกระทํา 
เพราะมีแรงภายนอกมากดดัน เชน การถูกบังคับใหทาํ การติดสินบน หรือกลัวการถูกจับตามอง  
ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (วิลาสลกัษณ ชัววัลลี. 2545: 2) 
                   สรุปไดวา แรงจูงใจภายใน เปนความรูสึกภายในตวับุคคลท่ีตองการมีความรูสึกวา
ตนเปนผูมีความสามารถ และเปนผูลิขติตนเอง ความรูสึกน้ีจะเปนพลังผลักดันใหบุคคลมีความสนใจ 
และใชความเพยีรพยายามทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง  
                      ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน 
                    ความเปนมาของแรงจูงใจภายใน ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหมีการพัฒนา
ทฤษฎีแรงจูงใจภายในขึ้น ซ่ึง วูดเวิรด (Deci; & Ryan. 1990: 11-12; citing  Woodworth. 1918)  
เปนนักจิตวทิยาคนแรกที่ใหแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมที่ถูกจูงใจจากภายใน (Intrinsically Motivated 
Behavior) วาการปฏิบัติกิจกรรมสามารถริเริ่มจากแรงจูงใจภายนอกได แตเม่ือกิจกรรมดําเนินไปตาม
แรงขับของตวัมันเองแลวจะสามารถดําเนินไปอยางอิสระ และมีประสิทธิผลได น้ันคือ พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นไมวาจะเกิดจากแรงจูงใจใดในตอนเริ่มตน ตอมาจะถูกกระตุนดวยแรงจูงใจภายใน  นักทฤษฎี
ทางจิตวิทยากลุมรูคิด (Cognitive approach) ไดใหความสนใจกับกระบวนการทางจิตที่อยูภายใน เชน 
การคิด การตัดสินใจ ความคาดหวัง วามีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย โดยเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ การระบุสาเหตุตามการรับรู (Perceived locus of causality) 2 ประการ คือ สาเหตุ
จากบุคคล (Personal causality) คือ ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระทําเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ และสาเหตุ 
ที่ไมใชบคุคล (Impersonal causality) คือ ผลลัพธที่ไมไดเกิดขึ้นจากความตั้งใจของบุคคลผูน้ันเอง  
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                    แรงจูงใจเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับ ความตองการ แรงขับ แรงผลักดัน สิ่งจูงใจ 
รางวัล เปาหมาย และความคาดหวัง โดยทั่วไปแรงจูงใจจะประกอบดวยกระบวนการที่กระตุนใหเกิด
พฤติกรรม กําหนดทิศทางของการกระทํา และมุงม่ันในการกระทําเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่ตัง้ใจไว  
                    ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน เปนทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมทฤษฎีเน้ือหา ซ่ึงพยายาม
อธิบายถึง ปจจัยภายในตัวบุคคลที่ผลักดันใหเกิดพฤตกิรรม และสงเสริมใหบคุคลมีแรงผลักดัน
พฤติกรรมเพ่ิมขึ้น แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงจูงใจภายใน แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  
                   1. แนวคิดเก่ียวกับการกระตุนเรา (Optimal stimulation) พฤติกรรมของบุคคลจะมี
ประสิทธผิลมากที่สุดเม่ือสิ่งเรามีความสัมพันธกับแรงจูงใจภายในที่สอดคลองกับความตองการของ
บุคคล ซ่ึงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  
                              1.1 การกระตุนเราที่เหมาะสม (Optimal arousal) มีแนวคิดวา แรงจูงใจภายใน
เปนผลมาจากการกระตุนทีมี่อยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวของมนุษย ถาการกระตุนมีระดับต่ําบคุคลจะถูก
จูงใจใหเพ่ิมระดับการกระตุน ถาการกระตุนอยูในระดับสูงเกินไปเม่ือเทียบกับความตองการ บุคคลจะ
พยายามลดแรงกระตุนน้ันลงใหอยูในภาวะที่เหมาะสม ดังน้ันแรงจูงใจภายในจะตอบสนองไดอยางมี
ประสิทธผิลมากที่สุด ในสถานการณที่มีระดับการกระตุนปานกลาง และเปนระดับทีบุ่คคลผูน้ัน
ปรารถนา (Deci; & Ryan. 1990: 21; citing Hebb. 1955) 
                              1.2 การกระตุนเราที่ไมตรงกับความตองการ (Optimal incongruity)  แนวคิดน้ี
อธิบายวา แรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นจากโครงสรางทางจิตถูกกระตุน หรือถูกดึงดูดโดยสิ่งเราที่ไม
สอดคลองกับความคิด การรับรู คานิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงกอใหเกิดความขัดแยง ความวิตก
กังวล และภาวะทางจิตที่เปนปญหาในอนาคต เพราะฉะน้ันบุคคลจะพยายามลดแรงกระตุนที่ไมตรงกับ
ความตองการนี้ลง และทําใหแรงกระตุนมีทิศทางตามที่ตองการ (Deci; & Ryan. 1990: 22-26; citing 
Festinger. 1957) 
                      2. แนวคิดเก่ียวกับความตองการ และอารมณความรูสึก (Needs and affects) 
อธิบายวาบุคคลตองการอิสระ ตองการมีความสัมพันธที่ดีมีประสิทธภิาพกับสิ่งแวดลอม และตองการ
ความรูสึกสนใจ มีความสุข รูสึกสนุกสนาน ในขณะที่ทาํงาน หรือทํากิจกรรมตางๆ (Deci ; & Ryan. 
1990 : 26)  
                            2.1 ความตองการมีความสามารถ (The Need of competence) ความตองการ
มีความสามารถ เปนความรูสึกภายในของบุคคล โดยทีบุ่คคลตองการมีความรูสึกวาตนเองเปนคนมี
ความสามารถ จึงแสดงออกดวยการทําสิ่งที่มีความทาทาย ดวยความมุงม่ัน ตั้งใจ และใชความพยายาม
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับความสามารถของตน (Deci; et al. 
2001: 931) 
                              ไวท (Deci; & Ryan. 1990: 26-27; citing White. 1959) เปนผูนําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับความรูสึกวาตนเปนคนมีความสามารถ (Competence) วาคือ พลังที่ทําใหบุคคล
สามารถทําพฤติกรรม และเพิ่มศักยภาพของตนเองได ความรูสึกวาตนเปนคนมีความสามารถจึงเปน
แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรม และทาํใหบุคคลมองเห็นคุณคาในตนเอง ถากลาวถึง ดานชวีภาพ 
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(Biological sense) ความรูสึกวาตนมีความสามารถ (Competence) หมายถึง สมรรถภาพ (Capacity) 
ซ่ึงเปนความสามารถที่บุคคลจะจัดการส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยสามารถควบคุมตนเอง 
และสถานการณตางๆ ได (Mastery motivation)  
                              2.2 ความสนใจ-ความตื่นเตน และการลื่นไหล (Interest-excitement and flow) 
ความสนใจ ความตื่นเตน และการลื่นไหล คือ ความรูสึกของบุคคลทีเ่ปนสุข และเพลิดเพลินในขณะ
ทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ ความรูสึกเหลาน้ีจึงเปนอารมณที่ไปกํากับแรงจูงใจภายใน (Deci; & 
Ryan. 1990: 29) 
                       บุคคลที่ทาํงานหรือทํากิจกรรมเน่ืองจากถูกจูงใจภายในจะทํากิจกรรมน้ันดวย
ความรูสึกเพลดิเพลิน ซ่ึงความรูสึกน้ีจะเปนรางวัลของการแสดงพฤตกิรรมดังกลาว สําหรับภาวะของ
การลื่นไหล (Flow) เกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขที่บุคคลทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่
ไมงายหรือไมยากเกินไป เพราะหากงายเกินไปจะรูสึกเบื่อหนาย และถายากเกินความสามารถของ
บุคคลก็จะทําไมได  ดังน้ันงานที่ทาทายบุคคลตามระดับความสามารถของเขาจะทําใหมีพฤตกิรรมการ
ทํางานดวยความเพลิดเพลนิ และเกิดความลื่นไหลในขณะทํางาน (Deci; & Ryan. 1990: 29; citing 
Csikszentmihalyi. 1978)  
                            2.3 ความตองการลิขิตตนเอง (The Need for self-determination) ความ
ตองการลิขติตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลที่มีอิสระในการลขิิต หรือกําหนดสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
(Autonomy) ซ่ึงความตองการน้ีเกิดจากแรงกระตุน หรือผลักดันทางจิตใจจากภายในตวับุคคล ที่แสดง
ออกเปนความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม ดวยตัวของผูปฏิบัตเิองตัง้แตเริ่มตน และปฏบิัติอยางตอเน่ือง
ดวยความสมํ่าเสมอ (Deci; & Ryan. 1990: 38) 
                           พฤติกรรมทีถ่กูจูงใจภายใน ใหความสําคญักับการมีความสามารถ และ 
ความสนใจ แตพฤติกรรมทีไ่มไดถูกจูงใจหลายพฤติกรรมอาจมุงเฉพาะที่การมีความสามารถ และ 
บางพฤติกรรมที่อาจจูงใจดวยความสนใจ การที่บุคคลถูกจูงใจภายในตามแนวคิดของการกําหนดดวย
ตนเองบุคคลจะตองรูสึกเปนอิสระจากแรงกดดัน เชน รางวัล หรือเง่ือนไขผูกพัน แรงจูงใจภายในจะเกิด
เม่ือบุคคลมีประสบการณในการกระทําวามีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง (Autonomous) และไมอยู
ภายใตเง่ือนไขของการควบคุม หรือมีการเสริมแรงที่เปนสาเหตุของการกระทํา 
                          การจูงใจจากการมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง จึงเปนกระบวนการที่เปนแรง
กระตุนจากภายใน หรือเปนความตั้งใจทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลผูน้ันเอง สามารถวางแผน
ดําเนินการเอง และประเมินผลที่เกิดขึ้นน้ันไดดวยตนเอง ทําใหบุคคลมีความผูกพันที่จะปฏิบตัิกิจกรรม
น้ันอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ (Deci; & Ryan. 1990: 6; Deci; & Flaste. 1995: 2-5)  
                           สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจภายใน เปนกระบวนการทางจิตที่อยูภายใน ไมวา
จะเปนการคิด การตัดสินใจ และการคาดหวัง เปนตวักําหนดพฤตกิรรมของมนุษย ที่มีทิศทางในการ
กระทํา มุงม่ันในการกระทํา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เม่ือบุคคลมีแรงจูงใจภายใน จะมีแรงผลักดันใหตนเองมี
พฤติกรรมที่ดีเพ่ิมขึ้น ดวยการกระตุนเราทําใหเกิด ความเพียรพยายาม และดวยความตองการ และ
อารมณความรูสึก ทําใหเกิด ความสุข สนุกสนาน รูสึกวาตนมีความสามารถ มีอิสระในการลขิติ หรือ
กําหนดสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง ทําใหตนเองสามารถปฏิบัติงานดวยความตั้งใจตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ  
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                       การวัดแรงจูงใจภายใน 
                       การวัดแรงจูงใจภายในอาจวัดไดในหลายลักษณะ ดังน้ี  
                      1. การที่อางวาบุคคลมีแรงจูงใจภายในการทํางานไดเม่ือบุคคลน้ันทํางาน โดย 
ปราศจากรางวัล หรือปราศจากการควบคุม การวัดแรงจูงใจภายในควรทําในชวงเวลาที่เปนอิสระ  
จากการทดลองหรือการควบคุมจากภายนอก (Deci; & Ryan. 1990: 34; Ryan. 1982: 453) 
                       2. แรงจูงใจภายในอาจดูไดที่คุณภาพของผลการทํางาน เชน เปนผลงานที่มี
ความคิดสรางสรรค (Creativity) มีการยืดหยุนทางความคิด (Flexibility) หรือเปนผลงานที่เกิดขึน้โดย
ไมมีอะไรมากระตุน (Spontaneity) เพราะลักษณะเหลาน้ีจะบงชี้วามีแรงจูงใจภายใน (Deci; & Ryan. 
1990: 34; citing Amabile. 1983; McGraw; & McCillers. 1979; Koestner, Ryan, Bernieri; & Holt. 
1984)  
                     3. ใชแบบสอบถามในการวดัแรงจูงใจภายใน โดยสอบถามถึงความรูสึกสนใจ  
ความสนุก ความรูสึกวาตนเปนคนมีความสามารถ และความมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง (Deci; & 
Ryan. 1990: 39) 
                   การวัดแรงจูงใจภายในตองกระทําเม่ือบุคคลน้ันปราศจากการควบคมุ เชน การ
ไดรับรางวัลภายนอก การสรางแบบวัดแรงจูงใจภายใน ควรสรางขอคาํถามที่วัดพฤติกรรม ซ่ึงแสดงวา
มีแรงจูงใจภายใน หรืออีกกรณีหน่ึง คือ อาจวัดวาไดรับความกดดัน (Pressure) ความตึงเครียด 
(Tension) และความวติกกังวล (Anxiety) ซ่ึงทําใหมีแรงจูงใจภายในลดลง (Deci; & Ryan. 1990: 40) 
                    นีวิส ดิเบลลา และโกลด (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547; อางอิงจาก Nevis, Dibella;  
& Gould. 1995) ไดศึกษาขอมูลของ 4 บริษัทใหญในยุโรปและอเมริกา เพ่ือหาปจจัยที่สงผลทาํใหเกิด
องคการแหงการเรียนรู ผลจากการศึกษาสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ไดทั้งสิ้น 7 ประการ ดังน้ี  
                     1. แหลงความรู องคกรที่จะเปนองคการแหงการเรียนรูไดน้ันจะตองมีการพัฒนา
ความรูใหมๆ จากภายในองคกร หรือจากการคนควาหาความรูจากแหลงความรูภายนอกองคกรได
อยางสะดวก และทัว่ถึง 
                       2. การเนนผลิตภัณฑ หรือกระบวนการ องคกรที่จะประสบความสําเร็จเปนองคการ
แหงการเรียนรู จะตองใหความสําคัญกับความรูเก่ียวกับผลลัพธหรือผลผลติ หรือเลือกเนนไปที่
กระบวนการขัน้ตอนการผลติผลติภัณฑเหลาน้ัน  
                      3. การจัดทําเอกสาร ความรูที่เปนสวนบคุคลเปนความรูที่คนๆ หน่ึงประมวลจาก
การศกึษาหรอืประสบการณ ซ่ึงความรูประเภทน้ีอาจมีการสูญหายเม่ือบุคคลน้ันลาออกจากองคกรไป 
กระบวนการ และความเขาใจอยาลึกซ่ึงก็จะหายไปดวย ดังน้ันการคงสภาพความรู และกระบวนการ
ใดๆ ในองคกรจะตองมีการทําเปนเอกสารความรูของสวนรวม 
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                      4. การเผยแพรความรู การแลกเปลีย่นความรู และประสบการณของสมาชิกภายใน
องคกรไมวาจะเปนการพบปะ พูดคุย หรือศึกษาจากเอกสาร จะเปนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
ภายในองคการ 
                      5. การใหความสําคัญกับการเรียนรู การเรียนรูภายในองคการจะมี 2 ลักษณะ คือ 
วงจรการเรียนรูแบบทศิทางเดียว (Single-loop-learning) และวงจรการเรียนรูแบบ 2 ทิศทาง (Double-
loop learning) การเรียนรูภายในองคกรทีป่ระสบความสําเร็จจะเปนทั้ง 2 แบบน้ี 
                       6. การเนนคุณคา หรือเอาใจตลาด องคกรจะตองปรับเปลี่ยน และพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองตลาด หรือผูรับบริการ 
                    7. การมุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะ องคการแหงการเรียนรูจะตองพัฒนาความรู 
และทักษะใหสมาชิกในองคกรทั้งในรูปแบบกลุม และแบบบคุคล ซ่ึงจะเปนการขยายขีดความสามารถ
ของบุคลากร และองคกรทั้งในเรื่องขององคความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill)  
                   เบนเนท และโอบรีน (สมคิด สรอยน้ํา. 2547; อางอิงจาก Bennett; & O’ Brien. 
1994) ไดศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา มีปจจัยสําคัญ  
12 ปจจัย ซ่ึงมีอิทธิพลตอความสามารถในการจัดการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงในองคกร ดังน้ี  
                            1. กลยุทธหรือวิสัยทัศน (Strategy or Vision) องคกร และสมาชกิตองมี
วิสัยทศันเก่ียวกับวา พวกเขาตองการไปจุดใด เพ่ือที่จะไดคาดหมายได พวกเขาจําเปนตองเรียนรู
อะไรบางเพ่ือไปใหถึงจุดหมายน้ัน พวกเขาตองพัฒนากลยุทธกวางๆ เพ่ือใหไปถงึเปาหมาย เพ่ือที่จะรู
วาการเรียนรูของพวกเขา สามารถผลักดันองคกรไปสูวิสัยทศันของพวกเขา นอกจากนี้ ถาองคกรแหง
การเรียนรูมีความสมบูรณตอหมูคณะแลว วิสัยทศันและกลยุทธก็จะตองสนับสนุน และสงเสริมองคการ
แหงการเรียนรู   
                         2. การปฏิบัติการเชิงบริหาร (Executive practices) สมาชิกองคกรอาจตั้ง 
เปนคําถามไดวาผูบริหารใหนโยบายอะไร และปฏิบตัิอะไรบาง เพ่ือเปนการสนับสนุนวิสัยทศันของ 
การเรียนรูขององคกร ผูบริหารควรจะทําอยางไรในการชี้แจงใหบุคลากรไดเห็นความชัดเจนถึง 
การเรียนรูอยางตอเน่ือง และความกาวหนาขององคกร ผูบริหารทาํอะไรบางเพ่ือปลุกเราหรือกระตุน 
ในบางสวนขององคกรที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหขับเคลื่อนตามผูบริหาร เพ่ือมุงสูวิสัยทศันทีว่างไว  
                        3. การปฏิบัติเชิงการจัดการ (Managerial practices) ผูบริหารซ่ึงเปนผูสนับสนุน 
และนิเทศการทํางาน ในแตละวันของแตละบุคคล และทมี จะตองปฏิบัตใิหสอดคลองกับหลักการของ
การเรียนรูอยางตอเน่ือง ในองคกรซ่ึงมีการเรียนรูอยางจริงจัง ผูบริหารจะตองสนับสนุนผูรวมงานใหมี
ความเจริญกาวหนา และมีการพัฒนา จะตองชวยพวกเขาบูรณาการสิ่งที่พวกเขาตองการเรียนรู จะตอง
สามารถรวมกันคิดเก่ียวกบัผลลัพธที่คาดหวัง และการใชวิธีการใหมๆ เพ่ือการพัฒนาตอไปขางหนา 
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                     4. บรรยากาศ (Climate) การปฏิบัติงานจะไดผลดี หรือไมดีขึ้นอยูกับองคประกอบ
อ่ืนที่มีผลตอการเรียนรูอยางตอเน่ือง น้ันก็คือ บรรยากาศในองคกร ซ่ึงบรรยากาศในองคกร คือ ผลสรุป
ของคานิยม และเจตคตขิองทุกๆ คนในองคกรเก่ียวกบัการทํางานของพวกเขา องคการแหงการเรียนรู
นําบรรยากาศแหงการเปดใจ และไวใจมาใชกัน ซ่ึงบุคคลจะตองไมกลวัที่จะแสดงความคิดเห็น และพูด
ตามที่ใจคิด อุปสรรคระหวางผูจัดการ และลูกจางจะถูกขจัดออกไป และทุกคนทํางานรวมกันเพ่ือ
สนับสนุนงานที่ออกมาดีเยี่ยมตามอุดมคต ิ
                     5. องคการหรือโครงสรางของงาน (Organization or Job structure) โครงสราง
องคกรสามารถสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยมีการนิยามภาระงานที่เปลีย่นแปลงไดเพ่ือเปน
การเปลี่ยนไปตามความตองการของสภาพแวดลอมภายนอก และตามความตองการขององคกรเอง 
การปฏิบัติหนาที่ เชน มีการสับเปลีย่นหนาที่ และใชการช้ีแนะดวยตนเอง มีการทํางานขามคณะทํางาน
เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน จะตองมีการกําจัดนโยบายตามระบบราชการ และกฏที่สกัดก้ันหรือขัดขวาง
การเลื่อนไหลของขอมูล  
                      6. การเลื่อนไหลของขอมูลสารสนเทศ (Information flow) การเรียนรูของ
องคกรตางๆ จะอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใหทันกับยุคขอมูลสารสนเทศ และการเผยแพร ระบบ
คอมพิวเตอรจะชวยสนบัสนุน การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรตางๆ ใหงายขึ้น และเพื่อใหแนใจวา
บุคลากรไดรับขอมูลทางคอมพิวเตอรตรงกับงานของตนเอง 
                      7. การปฏิบัติของบุคคล และทีมงาน (Individual and Team practices) ขอมูล
สารสนเทศมีความสําคัญตอบทบาทหนาที่ ไมวาจะเปนการทํางานเปนรายบุคคล และเปนทีมใน
องคการแหงการเรียนรูการแลกเปลีย่นความรูจะมีประโยชนอยางยิ่ง องคกรตางๆ จะเจริญเติบโตได
เม่ือตัวบคุคล หรือทีมตางแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกันและกัน เม่ือบุคคลเห็นขอผิดพลาดก็จะเปดโอกาสใน
การเรียนรู และไมตําหนิ หรือกลาวโทษกัน มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีการอภิปรายปญหาตางๆ 
อยางตรงไปตรงมา และทํางานเพ่ือแกไขปญหาน้ันๆ 
                       8. กระบวนการทํางาน (Work process) องคกรจะตองกระตุนการเรียนรูไดโดย
ผานวิสัยทศันระบบสารสนเทศ แตจะรวมกับการใชกระบวนการทํางานที่จะกระตุนใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเน่ือง เชน มีการสอนหรือการฝกเทคนิคในการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการสงเสริมการ
เรียนรูจากส่ิงตางๆ เพ่ือใหเขาใจตนเอง เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทาง หรือปรับสภาพกระบวนการ
ตางๆ ใหอยูในแนวหนาใหเทากัน หรือดีกวาคนที่เกงที่สุดในปจจุบนั (Benchmarking) เปนตน  
                         9. เปาหมายหรือขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน (Performance goals or 
Feedback) ประเด็นสําคญัขององคกรที่ประสบความสําเร็จโดยตรงนั้น จะตองเนนลูกคา จะตองทราบ
วาอะไรที่เขาตองการ และจําเปน การเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการเรียนรูอยางเดียวจะไมประสบ
ความสําเร็จ คุณคาของการเรียนรูน้ันจะขึ้นอยูกับความสามารถในการชวยเหลือองคกร ในการบริการ
ลูกคาใหดีขึ้น ซ่ึงตองอาศัยการมีขอมูลยอนกลับทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ  
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                     10. การฝกอบรมหรือการศึกษา (Training or Education) เปนทีท่ราบ 
อยูแลววา การฝกอบรมและการศึกษานัน้ มีบทบาทสาํคัญในการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานในองคกร  
การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนในองคการแหงการเรียนรู โปรแกรมการฝกอบรมที่เปนทางการจะเนนการ
ชวยเหลือบุคคลในการเรียนรูดวยตนเอง และจากประสบการณของผูอ่ืน แลวจากนั้นก็สามารถ
แกปญหาอยางสรางสรรค เคร่ืองมือในการวางแผนพัฒนารายบุคคลไดจัดสรรไวสําหรับทุกคน 
นอกจากนี้ยังมีแบบของการฝกตางๆ เชน การฝกปฏิบัติเปนทีม การศึกษาเปนทีม การสาธิตโครงงาน 
การใหคําปรึกษาโดยเพื่อน โครงการเรียนรูพ้ืนฐาน (ซ่ึงมักจะรูวาเปนการเรียนรูแบบการสะทอนการ
ปฏิบัติ) เทคโนโลยีในการตดิตอสื่อสารที่ทันสมัย สามารถจัดการอบรม หรือฝกปฏิบัติการโดยผาน
ดาวเทียม และคอมพิวเตอร 
                      11. การพัฒนาบุคคลเปนทีมงาน (Individual or Team development) องคการ
แหงการเรียนรูจะหาวิธีการตางๆ เพ่ือกระตุนสมาชิกใหพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกนัก็จะสงเสริมการ
พัฒนาทีมงานดวย องคกรสามารถเรียนรูไดเพียงวา ทมีงานเรียนรูรวมกันแบบชุมชนผูปฏิบตัิงาน 
(Communities of Practice) ที่มีการปฏิบตัิงานอยางตอเน่ือง การใหอํานาจในการทํางานเปนทีม หรือ 
รายบุคคล แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดสําหรับโลกธุรกิจ และยงัเปนสิ่งจําเปน
สําหรับองคกรตางๆ ที่จะหาวิธีเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูของตนเอง  
                    12. การใหรางวลัหรือการยอมรับ (Rewards or Recognition) เปนองคประกอบ 
หรือกรอบตวัสุดทายที่จะสนับสนุนตวัอ่ืนทั้งหมด ระบบการใหรางวลั และการยอมรับจะสงเสรมิ และ
กระตุนการเรียนรูแบบรายบุคคล และแบบองคกร ซ่ึงการใหรางวัลอาจใชหลายรปูแบบ เชน จากบุคคล
ที่ผูรวมงานยอมรับ ซ่ึงเปนบุคคลที่อาจเสนอแผนงานอ่ืนที่มีประโยชนตอทุกคนมาแลกเปลี่ยน เม่ือ
องคกรมีการเรียนรู และเตบิโตขึ้น เปนตน  
                    ไคเซอร (สมคิด สรอยน้ํา. 2547; อางอิงจาก Kaiser. 2000) ไดศึกษาวิจัย และ
นําเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู จํานวน 8 ปจจัย ดังน้ี 
                      1. ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความมุงม่ัน อุทิศ
ตนเพื่อใหสมาชิกปฏิบตัิงานสําเร็จไปตามวิสัยทศันขององคกร และประสานวิสัยทัศนขององคกร และ
ประสานวิสัยทัศนของบุคคล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสอนงาน สอนทักษะ พรอมสอน
คุณธรรม รวมทั้งเปนผูชวยเหลือ สนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเรจ็ตามเปาหมายขององคกร  
                      2. วัฒนธรรมองคการ (Organization culture) หมายถึง วิธีการประพฤติ
ปฏิบัติงาน ของสมาชิกในองคกร กฎเกณฑ คานิยม ระเบียบวินัย ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากประวัตศิาสตร
ขององคกร ความตองการของลูกคา และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก วัฒนธรรมองคกรมี 3 ลักษณะ 
ดังน้ี 
                              2.1 การแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง องคความรูที่ไมมีการยึดติดกับความรูเดิม
แตเปนความจริงที่มีอิสระ และไมสามารถวัดคํานวณได และบุคคลสามารถเขาถึงแหลงขององคความรู
ได รวมทั้งเปนความรูที่ปรากฏตลอดเวลา และสมาชิกยอมรับไมมีใครรูคําตอบจากทุกคําถามได  
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                              2.2 การมีอิสระในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูที่นําไปสูความสําเร็จอยางมี
เสรีภาพ และมีความคิดอิสระ สรางความคิดใหม กลาเสี่ยงและสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
                              2.3 ความเปนเอกภาพในองคกร หมายถึง สมาชิกในองคกรตองมีจิตสํานึกใน
การทํางานตามสถานะของตน โดยยอมรับ และเขาในใจเปาหมายขององคกร ซ่ึงทําใหเกิดผลประโยชน
ตอองคกรเสมือนตนเปนผูมีหุนสวนขององคกร 
                      3. พันธกิจและยทุธศาสตร (Mission and strategy) หมายถึง เปาหมายที่
องคกรตั้งใจปฏิบัติงาน ใหสาํเร็จเกินกวาที่วตัถุประสงคขององคกรไดกําหนดไว ในองคการแหงการ
เรียนรู พันธกิจ และยุทธศาสตรมี 3 ประการ ดังน้ี 
                              3.1 การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง สมาชิกในองคกรตองยอมรับ และ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธผิลในระดับรวมขององคกร ไมใชแคในระดับบุคคล หรือกลุมใด
กลุมหน่ึงเทาน้ัน สมาชิกทุกคนมีความสาํคัญตอแผนยทุธศาสตร เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิงานใน
องคกร และสมาชิกตองคํานึงถึงแผนงานในแตละแผนกของตน ซ่ึงมีผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ ขององคกร
ดวย 
                              3.2 การตรวจสอบจากภายนอก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความตองการของ
ลูกคา การเคลื่อนยายของคูแขงขัน เทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงสงผลตอประสิทธผิลขององคกร และสมาชิก
ในอนาคต  
                              3.3 การเสริมสรางองคความรู หมายถึง การเผยแพร และชี้แจงขอมูลขาวสารที่
เปนพ้ืนฐานองคความรูขององคกร และเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอการตอบสนองขององคกรไปสูการ 
ทาทาย และพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร  
                         4. การดําเนินงานบริหารจัดการ  (Management practices) หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานใน 4 เรื่อง ดังน้ี 
                              4.1 การสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู หมายถึง การที่ผูบริหารสนับสนุนสมาชิกให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ และประสิทธิผลแกองคกร คือ เรียนรูจากความสําเร็จ และความ
ผิดพลาด รวมทั้งพยายามรกัษาความสัมพันธในการทาํงานที่ดีกับทกุแผนกขององคกร  
                              4.2 การจูงใจเพื่อการเรียนรู หมายถึง การที่ผูบริหารมีความกลา และจูงใจ
สมาชิก เพ่ือไปสูการเรียนรู และการพัฒนาในระดับบคุคล และระดับกลุมบุคคล ชวยกันกําหนด
เปาหมายสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวติ รวมทั้งผูบริหารใหสมาชิกรับผิดชอบตอการเรียนรู  
                              4.3 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่ผูบริหารจัดกิจกรรมสนับสนุนทักษะ
การอยูรวมกัน สามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธผิลทีย่ิ่งใหญ รวมทัง้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นของสมาชิก 
                              4.4 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ หมายถึง การที่ผูบริหารจัดทรัพยากร และ
งบประมาณตางๆ ที่ตองการไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกใหบรรลุเปาหมาย 
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                      5. โครงสรางองคการ (Organizational structure) หมายถึง ลักษณะโครงสราง
ของการจัดหนาที่ และบุคคลเขาสูระดับของความรับผิดชอบ การตดัสินใจ อํานาจหนาที่ และการ
ปฏิสัมพันธกัน ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี  
                              5.1 การจัดโครงสรางแบบผสมผสาน หมายถึง การบูรณาการเปาหมาย หนาที่ 
บทบาท ความพยายามในการทํางาน การแกปญหา และการตัดสินใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลขององคกร 
                            5.2 โครงสรางที่เอ้ืออํานวยความสะดวก หมายถึง โครงสรางที่เปดโอกาสให
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ ทั้งภายใน และภายนอกองคกร  
                       6. ระบบองคการ (Organizational systems) หมายถึง การที่องคกรมีระบบ
ขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศ ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีมาตรฐานดานนโยบาย และการมี
กลไกที่อํานวยประโยชนตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก  
                       7. บรรยากาศการทํางาน (Working climate) หมายถึง สภาพแวดลอมภายใน
องคกรที่สรางความประทบัใจ และความรูสึกที่ดีของสมาชิกในหนวยงานมีบรรยากาศในการทํางาน
ลักษณะ ดังน้ี 
                           7.1 บรรยากาศการเรียนรู หมายถึง สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดคานิยม 
บรรทัดฐาน และพฤติกรรมของสมาชิก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง  
                           7.2 การปฏิสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมของสมาชิกที่แลกเปลีย่นพูดคุย ชวยเหลือ
กัน เอ้ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิกเตบิโต และประสานความสําเร็จ 
                       8. การจูงใจ (Motivation) การกระตุน โนมนาวสมาชิกในองคกรใหอุทิศตน มีนํ้าใจ 
มีความเก่ียวพันในงาน และความเพยีรพยายามปฏิบัตงิาน เพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคกร 
         2.2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูที่ใชในการวิจัย  
            ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ องคการแหงการเรียนรู มาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใชหลกัการคิด
อยางเปนระบบ (Systems Thinking) ที่มีหลักการสําคญั คือ 1) เปนการคิดที่มอง “องครวม” 2) เปน
การสรางความสมดุลระหวางมุมมองระยะสั้น และระยะยาว 3) ยอมรับในความมีพลวตั ความ
สลับซับซอน และความเกี่ยวพันกันของธรรมชาติของระบบ  และ 4) ยอมรับ และใชขอมูลทั้งจากปจจัย
ที่วัดไดจากเชงิปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึงตองระลึกเสมอวาทุกสวนที่เปนองคประกอบยอยของระบบ
มีความสําคัญ และการทําหนาที่แตละสวนยอยจะมีผลตอสวนรวม แมวาสวนรวมจะสงผลกลบัมายังแต
ละสวนยอยดวยก็ตาม (Adnerson; & Johnson. 1997: 18) ซ่ึงเปนสวนสําคัญในองคประกอบ 4 ดาน 
(Senge. 2006) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี     
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          2.2.1  การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal  Mastery) และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
                ปจเจกบุคคลจะตองมุงม่ันสูการเปนบุคคลท่ีรอบรู เพ่ือใหเกงทุกดาน เกงเรียนรู เกงคิด 
และเกงทํา การเกงในการเรียนรู และการเรียนรูน้ีก็จะเปนหนทางหนึ่ง ที่จะสนับสนุนใหปจเจกบุคคล
บรรลุถึงความรอบรู (Personal Mastery) เซ็งเก (Senge. 2006: 129-136) กลาววา บุคคลหรือสมาชิก
ขององคกร เปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู คนที่เปนบุคคลที่รอบรูจะขยายขีดความสามารถใน
การสรางสรรคผลงานทีต่องการไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ลักษณะการเรียนรูของคนในองคกรจะสะทอน
ใหเห็นถึงการเรียนรูขององคกรไดน้ัน สมาชิกขององคการแหงการเรียนรูจะตองมีคุณลักษณะทีเ่รียกวา 
Human Mastery คือ มีความเปนนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจพฤติกรรมของตนเอง เปนคนที่
เห็นการเรียนรูอยูเรื่อยๆ ยอมรับความเปนจริงไมยึดม่ันถือม่ันเปลี่ยนไปตามโลก มีการเจริญเตบิโตทาง
จิตใจ การที่สมาชิกในองคกรมีกรอบของการเปนบุคคลท่ีรอบรูน้ัน สมาชิกทุกคนจะมีความกระตือรือรน 
สนใจ และใฝหาที่จะเรียนรูอยูเสมอ มีความสามารถที่จะเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง มุงสู
จุดมุงหมาย และความสําเรจ็ที่ไดกําหนดไว การพัฒนาคนใหคนมีความเปนบุคคลที่รอบรูถือเปนมิติที่
ตองการ การฝกฝนเพ่ือสรางมุมมอง หรือปรับปรุงมุมมองอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของความตองการที่
แทจริง หรือบนวิสัยทศันของแตละคน การเปนบุคคลท่ีรอบรูมีองคประกอบพ้ืนฐาน เซ็งเก (Senge. 
2006: 192-199) มีดังน้ี  
              1. วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) วิสัยทศันสวนบุคคลเปนสิง่ที่เกิดขึ้นมา
จากภายใน เกิดจากสติปญญาของเราเอง คําวา “วิสัยทัศน” (Vision) มีความหมายแตกตางจาก 
“เปาหมาย” (Purpose) คือ แนวทางที่กําหนดไวเพ่ือทาํตาม สวน วสิัยทัศน คือ จุดหมายปลายทางที่
กําหนดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจง (ความสําเร็จ) เชน วิสัยทัศนในการดําเนินชีวติ วิสยัทัศนในการทํางาน 
เปนตน นอกจากนี้วิสัยทศันเปนรูปธรรม (Concrete) จับตองได เห็นไดชัดเจน ตางจาก “เปาหมาย” ที่
มีความเปนนามธรรม (Abstract) เปรียบเสมือนเปนความคิด คําพูด หรือวิธีการที่จะไปถึงจุดมุงหมาย
เทาน้ัน  ตัวอยางเชน “มนุษยที่เจริญแลวยอมแสวงหาหนทางสูสรรค” แตวิสยัทัศนเปนสิ่งที่จับตองได 
ตัวอยางเชน “มนุษยจะไดขึน้ไปเหยียบดวงจันทร กอนสิ้นทศวรรษที ่60 (ระหวาง 1960-1969)” 
อยางไรก็ตามถาเราขาดเปาหมายเราก็ไมสามารถไปถึงวิสัยทศันไดเชนกัน เปรียบเสมือนไมมีสะพาน 
(เปาหมาย) ก็เดินไปอีกฝง (วิสัยทศัน หรือความสําเร็จ) ไมได                     
                      2. พลังผลักดันที่สรางสรรค (Holding creative tension) ถือเปนแรงใฝดีที่ชวยเสรมิ
สงใหเรามีความเพียรพยายาม มุมานะ และพัฒนาการอยูตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือเราไดกําหนดวิสัยทัศนสวน
ตนไวแลว แตถาเราไมลงมือทํา และไมมุงม่ันสรางสรรค วิสัยทศันทีกํ่าหนดไวก็จะไมมีวันเปนจริงขึ้นมา
ได และความแตกตางของวสิัยทัศนน้ันจะตองมีการปรับปรุงใหมีความเปนไปไดกับความเปนจรงิ เพ่ือ
ลดชองวางระหวางวิสัยทศัน ความเปนจริง หรือพยายามหาหนทางที่จะใช “พลัง” ในการแกไขปญหา
จัดการกับความทอถอย และหมดกําลังใจ 
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                   3. ใชขอมูลเพ่ือคิดวิเคราะห และตัดสินใจ (Commitment to the truth) การใชขอมูล
ขอเท็จจริง และเหตผุลทุกคร้ัง จะชวยเราใหทํางานทุกส่ิงทุกอยางไดอยางถูกตองอยูตลอดเวลา 
ความสําคัญของการใชวิธีน้ีประการที่หน่ึงก็คือ จะชวยใหเรามีระบบการคิด และการตัดสินใจทีดี่ ไมมี
การหลอกตัวเอง คือ ไมคิด และตัดสินใจใหถองแท จึงโลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปนผลใหตัวเรานั้นไม
มีวันรูซ้ึงถึงสภาพของตัวเอง (Current reality) ณ ปจจุบันไดเลย 
                    4. ฝกใชจิตใตสํานึกในการทํางาน (Using the subconscious) เปรียบไดกับการมี
ความชํานาญขั้นสูงสุด ซ่ึงจะชวยใหการทาํงานอยางใดอยางหนึ่งดําเนินไปโดยอัตโนมัติ และมีผล
ออกมาดีเยี่ยมโดยไมตองใชสมาธิ ใชแตเพียงจิตใตสํานึกเปนตวัสั่งงานเทาน้ัน การจะบรรลุขีด
ความสามารถระดับน้ีไดน้ันจะตองมีการฝกทักษะ ในงานแตละประเภทอยางจริงจัง เซ็งเก ได
ยกตัวอยางประกอบงายๆ ที่ชวยใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวา ในการเรยีนขับรถครั้งแรกของคนเราจะใช
ความตั้งใจจากจิตใตสํานึก (Conscious attention) อยางเต็มที่ในการขับรถ จนไมสามารถฟงบท
สนทนาของผูที่น่ังมาดวยไดเลย แตพอนานไป ความเชี่ยวชาญในการขับรถจะถูกฝงอยูในจิตใตสํานึก
เหมือนกับวารางกายสามารถจดจําวิธีการขับรถ สามารถปฏิบตัิไดเอง และสามารถตอบสนองสิ่งที่
เกิดขึ้นอยางฉับพลัน โดยปราศจากความตั้งใจจากจิตสาํนึก นอกจากนี้ยังสนทนากับผูที่น่ังมาดวยได
อยางสบาย  
                      การเปนบุคคลท่ีรอบรู ถือเปนองคประกอบ ที่เปนเสมือนเสาหลักของ องคการแหง
การเรียนรู มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการเรียนของคนในองคกร 
และเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ควรจะใชการพัฒนาชีวิตของตนเอง ดังน้ันถาหากทุกคน หรือคนสวนใหญใน
องคกรมีลักษณะของการที่จะเปนบุคคลที่รอบรู จะสงใหองคกรกาวไปสูองคการแหงการเรียนรู 
                      การมีความรอบรูเฉพาะตัว หมายถึง ผูที่ตองใชทักษะ และมีความสามารถเปนกรณี
พิเศษ ในการทํางาน มักเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรูทางทฤษฎีในระดับสูง และ 
มีวิธีการแยบยลในการประยุกต นําความรูมาปฏิบัติหนาที่การงาน ในชีวติประจําวนัไดอยางงาย
เหมาะสม (Parkay; & Stanford. 1992: 410) ครูที่มีความรอบรูเฉพาะตัว ถือไดวาเปนครูมืออาชีพ  
จึงตองมีการพัฒนา ความรู ทักษะ ความชํานาญเฉพาะตัว โดยมุงสู “การเรียนใหรูจริง” ในเร่ืองหน่ึง ๆ 
การฝกฝนตนเองดวยการเรียนรูอยูเสมอ จนเปนผูเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาวิสัยทศันสวนตนของบุคคลท่ีมีความมุงหมาย และการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุ
วิสัยทศัน แลวการเรียนรูเพ่ือใหองคกรเปนองคการแหงการเรียนรูเติบโต และเรยีนรูได เม่ือบุคลากรได
เรียนรู และนําความสามารถของตนมาใช องคกรจึงตองสนับสนุนใหบคุลากรไดพัฒนาศักยภาพของตน 
ในทิศทางที่ถกูตอง และจะสงผลตอคุณภาพขององคกรในที่สุด  สอดคลองกับแนวคดิของ ปญญ  แกวกียูร 
(2546: 41) การสรางความรอบรู ตองใหแตละบุคคลทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เปน
จุดเร่ิมตนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทุกคนในองคกรตองไดรับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 
ที่สําคัญคือ การพัฒนาตนเอง ตระหนัก และรับผิดชอบตอภารกิจทีไ่ดรับมอบหมาย ซ่ึงสถานศกึษา 
สํานักงาน ตองสงเสริมและสนับสนุนใหทกุคนไดรับการพัฒนา  
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                     วิฑูรย สิมะโชคดี (2541: 59-60) ความรู คือ สิ่งที่จําเปนตอการเพ่ิมความสามารถ
ในการปรับปรงุ และพัฒนางานของบุคลากรในองคกรซ่ึงทุกคนจําเปนตองพัฒนาความรู รับผิดชอบตอ
ความคิดใหม ๆ ของตน และพยายามพัฒนาความคิดเหลาน้ันใหเปนจริงที่สุดเทาที่จะทําได และยังมี
เคร่ืองมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยการจัดการศึกษาใหมีประสิทธภิาพ และสงเสริมการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ และจําเปนสําหรับครู ซ่ึงมีผู
กลาวถึง ดังน้ี  
                     สจวรท (Stewart. 1991: 44) ไดกลาววา ทรัพยสินที่มีคาที่สุดขององคกร คือ พลัง
สมอง (Brainpower) กลาวคือ พลังสมองเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด ที่ทุกองคกรตองพ่ึงพาอาศัย
ความรูมากขึน้ ความรูที่อยูในรูปของสิทธิบตัิ กระบวนการ ทักษะการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ขอมูล
ตางๆ และประสบการณในอดีต ความรูทีมี่อยูในองคกรน้ัน สามารถสรางความไดเปรียบที่แตกตาง
ออกไปได คือ ผลรวมของทกุส่ิงที่ทุกคนในองคกรรูก็คือ สิ่งที่จะทําใหคุณมีขอไดเปรียบในการแขงขัน 
                       การพัฒนาความสามารถและความรอบรูเฉพาะตวั ควรมีลักษณะอยางไร มี
นักวิชาการใหแนวคิดไว ดังน้ี  
                       สาโรช บัวศรี กลาววา คุณลักษณะของวิชาชีพครูที่มีความรอบรูเฉพาะตวั ควรมี
ความสามารถ (บัณฑิตวิทยาลัย. 2543: 72-80) ดังน้ี 
                      1. เก่ียวกับการสอน ครูตองใช หลักจิตวิทยา และการเรยีนรู หลักการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของเด็ก วางแผนการสอนอยางถี่ถวน ใชวิธสีอนแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีวิธีการ
วัดผลประเมินผลที่เหมาะสม เกิดประโยชนในการเรียนการสอน ปกครองชั้น และบริหารชั้นเรยีนได
อยางราบร่ืน ตลอดจนปฏิบตัิงานตางๆ ของโรงเรียนไดตามสมควร  
                       2. เก่ียวกับการอบรม การแนะแนว และการปกครองนักเรียน ครูตองใชหลักการ 
ที่วา ถาผูเรียนมีคุณธรรม และศลีธรรมแลว จะสามารถปกครองตนเองได หลักการ วิธีการแนะแนว 
และการอบรม จะใชการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดา และผูปกครอง เพ่ือสนับสนุนการอบรม  
จะใชผลของการวิจัยใหประโยชนในการอบรม และการแนะแนว 
                       3. เก่ียวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ครูตองเขาใจความสําคัญของ
กิจกรรมในหลักสูตร หรือกิจกรรมรวมหลักสูตรอยางเหมาะสม สงเสริมใหมีกิจกรรมเหลาน้ันอยาง 
เต็มใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน 
                      4. เก่ียวกับการสรางสัมพันธภาพอันดี และความรวมมือกับชุมชน ครูตองวางตน 
ใหเหมาะสมกับที่เปนครูโดยยึดถือจรรยาบรรณของครู บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชน และ
ชวยเหลือปรบัปรุงชุมชนตามความเหมาะสม 
                      5. เก่ียวกับการเปนครูชั้นวิชาชีพ ครูตองเพิ่มพูนความรูใหแกครูอาชีพ โดยการเขียน 
การพูด และการคนควาในดานวิชาการ เปนสมาชิกที่ดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือขนบธรรมเนยีมของ
ครูอยางเครงครัด สงเสริมตัวเองใหงอกงามในวิชาศึกษาศาสตรอยูเสมอ แนะนําผูที่เขามาเปนครูใหม 
และนักเรียนฝกสอนในโรงเรียน  
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                      คริกแชงค และเบนเนอร (Cruickshank; & Bainer. 1999: 307-321) กลาววา  
ครูที่มีประสิทธิผล มีลักษณะในการปฏิบตัิตน ดังน้ี 
                       1. มีความกระตือรือรน  
                       2. มีอารมณขัน รูสึกอบอุนเม่ือเขาใกล 
                       3. เชื่อถือไววางใจได 
                       4. มีความมุงม่ันอยางแรงกลาเพ่ือความสาํเร็จ 
                       5. รูจักสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความพึงพอใจ 
                       6. ทํางานเหมือนนักธุรกิจ 
                       7. มีความยืดหยุน 
                       8. เปนผูที่มีความรูในสาขาที่สอน  
                       แมคคลีนนี (Mclnerney. 1998: 9-16) กลาวถึง ทักษะสําคัญในการสอน ที่มี
ประสิทธผิล มีดังน้ี  
                       1. สามารถนําเสนอความรูไดอยางเหมาะสม 
                       2. มีทักษะในการจัดการที่เปนประโยชนและเหมาะสม  
                       3. มีความสามารถในการใชคําถามกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
                        4. สามารถจัดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
                       5. มีการสอนเพ่ือใหเกิดผลการเรียนอยางแทจริง 
                       6. มีการใชยุทธศาสตรการจูงใจที่เหมาะสม  
                        7. มีการสังเกต และการประเมินการเรียนของนักเรียน 
                       8. มีวิธีการส่ือสารที่ดีเหมาะสม รูสึกสนุกและอบอุน  
                      ฮารกรีฟ และกูดสัน (Green. 1998: 203; citing Hargreaves; & Goodson. 1996: 
2) ไดเสนอหลัก 7 ประการในความสามารถของครูอาชีพยุคใหม คือ  
                       1. มีความรอบคอบ ในการจัดโอกาสในการจัดการเรียนตามหลักสูตร และดูแล
นักเรียนเปนรายบุคคล 
                       2. มีความตั้งใจ มีคานิยมในการสอน และการประเมินสอดคลองกับหลักสูตร 
                       3. เต็มใจทํางานอยางมีสวนรวม สนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใชความชํานาญ
การในการแกปญหา และการปฏิบัติงานในกลุม ดัวยวฒันธรรมอันผสมผสานระหวางครูอาชีพดวยกัน 
มากกวาการกระตุน หรือสั่งจากภายนอก 
                       4. เชื่อม่ันในความหลากหลาย ในความเปนอิสระในการทํางาน มีความรูสึกวา
สามารถทํางานดวยความมีอํานาจอยางเปดเผย และรวมมือกับผูอ่ืนในสังคมที่กวางออกไปได  
                       5. มีความเต็มใจในการเอาใจใส (Care) ไมใชเพียงบริการ (Service) ความเปนครู
อาชีพตองมีความรูสึกในการยอมรับการยกยอง (Sense acknowledgment) มีความชัดเจนในทกัษะ 
และทุกส่ิงทุกอยางจะเนนที่ประสิทธผิลเปนสําคัญ 
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                       6. มีการคนควาดวยตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเน่ือง ตามมาตรฐานความชํานาญ 
ในกรอบงานของตนมากกวา การกระทําตามความตองการของผูอ่ืน  
                       7. มีการสรางสรรค และรูจักงานในระดับสูงที่ซับซอน  
                       เบลส และเบลส (Blase; & Blase. 1997: 60-62) ไดกลาวถึง การพัฒนาครูอาชีพ
เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญดานการอํานวยการสอนมากขึ้น และเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางจริงจัง
ผูบริหารตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาบุคลากร และใหขอแนะนําเพ่ือการพัฒนาครู ดังน้ี  
                       1. ผูบริหาร คอื ผูนําทาง และอํานวยการเพื่อการพัฒนาบุคลากร และควรเชื่อวาครู
สามารถรวมกันคิดพรอมทั้งกําหนดเปาหมายโรงเรียนได 
                       2. ตองเชื่อวาทุกคนสามารถปรับปรุงตนเองได  
                       3. การเปลี่ยนแปลงตองมาจากความคิดทีว่ามีบางสิ่งตองแกไข เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู งานวจัิย เทคโนโลยี และการสื่อสาร  
                        การจัดการศึกษาในสถานศึกษาตองสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ครูใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนไดเต็มศักยภาพดวยกระบวนการพัฒนาครู อยางตอเน่ืองดวยวิธกีาร 
ดังน้ี  
                        การพัฒนาตนเอง 
                        แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการปฏิรูปการศกึษาดานตางๆ ทั่วโลก การท่ีจะทําใหเปาหมาย
ทางการศึกษาสําเร็จลุลวงไปไดยอมตองอาศัยครูเปนปจจัยสําคัญ ในปจจุบันเทคโนโลยีจะกาวหนามี
ขอมูลขาวสารไรพรมแดน แตไมสามารถทดแทนครูได เพราะการศกึษามิใชการรับขอมูลขาวสาร
เทาน้ัน สิ่งที่สาํคัญ กลาวคอื การนึกคิด การบมนิสัยใหแตละคนสามารถพึ่งพาตนเองได มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน สวนนอยตองใชคนสองคนเทาน้ัน ครูตองพัฒนาตนเองใหรูเทาทันโลก จึง
สามารถอบรมบมนิสัยคนในยุคใหมได ครูตองมีการพัฒนาตนเอง ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของ
การพัฒนาตนเองไว ดังน้ี  
                        ไพบูลย  แจมขํา (2541: 21) ไดกลาวถึง การพัฒนาตนเองของครูวา การพัฒนา
ตนเองของครู หมายถึง การที่ครูพยายามที่จะฝกฝนตนเองใหเปนคนที่ดี มีความรู ความสามารถ ที่จะ
กระตุนยัว่ยุนักเรียน ใหรูจักแสวงหาความรู ปฏิบัตตินใหเปนที่ยอมรับนับถือของผูปกครอง  
                        ณรงค  รอดพันธ (2542: 38) ไดอธิบายถึง การพัฒนาตนเอง คือ การจุดประกาย
ความคิดในตวัเองดวยการปลูกจิตสํานึกใหบุคคล เห็นคุณคาในตวัเอง เกิดความตระหนักและสราง                         
ความพยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
                        อรุณี  รมนุน (2541: 21-22) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาตนเองวา คือการ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทศันคติ ตลอกจนแนวคิดใหมๆ  ในการปฏบิตัิงาน ซ่ึง
เกิดขึ้นจากความพยายามของตนเอง 
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                        กลาวไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การดําเนินการปรับปรงุการเสริมสราง
ความรู ความสามารถ และทักษะในดานตางๆ เพ่ือชวยในการปฏิบตัิงานที่ตนไดรับมอบหมาย มี
ประสิทธิภาพ และยังเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
                        อมรา  รสสุข (2541: 21) ไดใหความเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของการพัฒนาตนเอง
ของครูไววา “คนไทยในอนาคตจําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวติตางจากในปจจุบันผูที่มี
ความสําคัญในการเสริมสรางทักษะดังกลาวใหแกเยาวชนครู คือ ครู แตการที่ครูจะปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวใหประสบความสําเร็จไดน้ัน ครูจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรู และทักษะที่จําเปนเหลาน้ัน
เสียกอน” ซ่ึงไดแก  
                        1. ทักษะในการใชคอมพิวเตอร เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ตามความ
สนใจ สามารถถายทอดทักษะเหลาน้ันใหกับนักเรียนได  
                        2. ทักษะความเชีย่วชาญในการใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่จะใชสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ  
                        3. มีความสนใจใฝรู ถึงแหลงสรรพวิทยาการตางๆ รูจักขวนขวายหาความรู
ตลอดเวลา เพ่ือใหกาวทันโลก  
                        สุมณฑา  พงษมาลา (2543: 1) ไดกลาววา หนาที่ของครูที่สําคัญ คือ การ
พัฒนาการเรียนการสอน แตการที่ครูจะมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนไดน้ัน ครูตองมี
การพัฒนาตนเองใหเปนผูทีมี่ความรู ความสามารถ และมีความกระตอืรือรนที่จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคญัอยางจริงจัง และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
อยางตอเน่ือง  
                        อารี  พันธมณี (2545: 19-21) ไดกลาวถึง วิธีการพัฒนาตนเองของครู เพ่ือใหเปนผู
ที่สามารถพัฒนาความเปนปญญาเลศิ และความสามารถเฉพาะดานของนักเรียนไววา  
                        1. รูและเขาใจวธิีการสอนที่จะเนนกระบวนการเรยีนรู 
                        2. ตองเปนผูที่ใจกวางพอยอมรับความคิดใหมๆ ไมจํากัดอยูแตเพียงความคิดของ
ตนเองเทาน้ัน  
                        3. มีความสนใจที่จะศกึษาคนควาสํารวจสิ่งตางๆ ในสวนที่เก่ียวของกับวิชาชีพ เชน 
เอกสารหลักสูตร วธิีการสอน ตํารา วัสดุอุปกรณ 
                        4. ตองหม่ันศึกษา ใฝหาความรู เพ่ือประเทืองสติปญญาของตน 
                        5. ฝกจิตใจใหเปนคนมีจิตใจกวาง และไมขลาดกลัวที่จะเผชิญ และยอมรับความจริง 
                        6. ตองพัฒนาความสนใจใหเปนผูทีมี่ความสนใจรอบดาน สนใจกิจกรรมตางๆ 
หลายๆ อยาง 
                        7. พัฒนาความสนใจในการอานทั้งความรูในสาขาวิชาชีพ และขาวสารบานเมือง 
                        8. ควรเปนคนที่มีความวองไว กระฉับกระเฉง และปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอม
ไดอยางดี  
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                        9. ตองมีความเชื่อวา “การศึกษาไมไดจบสิ้นเม่ือครูกาวออกจากหองเรียน แต
การศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต” ฉะนั้นครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ  
                      10. ตองใหความสนใจกับนักเรียนอยางจริงจัง โดยการใหความใฝศึกษา สังเกตเด็ก 
อยางละเอียดถี่ถวน 
                      11. ควรสนใจและรวมกิจกรรมของชุมชนอยางกระตือรือรน เพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางบานกับโรงเรียน 
                      กลาวไดวา การพัฒนาตนเองมีความจําเปนในการพัฒนาองคกร เปนการพัฒนา
ทัศนคติ การสรางคานิยมที่ตองการในการปฏิบัติงาน อีกทั้งพัฒนาจิตใจ ใหเกิดความภาคภูมิใจ และให
ความสําคัญในวิชาชีพครู ซ่ึงมีหนาที่ในการพัฒนาเยาวชนที่เปนทรัพยากรของชาติไดมีความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ    
                        การที่ครูจะพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตองสามารถหาวิธีการ
ในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอนดวยการเสริมสรางความรู ดวยการทําวิจัย
เพ่ือหาคาํตอบในการแกไขปญหาเหลาน้ัน สิ่งที่ควรพฒันาควบคูกันไปกับการปฏิบัติงาน ไดแก  
                        การวิจยัในชั้นเรียน  
                        เปนเคร่ืองมือในการคนหาคําตอบใหกับคําถามทีค่รูสนใจดวยวธิีการเชิงประจักษ 
ครูทุกคนสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนางานสอนของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวยวธิกีารงายๆ โดยครูสามารถทําการวิจัยไปพรอมๆ 
กับการปฏิบตังิานการสอนประจําวัน สําหรับเรื่องที่จะศึกษานั้น สวนมากจะเปนปญหาที่ครูพบจากการ
ปฏิบัติงานสอนในชั้นเรียน โดยมีจุดมุงหมายที่จะแกไขปญหาน้ันๆ หรืออาจมาจากความคิดริเริม่ของครู
ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอน หรือสื่อการสอนท่ีจะใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ที่สําคัญควรมีการสงเสริมใหครูที่สอน ใหมีการมีการวิจัยในชั้นเรยีน ทั้งน้ีเพ่ือใหพัฒนานักเรียนใหเกิด
ความรู ความสามารถเต็มศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 24 และมาตรา 30 ไดใหความสําคัญกับการทําวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดย
กําหนดใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ คือการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน จัด
บรรยากาศ และสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
มีความรู และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (กรมวชิาการ. 2542: 1) 
                        แนวทางการสงเสริม และสนับสนุนใหครูผูสอนมีความรู ความสามารถในการทํา
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน โดยครูจะตองเปนทั้งผูทําวจัิยและผูใชผลการวิจัย เม่ือครู
สามารถทําวิจัยได ประโยชนที่ครูไดรับก็คือ ครูสามารถนําความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัยมาเปนสวน
หน่ึงการการแสวงหาความรูของนักเรียนและตวัครเูอง เม่ือครูมีการส่ังสมความรูที่ไดจากการวิจัยได
นานพอสมควร  และผลการวิจัยที่ครูปฏิบตัิก็จะเปนแนวทางที่ครูสามารถนําไปพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองใหกาวหนา นําไปสูความเปนมืออาชีพ จากผลการสุมตัวอยางจํานวน 735 ตวัอยาง เพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการผลิตและพัฒนาคร ูพบวา 96% เห็นดวยการสนับสนุนใหครูทําการ
วิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน (สมหวัง  พิริยานุวัฒน. 2543: 25) 
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                        แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  
                        ไดมีนักการศึกษาใหแนวคิดเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนไว ดังน้ี 
                        เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ (2539: 183-184) ไดใหแนวคิดไววา การวิจัยในชั้นเรียน
เปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน ทั้งในสวนของหลักสูตร วธิกีารสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝก รวมทั้งการวดั และ
ประเมินผล เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการเรียน การวิจัยในชั้น
เรียนมักจะมุงศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง การวิจัยในโรงเรียนอาจศึกษาคุณลักษณะ และ
พฤติกรรมของผูบริหาร ครู และนักเรียนกไ็ด จุดมุงหมายที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ก็คือ การ
พัฒนากลยุทธในการสอน (Teaching strategies) การที่ครูใชกลยทุธในการสอนที่ดี และเหมาะสมกับ
ผูเรียน และสภาพแวดลอมยอมสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนานักเรียนในที่สุด การสอนของครูเปนผลมาจากความรูสองประการ ประการแรก เปนความรู
จากการปฏิบตัิ เปนความรูที่อาศัยประสบการณทั้งในดานการเรียนและการทํางาน ประการที่สอง เปน
ความรูจากการวิจัยของตนเอง ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกบัการเรียนการสอน (Instructional 
decisions) ของครู  
                        ประวิตร  เอราวรรณ (2542: 1-2) ไดใหแนวคิดไววา งานครูเก่ียวกับการพัฒนา
สติปญญา ความสามารถที่หลากหลายของเด็กแตละคน ดังน้ัน ครูจึงตองอาศยัความรอบรูเฉพาะดาน 
มีการเตรียมการ และการวางแผนที่ดีในการสอน และดําเนินการอยางเปนระบบวงจร นอกจากนั้น ครู
ยังตองศึกษาคนควาเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหพฤตกิรรมการสอนสอดคลองกับกระบวนทัศนในการเรียนการสอน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบนั กลาวคือ งานครูมิไดจํากัดอยูเพียงงานสอน (Teaching) ในหองเรียน
เทาน้ัน แตจะรวมไปถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กทุกสถานที่และโอกาส ครูตอง
ปรับเปลี่ยนวธิีการจัดการเรียนการสอน จากครูเปนศนูยกลางไปเปนผูเรียนเปนศนูยกลาง ครูตอง
พัฒนาตนเองไปสูการทํางานอยางเปนระบบ เขาถึงเด็กและรับรูทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนอยาง “ครูมืออาชีพ”  การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะนําครูไปสูเปาหมายได ซ่ึง
จะชวยใหผูเรยีนไดเรียนรู และไดรับการพัฒนาอยางดีที่สุด  
                        จอหนสัน; และ โครแมน-เคลลี่ (Johnson; & Kromann-Kelly. 1995: 199-208) 
กลาววา การวิจัยปฏิบตัิการ หมายถึง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการตคีวามหมาย โดยมี
แผนงานกําหนด และแลกเปลี่ยนผลกบัเพ่ือนรวมวิชาชีพ กระบวนการวิจัยปฏิบตัิการตองตอบคําถาม 
5 ขอ ตอไปน้ี 1) คําถามที่ตองการศึกษาคืออะไร 2) ขอมูลที่เก่ียวของมีอะไรบาง 3) ขอมูลที่ตองการ
จัดเก็บคืออะไร 4) จะวิเคราะหขอมูลอยางไร 5) จะแปลความหมายนั้นวาอะไร การตอบคําถามเหลาน้ี
ตองใชเวลาวางแผน และในทุกขั้นตอนตองอภิปรายกับเพ่ือนรวมงาน 
                        ฟลด (Field. 1997: 192-193) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการศึกษาขนาดเล็ก (Small-
Scale) ที่ดําเนินการโดยครูในชั้นเรียน เปนกระบวนการที่ชวยใหครูสะทอนการปฏิบัติงาน และเสริม
พลังอํานาจใหกับครู  
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                        จึงสามารถกลาวไดวา ครูจะตองพัฒนารูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูอยางตอเน่ือง และหลากหลาย ใหสนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่หลากหลาย ครู
จึงมีความจําเปนจะตองมีทักษะการคิดทีเ่ปนระบบครบวงจรสําหรับการวางแผน เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนดวยการนําเอากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช ซ่ึงจะชวยใหครูเขาใจปญหาในชั้นเรียนได
อยางลึกซ้ึงตรงสภาพที่เปนจริง และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร 
                        ในปจจุบันความกาวหนาของขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว ครูจึงจําเปนตองมี
ความรู และทกัษะในการพฒันาผูเรียน และตนเองในดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ทําให
เกิดการเพ่ิมพูนความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน ทาํใหครูและผูเรียนมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ครูตอง
พัฒนาไปพรอมกับการปฏิบตัิงาน ไดแก   
                       เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  
ไดกําหนดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการศึกษา เปนหนึ่งใน 5 องคประกอบหลักที่สนับสนุน 
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยที่
รัฐบาลตระหนกัวา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกาวสูยุค
ขอมูล ขาวสาร ดังน้ัน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) จึงมีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนา
สังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูที่สนองตอคุณภาพชีวติโดยตรง จึงไดมีการกําหนด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา โดยการกําหนดใหมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในสถาบนัการศึกษาทัง้หมด โดยไดมีการวางเปาหมายให
ผูเรียน ครู ผูบริหาร และสถานศึกษา มีโอกาสใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร (ICT) ในการ
เรียนตามประสิทธิภาพที่พอเพียงอยางทั่วถึงกัน (จันทมิา แสงเลิศอุทัย. 2550: 35)  
                      การใชเทคโนโลยียอมตองมาจากการฝกฝน การเรียนรู และความตั้งใจของแตละ
บุคคลดวย หากบุคลากร มีความรู และทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานเปนอยาง
ดีแลว ยอมเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกรไดดียิ่งขึ้น ความพรอมของ
บุคลากร เพ่ือรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับใหมีความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีที่เก่ียวของตลอดจนเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศใหทัน ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจาก
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญทีต่องไดรับการฝกอบรมใหมีความพรอมที่จะทํางานดวยเทคโนโลยีดังกลาว 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตองการบุคลากรที่มีทกัษะ และความ
ชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองคกร ใหเจรญิกาวหนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี. 2544: 50) อยางไรก็ตามบุคลากรในองคกรจําเปนตองพัฒนาความรู และทักษะ
การใชเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล ผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ เรื่องนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา พบวา การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาประสบปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โอกาสและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไมเทาเทียมกัน ดานการพัฒนาเครือขาย มีลักษณะตางคนตางทําทําใหเกิด
ความสิ้นเปลอืง และบุคลากรทางดานการศึกษาที่มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2544: 214-215) ซ่ึง อุทุมพร    
จามรมาน และคณะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษา เก่ียวกับผลกระทบของคอมพิวเตอรเพ่ือการศกึษาตอ
สถานบันการศึกษาในประเทศไทย โดยศกึษาในทุกระดับทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
พบวา การใชคอมพิวเตอรในแตละระดับการศึกษานั้นมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะในระดับ 
อุดมศึกษามีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับงานทุกชนิด จากการวิเคราะหถึงลักษณะงานที่นําเคร่ือง
คอมพิวเตอรมาใช พบวา สวนใหญยงัไมไดใชใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชเคร่ืองไมโคร คอมพิวเตอร
กับงานพิมพแทน การทําระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร และเนื่องจากนโยบายของสถาบันไมแนนอนทําให
เกิดสภาพตางคนตางใชงาน เคร่ืองคอมพิวเตอรจึงเปนการสูญเสีย และไมประหยดัทรัพยากร 
                      ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนคําศัพททีม่าจากคําอยางนอย 
2 คํา คือ คําวาเทคโนโลยี กับคําวา สารสนเทศ (Technology) หมายถึง การใชเคร่ืองมือหรือวิธกีาร
ทางชางที่ไดพัฒนามาตามลําดับในการปรับปรุงงาน สวนคําวา สารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ขอมูลหรือขาวสารที่จะตองนํามาประมวลผล เพ่ือสรางเปนระบบสารสนเทศ ดังน้ัน ความหมายของคํา
วา เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามรากศัพทจึง หมายถึง การจัดระบบสารสนเทศที่ตองใชเคร่ืองมือ หรือ
วิธีการที่พัฒนาแลวมาดําเนินการ (มนูญ แกวราตรี. 2542: 11) อยางไรก็ตาม ยังไดมีผูใหความหมาย
ของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ไว ดังน้ี  
                       ปทีป  เมธาคุณาวุฒิ (2544: 1) กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศวา มีความหมาย
ครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม รวมทั้งประเด็น
จริยธรรมทางสังคมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร และผลท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ และเทคนิควิธีการสําหรับการเก็บรวมรวม ประมวลผล เรียกใช  
สงและเก็บรบัขอมูล เคร่ืองมือ และอุปกรณเหลาน้ี ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร และ
ซอฟตแวร เคร่ืองใชสํานักงาน และอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
โดยทั่วไปในสวนที่เก่ียวของกับการจัดการ ไดแก ระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร
โทรคมนาคม 
                       เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2545: 388) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกตใช
เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองใชสํานักงาน และอุปกรณโทรคมนาคม 
โดยที่คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล ใหเกิดสารสนเทศสําหรับผูใช 
ซ่ึงสารสนเทศนั้นสามารถสง และแลกเปลี่ยนโดยผานระบบเครือขายโทรคมนาคม 
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                       อดัมส (Adams. 1986: 88) กลาวถึง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไววา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เคร่ืองจักกลที่เก่ียวของกับการสื่อสารขอมูล ชวยในการเชื่อมตอ
สารสนเทศในระบบฐานขอมูล สรางแบบจําลอง จัดหมวดหมู เรียงลําดับ คํานวณ จัดเก็บ สืบคน จัดทํา
สําเนา และเผยแพรขอมูลไดตามความตองการ และเกิดคุณคาตอผูใช  
                       สามารถกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีตางๆ ที่องคกรหรือ
หนวยงานนําเขามาเปนอุปกรณ และเครือ่งมือชวยในการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บสารสนเทศ การ
สืบคน แลกเปลี่ยนขอมูล และรับสงขอมูลสารสนเทศ ทัง้ภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธผิลของการปฏิบัติงานสูงสดุในสถานศึกษา  
                       เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
                       การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัดาน
การศึกษา เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเปนแหลงผลิตนักเรียน/นักศกึษา จึงมีความจําเปนตองผลิตใหมี
คุณภาพเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ซ่ึงองคกรทางการศึกษาตองปฏิรูปการบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันดวย (สุมนา  จรณะสมบูรณ. 2543: 120; อางอิงจาก อภิสิทธิ์   
เวชชาชีวะ. 2542) 
                       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information technology in education) 
หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดานการศึกษา อันไดแก การจัดเก็บขอมูล และ
การประมวลผลในฐานขอมูลตวัเลข การพัฒนาระบบสารสนเทศชวยการเรียนการสอน การวางแผน 
และบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนว บริการทดสอบวัดผล และพัฒนาบุคลากร 
(ชม  ภูมิภาค. 2542: 62) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นไดเริ่มมีการใชในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552-2524) โดยหนวยงานที่เก่ียวของ กับ
การศึกษา โดยจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารโทรคมนาคม มีการนําคอมพิวเตอร มาชวยบรหิารงาน และลงทะเบียนนักศึกษา จึง
สงผลใหมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาใชประโยชนในวงการศกึษาเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องจากการ
แพรกระจายอยางรวดเร็วของอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆ อาทิ เชน 
ดาวเทียมสื่อสาร ใยแกวนําแสง คอมพิวเตอร ซีดีรอม มัลติมีเดีย อินเตอรเน็ต ทั้งน้ีกอใหเกิดระบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน Computer-Aided-Instruction (CAI) และ Computer-Aided-Learning (CAL)  
ทั้งในระดับทองถิ่น และทางไกลรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนทางเว็บไซต 
                       จึงกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสัมพันธหรือเอ้ือตอการศึกษา ทั้งใน 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และการบริการสังคม ดานการเรียนการสอน มีการใช
คอมพิวเตอรชวยในดานตางๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) การ
เรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต (Web-based instruction) ทําใหตองมีการพัฒนาครู ใหมีความรู 
และทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ    
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                       สรุปไดวา การมีความรอบรูเฉพาะตวั ครู มีความสามารถในการเรียนรู และฝกฝน
ทักษะในการพัฒนาตนเองสูความเปนเลศิในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ดวยความกระตือรือรน ใฝรู ใฝ
เรียน ในการแสวงหาความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
                            งานวิจัยที่เก่ียวของ 

                งานวิจัยในประเทศ 
                       งานวิจัยที่เก่ียวกับการมีความรอบรูเฉพาะตัว  มีดังน้ี 
                       สมคิด สรอยน้ํา (เรขา อรัญวงศ. 2541; อางอิงจาก สมคิด สรอยน้ํา. 2547: 22)  
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
โดยศึกษาจากอาจารยและนักศึกษา ใน 5 โปรแกรมวิชาที่เปดสอน ซ่ึงผลการวิจัย พบวา สภาพการ
เรียนรูขององคกรคณะครศุาสตร ในดานการจัดการโครงสรางขององคกร อยูในระดับมาก ดานการ
พัฒนาองคกร พบวา การสรางวิสัยทศันรวมกัน และกระบวนการใชกลยุทธในการเรียนรูการรับรูของ
อาจารย อยูในระดับมาก สวนนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง กระบวนการสรางระบบบัญชี และ
งบประมาณ กระบวนการเรียนรูรวมกัน กระบวนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และกระบวนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทําใหเกิดการเรียนรู การรับรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
สวนดานการพัฒนาบุคลากรขององคกร พบวา ลักษณะความรอบรูเชี่ยวชาญเปนพิเศษของอาจารย 
อยูในระดับมาก สําหรับนักศึกษา เห็นวา อยูในระดับมากบางลักษณะ  
                       ปณิตา พนภัย (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารความรู : แนวคิด
และกรณีศึกษา องคการแครแหงประเทศไทย / มูลนิธิรักษไทย บรษิทัยูโนแคลไทยแลนด บริษทั 
Deloitte Touche Tohmastsu Jalyos และบริษทั Mckensey  ผลการศึกษา พบวา ดานการแสวงหา
ความรู องคการแครแหงประเทศไทย บริษัท Deloitte Touche Tohmastsu Jalyos และบรษิัท 
Mckensey มีการแสวงหาความรูที่ใกลเคยีงกันแตแตกตางกันบางในระดับของความเปนทางการ แตทุก
กรณีศึกษา จะสนับสนุนใหพนักงานแสวงหาความรูจากการปฏิบัติงาน และนํามาแลกเปลีย่นกนั ใน
รูปแบบตางๆ และการทํางานรวมกันเปนทีม ซ่ึงทําใหพนักงานมีโอกาสไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติม จาก
การแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน ดานการสรางความรู ทุกกรณีศึกษามีวิธีการสรางความรูไมแตกตาง
กัน คือ เนนการสรางความรูจากการทํางานรวมกันเปนทีม ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู มี 
ความแตกตางกัน ซ่ึงแบงไดเปน 2 สวน คือ องคการแครแหงประเทศไทย และบรษิัทยูโนแคลไทย
แลนด มีการจัดเก็บความรูในรูปของการบันทึกเปนคูมือการปฏิบัติงาน สวนบริษทั Deloitte Touche 
Tohmastsu Jalyos และบรษิัท Mckensey  มีการจัดเก็บความรูไวในระบบของฐานขอมูล (Database) 
ดานการถายโอน และการนําความรูไปใชประโยชน ทุกกรณีศึกษามีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการถายโอนความรูระหวางพนักงานดวยกนั และจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ โดยบริษัท 
Deloitte Touche Tohmastsu Jalyos และบริษทั Mckensey จะใชเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการถายโอน
ความรู และการใชประโยชนจากความรูเปนไปอยางรวดเร็ว และทัว่ถึง เน่ืองจากทั้งสองบริษัทมี
พนักงานจํานวนมาก และลกัษณะงานไมเอ้ืออํานวยใหเกิดการทํางานรวมกันโดยตรง ดังน้ัน ในการ
สื่อสารจึงตองอาศัยเทคโนโลยีเปนสําคญั 
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                       ภัคพิสิฐฐา เสนาสวัสด์ิ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู
ของครูชางอุตสาหกรรมในวทิยาลัยเทคนคิ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัย พบวา 
การจัดกระบวนการเรียนรูในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปน 
รายองคประกอบ พบวา การจัดเน้ือหาสาระของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดส่ือการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และการจัดบรรยากาศการเรียนรู มีการปฏิบตัิอยูในระดับปานกลางทุก
องคประกอบ สวนครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีการจัดกระบวนการเรียนรูในภาพรวมไม
แตกตาง และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา การจัดเน้ือหาสาระ ของหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การจัดส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ไมแตกตางกันทุกองคประกอบ  
                       มานิดา นันทไมตรี (2547: 13) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรยีบเทียบการ
จัดการความรูในองคการของไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช บริษัท แฟเซิล (ไทยแลนด) จํากัด 
และบรษิัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) ผลการศึกษา พบวา การดําเนินการ
จัดการความรูในองคการมีความแตกตางกันคือ โรงพยาบาลศิริราช ใชการจัดการความรูเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองในองคการ บริษทั แฟเซิล (ไทยแลนด) จํากัด ใช
ความรูโดยดึงความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ใหออกมาเก็บไวในองคกร เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหองคกรตอไปใน
อนาคต สวนบริษัทวิทยาการบินแหงประเทศไทย จํากัด ใชการจัดการความรูโดยมีความเชื่อม่ันวา  
การจัดการความรู จะสามารถชวยใหกาวไปสูวิสัยทัศนขององคกรดานการมุงสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรูได โดยมีองคประกอบที่สําคัญในการจัดการความรูในองคกรที่ศึกษา คือ ผูบริหารระดับสูงให
ความสนับสนุน การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ความสนใจใฝรูของคนในองคกร และรางวัลจูงใจที่
องคกรมีใหแกบุคลากรในองคกร โดยมีกระบวนการจดัการความรูทีป่ระกอบดวย การกําหนดความรู 
การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลีย่นความรู การเก็บความรู และการนําความรูไปใช  
                      ปรีดา เบ็ญคาร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ในกระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ผลการวจัิย พบวา ครูผูรวมทํา
วิจัยที่ไดรับการสงเสรมิใหมีความรูความสามารถ จะมีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดาน 
เจตคติ ความรู ทักษะ แตกตางกันตามพ้ืนฐานการรับรูความสามารถของตน และความสามารถในการ
วิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
                       วิลาวลัย มาคุม (2549: 277-280) ไดศึกษา การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของ
ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสรางและพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรู
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทดสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตวับงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กับขอมูลเชิงประจักษ พบวา องคประกอบหลกัทั้ง 6 องคประกอบ คือ การ
กําหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลีย่นความรู การเก็บความรู และการนํา
ความรูไปใช เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ 
องคประกอบดานการแลกเปลี่ยนความรู องคประกอบดานการสรางความรู องคประกอบดานการ
แสวงหาความรู องคประกอบดานการเก็บความรู องคประกอบดานการนําความรูไปใช    
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                       วีรพล อมรปยะฤกษ. (จุรีย พูลพานิชอุปถัมย. 2550: 41; อางอิงจาก วีรพล  
อมรปยะฤกษ. 2546) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการรบัรูความเปนองคการแหงการเรียนรูของคร ู
ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 โดยใชกรอบแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 1990) 
ผลการวิจัย พบวา ครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 มีการรับรูความเปนองคการแหง
การเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับสูงทั้ง  
5 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ ดังน้ี คือ การเปนบุคคลที่รอบรู การมีแบบแผนความคิด การสราง
วิสัยทศันรวมกัน การคิดอยางเปนระบบ และการเรียนรูรวมกันเปนทีม และครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ที่สอนประเภทวชิาตางกันมีการรับรูความเปนองคกรแหงการเรียนรูใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  

            งานวิจัยตางประเทศ 
                       แพทเตอรสัน เพอรก้ี และ ปารเกอร (Sergiovanni. 1998: 193-194; citing 
Patterson, Purkey; & Parker. 1986: 50-51) ไดใหความเห็นวา ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนจะตอง
คํานึงถึงมาตรฐานของงาน และคุณภาพของครู และนักเรียน โดยมีความเชื่อวาครู และนักเรียน
สามารถปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีคุณภาพ โดยครู
จะถูกกระตุนใหมีสวนรวม และกอใหเกิดความรูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความไววางใจกัน และ
ความรูสึกแบบครอบครัว   
                       คอรเนล (Cornell. 1999: 89-96) ไดศึกษาวิจัย ในกระบวนทศันของครูในยุคหนา 
โดยศึกษากับครูสอนวิชาชพี เพ่ือใหทราบวาครูอาชีพจะตองเปลี่ยนแปลงอยางไร เน่ืองจากครูตองมี
ความตระหนักในการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แตครู และ
นักเรียนตอบสนองตอเทคโนโลยีชามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสื่อสารอิเลคโทรนคิ พบวา ครูอาชีพ
ควรมีความสามารถดานเทคโนโลยี และสามารถใชและสอนนักเรียนได   
                       โจนส (Jones. 2002: Online) ไดศึกษา เก่ียวกับการบรูณาการสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) ในหลักสูตรฝกอบรมใหกับครูใหม โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารใหกับนักศึกษาครูที่เพ่ิงจะสําเร็จการศึกษา หรือที่เรียกวาครูใหม พบวา 
เน้ือหาสาระที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารสําหรับครูใหม
จะประกอบดวยเนื้อหาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาการใชอินเทอรเน็ต 
มัลติมีเดีย เคร่ืองมือที่ใชในการสืบคนขอมูล การวิเคราะหหัวขอเรื่อง และการเชื่อมโยงหัวขอตางๆ  
เขาดวยกัน การสืบคนและการแสวงหาความรูบนอินเทอรเน็ต การอาน เขียน และการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ยังพบวา ประสบการณเดิม และเจตคตติอการใชคอมพิวเตอรจะมีผลตอการพัฒนา
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดวย และในอนาคตขางหนาการพิจารณารับ
นักศึกษาครเูขาทํางาน คุณลักษณะหนึง่ที่สําคัญของครูใหม คือ ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร น้ันแสดงใหเห็นวาจะตองมีการพัฒนาทักษะ เทคนิคการเรียนรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยางจริงจัง ครูในทุกระดับชั้นจะตองมีการนําคอมพิวเตอร
มาใชในการจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรูของครูใหมากขึ้น  



 69

                      จากงานวิจัยดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา การมีความรอบรูเฉพาะตวั ตองเปนผูมี
ความสนใจ ใฝหาความรู ทาํใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม พรอมทั้งยังตองพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตวั ทําใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
พรอมทั้งสรางโอกาสในการแลกเปลีย่นความรู และประสบการณซ่ึงกันและกัน ทาํใหเกิดความรวมมือ 
สรางสรรคผลงานดวยสื่อ และเทคโนโลยท่ีีทันสมัยใหเกิดขึ้นในหนวยงาน และสถานศึกษา  
               2.2.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
                     การมีแบบแผนความคิด เปนความคิดความเขาใจของบุคคลที่มีตอองคกร และตอ
ธุรกิจของตนเอง ซ่ึงความคิดของบุคคลน้ันเปนสิ่งสําคญั และมีอิทธพิลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคล 
จากแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 164-176) ไดกลาววา การทีบุ่คคลในองคกรรับรู และเขาใจงาน
ที่ทําแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงตําแหนงที่ตนอยูกับภาพรวมทั้งหมดได ทําใหเกิดความกระจางใจ
กับแบบแผนความคิด ความเชื่อที่ดีมีผลตอการตัดสินใจ และการกระทําของตน เพ่ือพัฒนาความคิด
ความเชื่อ ใหสอดคลองกับความแปรเปลีย่นไปของโลก ไมยึดติดกับความเชื่อเกาๆ ที่ลาสมัยไปแลว 
การที่จะทําใหคนมีแบบแผนความคิดไดน้ัน องคกรจะตองสนับสนุน และสรางใหคนในองคกรมีการฝก
ตนเองใหเปนคนทีใ่ฝรูตลอดเวลา และการที่จะทําใหคนมีแบบแผนความคิดไดน้ัน มีองคประกอบพ้ืนฐาน 
คือ  
                      1. ใชการวางแผนเปนกระบวนการเรียนรู 
                       2. ตองฝกฝนทักษะในการใครครวญ และตั้งคําถาม เพ่ือใหเกิดแนวคดิใหมๆ  
                       การมีแบบแผนความคิด จะทําใหเกิดการเขาใจสมมตฐิานในการคิดขณะที่มีการคิด
อยางเปนระบบทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานใหม ในการหาสาเหตุของปญหาอยางถูกตอง หาก
ปราศจากการไตรตรอง และตั้งคําถาม สิ่งที่ทําอยูก็ปราศจากการทดลองทําสิ่งใหมๆ เม่ือไมมีการทดลอง
สิ่งใหมก็ไมเกิดการเรียนรู และเขาใจโลกมากกวาที่เปนอยู ทําใหขาดโลกทัศนที่กวางขวาง 
                การพัฒนาคนในองคกรใหเปนคนมีแบบแผนความคิด มีความสําคญัยิ่งตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร ทั้งน้ีเพราะหากเปลี่ยนความคิด ความเขาใจของคนทีมี่ตอโลก 
และตอสิ่งอ่ืนๆ ใหถูกตองเหมาะสม เขาก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัตทิี่ถูกตองตามไปดวย เปาหมายของ
การพัฒนาแบบแผนความคดิ ไมตองการใหทุกคนมีความเห็นพองในแนวเดียวกันทั้งองคกร แตตองให
เกิดแนวคิดของแตละบคุคล ภายหลังจากมีการเรียนรูในระดับบคุคลแลว เพ่ือนําไปสูขั้นตอนของการมี
วิสัยทศันรวมกัน  
                     เซ็งเก  (Senge. 2006: 164-176) กลาววา ผูบริหารหลายตอหลายคนมีความคิดดีๆ 
มากมาย แตไมเคยนําความคิดมาปฏิบัติ เพราะไมสามารถแปลงความคิดเปนการกระทําได และปจจัย
ที่สําคัญที่สุดที่จะทําให การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) สําเร็จได คือ ตัวบุคคลน้ันตองมี
ความคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) อยูกอนแลว เปนอิสระจากการผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น (Promise) 
เคร่ืองมือ และทักษะสําหรับฝกการมีแบบแผนความคดิของคนในองคกรที่หลายๆ องคกรเคยใชมาแลว 
เชน Shell, BP, Hawnouer และ Harley Davidson คือ ทักษะในการสะทอนการคดิ (Reflection Skill) 
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กับสิ่งเราตางๆ โดยใชกระบวนการทางความคิดของตนเอง (One thinking processes) เพ่ือดึงความสามารถ
ในการคิดแบบมีแบบแผน และทักษะในการสอบสวน (Inquiry skill) คือ การเผชิญหนากับปญหา และ
หาทางจัดการกับปญหาน้ัน โดยมีแกนขององคกรเพ่ือสรางการมีแบบแผนความคิด มี 4 อยาง คือ     
1) จัดการกับความแตกตางระหวางตวัทฤษฎี และการนาํทฤษฎีไปปฏิบัติ 2) หนีจากความเปนนามธรรม 
คือ เลิกการสังเกตแบบรวมๆ หรือคลุมเครือ 3) เปดเผย และพูดอยางชัดเจน และ 4) มีทักษะในการ
เรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
                      ลือชัย พันธเจริญกิจ (2540: 13-14) ไดอธิบายไววา บุคคลในองคกรรับรู และเขาใจ
งานที่ทําแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงตําแหนงที่ตนอยูกับภาพรวมทั้งหมดได เกิดความกระจางใจ
กับรูปแบบความคิดความเชือ่ที่ดีมีผลตอการตัดสินใจ การกระทําของตนเพ่ือพัฒนาความคิดความเชื่อ
ใหสอดคลองกับความแปรเปลี่ยนไปของโลก องคกรจะตองสนับสนุน และสรางใหคนในองคกรมีการฝก
ตนเองใหเปนคนที่ใฝรูตลอดเวลา เพ่ือนําความรูมาทําใหเกิดภูมิปญญาใหม เพ่ือใชประโยชนในการ
ทํางานตอไป น้ันคือ การนําเอาการคิดอยางเปนระบบเขามาประยุกตใชกับแบบแผนความคิด  
                       ปาลิกา นิธิประเสรฐิกุล (2547: 32) การมีแบบแผนความคิด หมายถึง การสรุป
ความรูที่ไดมาในแตละวันเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํามาใชประโยชนในการทํางาน โดยใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริง หรือขอมูลใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม และสิ่งแวดลอมรอบตวั โดยไมยึดติด
กับความรู หรือขอมูลเดิม ซ่ึงอาจผิดพลาด หรือเปลี่ยนแปลง และไมทันเหตุการณ  
                      บุบผา พวงมาลี (2542: 6) การมีแบบแผนความคิด หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสํานึก
ในการที่จะจําแนกแยกแยะความถูกตองในการมองโลก และปรากฏการณตางๆ มีความกระจางกับ
รูปแบบความคิด ความเชื่อ ที่มีผลตอการตัดสินใจ และการกระทําของตน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเชื่อ คานิยมสวนตวัใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานของตนเอง และ
องคกรน้ัน ไมยึดติดกับความเช่ือเกาๆ ทีล่าสมัยไปแลว   
                      วิฑูรย สิมะโชคดี (2543: 61) กลาววา การมีแบบแผนความคิด เปนความเชื่อ หรือ
ทัศนคติเปนกรอบความคิดความเชื่อของบุคลากรแตละคน เปนทศันคติทีท่ําใหแตละคนมองโลก (เขาใจ
โลก) ตามความคิดความเชือ่น้ัน โดยสวนใหญแลว คนทั่วไปมักจะไมคอยรูตัววาความคิดความเชื่อ
เหลาน้ันจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของเขา ความเชื่อ หรือทัศนคตบิางอยางกลายเปนอคติสวนบุคคล 
กลายเปนอุปสรรคตอการเรียนรู บางเรื่องถึงขนาดขัดขวางพัฒนาการขององคกรดวย ยิ่งสมาชิกใน
องคกรมีอคติ หรือทัศนคตทิีไ่มถูกตองมากเทาใด องคกรก็ยิ่งมีโอกาสลมเหลวมากเทาน้ัน ผูบรหิารและ
สมาชิกขององคกรจึงตองมีความเชื่อ หรือทัศนคตทิี่ถกูตองรูจักคิดอยางมีเหตุผล เปดใจกวางพอที่จะ
ประเมินตนเองตามความเปนจริง และยอมรบัฟงคําวิจารณจากคนอ่ืน เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ความเชื่อหรือทัศนคตทิี่ดีที่ถูกตองจะเกิดจาก “การเรยีนรู” ที่จะพัฒนา
ตนเองอยางไมหยุดหยั่งในทิศทางทีถู่กตอง  
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                       จากความหมายของการมีแบบแผนความคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา   
การมีแบบแผนความคิด หมายถึง บุคคลที่สามารถพัฒนาความคิด ความเชื่อ คานิยม ใหสอดคลอง  
กับความเปลีย่นแปลงของโลก ไมยึดติดกับความเชื่อเกาๆ ลาสมัย และมีความคดิมองโลกดวยความ
เปนจริง และดวยความถูกตอง  
                       การที่ครูทุกคนในสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาความคิด ความเชื่อ และคานิยมให  
มีทิศทางไปในแนวเดียวกนัไดดวยความรูถึงประโยชน และโทษของการประกอบอาชีพครู ตองอาศัย
ความรูสึกชอบ และพึงพอใจพรอมที่จะประกอบอาชีพครูดวยความมานะ บากบัน่ ซ่ือสัตย และมุงม่ัน
แสดงพฤติกรรมที่ดีอันนําไปสูการปฏิบตังิานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก  
                       เจตคติตอวิชาชีพครู  
                            การนําเจตคตติอวชิาชพีครูมาใชในการศึกษาเห็นวามีความสัมพันธ และสงผลตอ
การมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
                       เคนดเลอร (Kendler. 1974: 671) กลาววา เจตคติ คือ ความพรอมของแตละบุคคล
ที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราในสังคม ครอบครัว หรือแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมในทางที่
จะสนับสนุน หรือตอตานประสบการณบางอยาง บุคคล สถาบัน หรือแนวความคดิบางอยาง การ
แสดงออกของเจตคติโดยอาศัยพฤติกรรม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ 
หรือเจตคติทางบวก และแสดงออกในลักษณะที่ไมพึงพอใจหรือเจตคตทิางลบ และเม่ือเกิดขึน้แลวจะ
แสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  
                       บรีฟ (Brief. 1998: 15-17) กลาววา เจตคตทิิศทาง 2 ทิศทาง คือ เจตคติในทางบวก 
(Positive Attitude) หมายถึง การที่บุคคลรูสึกชอบ หรือพอใจตอสิ่งใดๆ สวนเจตคตทิางลบ (Negative 
Attitude) หมายถึง การที่บคุคลรูสึกไมชอบ หรือไมพอใจตอสิ่งใดๆ ซ่ึงการที่บุคคลมีเจตคติทางบวก 
หรือลบน้ันบคุคลก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําตอบสนองตอเจตคตทิี่แตกตางกันดวยทศิทาง
ของเจตคตทิั้งทางบวกและทางลบ จะมีระดับมากนอยของความรูสึกประกอบอยู บรีฟ (Brief. 1998: 
51-54) กลาววา เจตคติประกอบดวย องคประกอบ 3 องคประกอบ คือ  
                       1. องคประกอบทางความรู (Cognitive component) หมายถึง ความรูเชิงประเมินคา
ของบุคคลตอสิ่งใดๆ วามีประโยชนหรือโทษ มีผลดีหรือผลเสียตอตนเองอยางไร ซ่ึงความรูเชิงคาจะทํา
ใหบุคคลเกิดเจตคตติอสิ่งน้ันๆ ในทิศทางที่เปนบวกหรือเปนลบ ตามการประเมินคาของบุคคล  
                       2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลตอสิ่งใดๆ ในความชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ หรือเรียกวา การตอบสนองทางอารมณ 
ของบุคคลตอสิ่งใดๆ ก็ตาม ความรูสึกน้ีมักจะเปนไปในทิศทางเดียวกับองคประกอบดานความรูเชิง
ประมาณคา   
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                       3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง ความพรอม
ที่จะกระทําของบุคคล หรือแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม ทั้งน้ีเปนผลมาจาก 2 องคประกอบแรก  เชน 
การยอมรับ หรือการปฏิเสธที่จะกระทําการเพ่ือตอบสนองตอสิ่งใด 
                        เจตคตติอวิชาชีพครู หมายถึง ความรูเก่ียวกับประโยชน และโทษของการประกอบ
อาชีพ ความรูสึกชอบและความพอใจ ตลอดจนความพรอมที่จะประกอบอาชีพครู ดวยความมานะบาก
บั่น ความซ่ือสัตย มุงม่ัน เพ่ือประสิทธิภาพของสถานศึกษา และประเทศชาต ิ
                       กัลยาณี  คําแดง (2542: 81) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะ กับ
วินัยในการสรางองคการแหงการเรียนรู พบวา ปจจัยลักษณะทางจิตดานทัศนคตติองาน/องคกร มี
ความสัมพันธกับปจจัยดานทักษะ หรือวนัิยขององคการแหงการเรียนรูในทิศทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01  
                        รัชนีกร  ประสาร (2547: 53) ไดศึกษา ปจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ
การทํางานของครูประถมศกึษาในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ผานการรับรองคุณภาพ
การศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะจิต ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอวชิาชีพครู ลักษณะมุงอนาคต 
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานของครู และกลุมครูที่มีเจคตติอวิชาชีพครูมาก  
มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวากลุมครูที่มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพครูนอย   
                        วอลคเกอร (ปริญญา  ณ วันจันทร 2536 : 33; อางอิงจาก Walker. 1974) ไดศึกษา
เปรียบเทียบทัศนคติของครูที่ทําการสอนศิษยใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชพีสูงกวา 
กลุมครูที่ทําการสอนศิษยใหมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงประสิทธิภาพ
ในการทํางานของครู ใหความหมายที่ใกลเคียงกันวา หมายถึง จะตองมีความรูดี มีความกระตอืรือรนใน
การหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความประพฤตดีิมีคุณธรรม รักษา
ระเบียบวินัย และปฏบิัตติามระเบียบวินัยอยางครบถวน  
                        สามารถกลาวไดวา ผูที่มีเจตคติตอวิชาชีพสูงจะเปนผูสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน บุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตอองคกรสูงจะมีวินัย
การสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูสูง และครูทีมี่เจตคตติอวชิาชีพครูสูงจะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ดารุวรรณ  ศรีแกว. 2549: 28)    
                    การคิด 
                    การคิดเปนสิ่งที่คนจํานวนมากยอมรับวาการคิด เปนสิ่งที่ซับซอนและเปนตัวนําทาง
พฤติกรรมของมนุษย การคิดเปนกระบวนการที่เปนพลวตั การคิดจะดําเนินไปตามขอมูลที่เราไดรับ 
เม่ือเราไดรับขอมูลใหมจะนําไปผสมผสานกับขอมูลเกาที่อยูในความจําเปน และพิจารณาวาอะไรที่
แตกตางไปจากเดิม การคิดเปนสิ่งที่ไมมีใครบอกไดวารูไดอยางไร แตการคิดเราสามารถเลือกทีจ่ะ
สื่อสารกันได (Halpern. 1987: 6) 
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                        “การคิด” จากความหมายพอสรุปคุณลักษณะที่สาํคัญได ดังน้ี 
                        1. กระบวนการคิด กระบวนการที่เกิดขึ้นดวยธรรมชาติของมนุษย โดยไมตองสอน 
(Lowery. 1985 : 353)  
                        2. กระบวนการคิดเปนกระบวนการที่ตื่นตวั และกระตือรือรน (Beyer. 1987: 184)  
                        3. การคิดเก่ียวของกับบริบททางกายภาพ และบรบิทของบุคคล (Lowery. 1985) 
                        4. สังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอกระบวนการคดิของบุคคล (Sigel. 1984: 18-21) 
                        5. การคิดเก่ียวของกับประสบการณ และความรูเดิมของแตละบุคคล (Halpern. 
1987)    
                        6. การส่ือสารตัวแทนทางความคิด จําเปนตองอาศัยศักยภาพภาษา อาจเปนภาษา
ที่เปนวัจนะ หรือ อวัจนะภาษา (Halpern. 1987) 
                        7. การคิดเปนกระบวนการที่ซับซอน และสะสมเพิ่มพูนเกิดความคิดใหมๆ ได
ตลอดเวลา มิใชเปนการคิดแบบเชิงเสนตรงเสมอไป (Jones. 1985: 108-113) 
                        กลาวไดวา การคิดเปนกระบวนการธรรมชาติ และตื่นตวั (Active) การคิดเกิดขึ้น
ภายใตบรบิททางกายภาพที่เอ้ืออํานวย และบรบิทของบุคคลที่มีการฝกฝน นอกจากนั้นสังคม และ
วัฒนธรรมยังมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด และกระบวนการคิดยังเก่ียวของกับความรู และประสบการณ
เดิมของบุคคลท่ีสามารถนาํออกมาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน   
                        กระบวนการพัฒนาการคิดอยางมีประสิทธิภาพ ควรที่จะมีการดําเนินการตาม
แนวทาง (Swartz; & Perkins. 1990: 29-33) ดังน้ี 
                        1. พัฒนารอบดาน การพัฒนาการคิดไมควรที่จะมุงพัฒนาแตเพียงดานเดียว ควรจะ
เปนการพัฒนารอบดานไปพรอมๆ กัน ทั้งในดานการสรางความตระหนักในการตั้งคําถามที่จะคิด 
สงเสริมใหมีทัศนคตทิี่ดีตอการคิด นําทางใหผูเรียนรูจักสรางสรรคแนวทางใหมๆ ในการจัดระเบยีบ
ความคิด และสงเสริมใหมีการฝกฝนการคิดอยางตอเน่ือง 
                        2. ความสัมพันธระหวางเน้ือหากับการคิด มีแนวปฏิบัติ คือ เรยีนเน้ือหากอนแลว
คิด เรียนการคิดกอนแลวเรยีนรูเน้ือหา และการคิดและเน้ือหาเรียนพรอมกัน การเรียนรูในลักษณะ
สุดทาย เปนแนวทางที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการรอบรูในการที่ปะทะกับประเด็นปญหาใหมๆ ตอไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  
                        3. เรียนรูเก่ียวกบัการคิด และเรียนรูที่จะคิดเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหผูเรียนได
ตระหนักถึงกระบวนการคิด สวนการเรียนรูที่จะคิดเปนเคร่ืองมือชวยใหผูเรียนไดรูจักฝกจัดระเบียบ
ความคิด กลาหาญ และพยายามที่จะคิดตองกระทําไปพรอมๆ กัน  
                        4. สนับสนุนใหควบคุมรับผิดชอบตนเอง โดยปราศจากการชี้นําจากครูผูสอนจะชวย
ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาจัดระเบียบ และตระหนักถงึการคิดอยางมีขั้นตอน ตองพยายามสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนรูจักควบคุมรับผิดชอบตนเองในกิจกรรมการคิด  
                        5. การถายโอนการคิด ผูเรียนไมควรที่จะยึดติดอยูกับบริบทใดบริบทหนึ่ง แตควรที่
จะพยายามสรางความตระหนักแกผูเรียนใหรูจักถายโอนวิธีการคิดไปในบริบทที่หลากหลาย  
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                        การคิดเปนกระบวนการที่ตองอาศัยการคิดเชิงระบบซ่ึงเปนภาษาชนิดหน่ึง ที่เสนอ
แนวทางการสือ่สารเก่ียวกับพลวตั (Dynamic) ของการเก่ียวพันซ่ึงกันและกันกับความซับซอน ทั้งน้ี
เพราะวาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบนั มิใชเปนปญหาที่เกิดขึ้นเพียงแบบเปนเชิงเสนตรง หากแตวา
ปญหาสวนใหญจะมีเหตุที่โยงใยเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน เปนความสมัพันธที่เปนวงรอบ (Circular 
relationships) (Anderson; & Johnson. 1997: 17) 
                        แนวคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใช 
กระบวนการคดิอยางเปนระบบมีเหตุผล มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู รูจักวิเคราะห สังเคราะหอยางมี
เหตุผล แสวงหาความรู และรูจักแกปญหาดวยตนเอง (สุมน  อมรวิวัฒน. 2542: 6-7) กระบวนการคิดมี
มากที่จะสงเสริมใหครูเกิดทกัษะวธิีการคดิ เกิดการพัฒนาในการปฏบิัติงาน ไดแก  
                        1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                        มีแนวคิดยึดคนเปนศนูยกลางของการพัฒนา และมุงพัฒนาคุณภาพคน โดยเนน
สวนที่มีศักยภาพมากที่สุดของคน ซ่ึงมีลักษณะการคิด เปนลักษณะการคิด เปนลักษณะหนึ่งของการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) (Paul. 1992: 47; Watson; & Glaser. 1964: 1; 1980: 1; 
American Philosophical Association (APA). 1991: 3; Walsh ; & Hardy. 1999: 149) 
                        การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนสิ่งจําเปนในการทําหนาที่ใหสมบูรณของบุคคล และ
เปนพ้ืนฐานทีส่ําคัญของการมีสวนรวมอยางมีประสิทธภิาพในสังคมประชาธิปไตย  (Kreisberg. 1992: 
46) การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเปาหมาย การตัดสินใจกํากับไดดวยตนเอง โดย
ขึ้นอยูกับเหตผุลที่พิจารณาจากหลักฐาน เน้ือหาสาระ แนวคิด วธิีการและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับลักษณะของบุคคลในสังคมแหงการเรียนรู (Facione; & Facione. 1996: 129-130) การคิดอยางมี
วิจารณญาณจึงเปนสมรรถนะที่จําเปนในการเตรียมคนไปพัฒนาสังคมในอนาคต ใหสอดคลองกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลก  
                        นิยามของการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ใชกันอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับ
อยางสูงคือ นิยามของวัตสนั และเกลเซอร (Watson; & Glaser. 1999: 100-101) โดยนิยามการคิด
อยางมีวิจารณญาณวา ประกอบดวย เจตคต ิความรู และทักษะ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  
                        1. เจตคติของนักสืบคน (Attitudes of inquiry) ที่เก่ียวของกับความสามารถที่จะรูวา
มีปญหาเกิดขึ้น และยอมรับวาจําเปนจะตองมีหลักฐานในการสนับสนุนวาส่ิงที่พิจารณาน้ันเปนจริง  
                        2. ความรูเก่ียวกับธรรมชาติของการสรุปอางอิงอยางมีเหตุผล และสิ่งที่เปน
นามธรรม โดยพิจารณาจากความเที่ยงตรงของหลักฐานชนิดตางๆ ในเชิงตรรกะ 
                        3. ทักษะในการใชเจตคติ และความรูที่กลาวขางตน  
                        เอนนิส (Ennis. 1994: 7) ไดเนนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการที่
จําเปนตองใชทั้งความรู และทักษะในการตัดสินใจในการกระทํา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิด
อยางมีเหตุผลที่มุงเนนที่การตัดสินใจวาจะเชื่ออะไรหรือไมทําอะไร  
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                        วูดส (Woods. 1993: 65) ไดอธิบายวา สภาเพ่ือความเปนเลิศในการคิดอยางมี
วิจารณญาณแหงชาติ (Nation Council for Excellence in Critical Thinking) ไดนิยามการคิดอยางมี
วิจารณญาณวา เปนกระบวนการการทางสติปญญาทีค่ลองแคลว และมีทักษะในการสรางมโนทัศน การ
ประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผลจากขอมูลที่ไดรวบรวมมา หรือเปนกระบวน 
การทางสติปญญาที่เกิดจากการสังเกต การมีประสบการณ การไตรตรองการใชเหตุผล หรือการ
ติดตอสื่อสาร เพ่ือที่จะนําไปสูความเชื่อ และการกระทํา     
                     นอกจากนี้ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะที่มีความจําเปนมากสําหรับ
ครู สาดเคอร และสาดเคอร (Sadker; & Sadker. 1997: 523) ไดนําเสนอ การคิด 5 มิติ ดังน้ี 
                       1. การคิดในระดับลึก (Metacognition) เปนการตระหนักในความคดิของตนใน 
ภาระงาน และการทํางาน 
                       2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค (Critical and creative thinking) 
เปนความคิดเพ่ือใหนักเรียนบรรลุผลในการเรียน ทําใหมีความชัดเจนในวิชาการ สวนการคิดสรางสรรค
เปนการคิดเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมในการจัดการเรียนการสอน 
                       3. กระบวนการคิด (Thinking processes) เปนกระบวนการคิดที่จะสามารถรวบรวม
เอาประสบการณ หลักวิชา การแกปญหา การตัดสินใจ การวิจัยเขาดวยกัน  
                       4. ทักษะในการคิดประเด็นสําคัญ (Core thinking skill) เปนทักษะทีส่ําคัญมากใน
การที่จะทําใหเกิดการคิดในมิติที่กวางออกไป 
                       5. การคิดเชื่อมโยงระหวางเน้ือเรื่อง ความรู การคิด (The Relationship of content 
– area knowledge to thinking) เปนการคิดเชื่อมสัมพันธ ระหวางความรูกับขอบเขตของเนื้อหาวิชา                  
ครูควรมีการพัฒนา การวางแผน การผสมผสานแบบแผนความคิดอานของตนเอง เขากับการฝกทักษะ
การคิดอยางเปนกลยุทธ อยางเปนระบบที่เนนภาพใหญ เนนความเชื่อมโยงขององคประกอบยอยได 
และสามารถปรับเปลีย่นกระบวนทศัน แนวคิด แนวปฏบิัติใหเหมาะสม กับสภาพการที่เปลี่ยนไป  
                     การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดรวบยอด ที่สรุปไดจากความคดิหลายๆ คน  
 มีการคิดหลายรอบ มักเปนการคิดที่สมเหตุสมผล เพ่ือประกอบการตัดสินใจไดอยางนาเชื่อถือ 
(Bensley. 1998: 5) การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการที่เกิดจากการประเมินผลสรุปจาก
ขอมูลที่มีความชัดเจน ซ่ึงขอสรุปน้ันอาจเกิดจากสิ่งจริง หรือกําหนดขึ้นเอง จากการประมวลผลที่เกิด 
จากความซ้ําซากจําเจ ทั้งจากสิ่งที่เปนไปได และเปนไปไมได และไดเสนอปจจัยสําคัญในการคิดไว 
ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6   สิ่งที่ทําใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
              ที่มา:  Eggen, Paul D.; & Kuachak, 1996. Stategies  for Teaching Content and 
Thinking Skills. p.54. 
 
                      2. การคิดเชิงวิเคราะห  
                        การคิดเชิงวิเคราะหเปนทักษะที่สามารถพัฒนาไดโดยการฝกฝนอยางตอเน่ืองจน
เปนลักษณะนสิัย ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหเปนการเรียนรู อยางหนึ่งที่สงเสริมทักษะการคิด
ในระดับสูง มีรายละเอียดตอไปน้ี 
                        ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 251, 1071) การคดิ
เชิงวิเคราะห มีความหมายวา เปนการใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียด รอบคอบ แยกเปนสวนๆ ใน
เรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาจุดเดน จุดดอยของเรื่องนั้นๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอยางมี
ความเปนธรรมและเปนไปได 
                        ทิศนา  แขมมณี และคนอ่ืนๆ (2544: 123-133) ไดสรุปวา การคิดเชิงวิเคราะหเปน
ทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบดวยทักษะยอย 6 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมา
จัดระบบใหงายแกการเขาใจ  2) ทักษะการกําหนดแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยความรูเดิม และการ
คนพบคุณสมบัติรวมของกลุมขอมูลบางกลุม  3) ทักษะการกําหนดหมวดหมูในแงมุมที่จะวิเคราะห   
4) ทักษะการแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความสัมพันธเก่ียวของโดยตรง   
5) ทักษะการนําขอมูลที่แจกแจงแลวในแตละหมวดหมูมาจัดเรียงลําดับใหงายแกการทําความเขาใจ 
และ 6) ทักษะการเปรียบเทยีบขอมูลระหวางแตละหมวดหมู ในแงของความมาก-นอย ความสอดคลอง-
ความขัดแยง ผลทางบวก-ผลทางลบ ความเปนเหต-ุเปนผล และลําดับความตอเน่ือง  

การคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

เขาใจสาระสําคัญ 

ในเร่ืองน้ันอยางลึกซึ้ง 

มีกระบวนการ 
คิดพื้นฐาน 

 

การรับรูลึกซึ้ง ทัศนคติ 
และอารมณ 
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                        ลัดดา  ภูเกียรติ (2542: 92,95) การคิดเชิงวิเคราะหจึงเปนทักษะการคิดระดับสูงที่
จําเปนตองอาศัยทักษะอ่ืนๆ ที่เปนทักษะพื้นฐานมาชวย เชน การเขยีน และการฟง ความสามารถใน
การเขาใจนําไปสูความสามารถดานการวเิคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ตามลําดับ  
                        อุษณีย  โพธิสุข (2543: 69) กิจกรรมที่ใหนักเรียนคิด วิเคราะห และคนหาวธิกีาร
แกปญหาจากสถานที่กําหนดให ลักษณะของคําตอบจะมีความหลากหลาย ริเริ่ม และแปลกใหม 
นักเรียนสามารถมองปญหาไดอยางละเอียดมากขึ้น การใชกิจกรรมสงเสริมความคิดจึงสามารถทําให
นักเรียนมีการพัฒนาทางดานทักษะการคดิมากขึ้น ประกอบดวย 1) การอาน และการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การอาน และการฟงแบบไตรตรอง โดยมีการตรวจสอบกอนตัดสินใจ และ  
2) การแยกความแตกตางระหวางบุคคลกับความคิดทีนํ่าเสนอ ระหวางสาระกับความชอบสวนตัว  
ระหวางขอเทจ็จริงและการตีความ และระหวางความคดิที่มีคุณคาและคุณภาพของการแสดงออก 
ซ่ึงความคิด 
                       วิโรจน  นาคชาตรี (2542: 143-144) การวิเคราะหมีลักษณะคลายคลึงกับการจัด
พวก แตละเอียดกวา คือ มีการหาความสมัพันธ ความเหมือน ความตางของสิ่งตางๆ ในสวนที่ไมอาจรู
ไดดวยการดูผานๆ การวิเคราะหเปนการพิจารณาเพื่อหาสวนประกอบของสิ่งน้ันๆ รวมทั้งปญหาตางๆ 
อยางแจมแจง ตลอดถึงความสัมพันธกับสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับวาตองการเขาใจสิ่งน้ันในแงใด สวนการ
สังเคราะหเปนกระบวนการที่ยอนกลับ การสังเคราะห คือ การนําเอาสวนประกอบยอยๆ ที่ไดจากการ
วิเคราะหมารวมกัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดส่ิงใหมๆ การวิเคราะหน้ันทําใหเขาใจธรรมชาติของสวนประกอบ
แตละสวนเปนอยางดี   
                       กลาวไดวา การคิดเชิงวิเคราะหเปนทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาได ตั้งแตวยัเด็ก
เล็ก และใหคงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลยั เพ่ือใหนักเรียนสามารถคิดไดดวยตวัเอง และเกิดความ 
สําเร็จในการเรียนรู เพราะการเรียนรูที่ดีตองเปนเรื่องของการรูจักคิด และมีทักษะในการคิด  
                        3. ความคิดสรางสรรค 
                             ความคิดสรางสรรคเปนคุณภาพที่มีอยูในมนุษยทุกคน หากไดรับการสงเสริมพัฒนา
และนําไปใชใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนอยางมหาศาล ดังน้ันหากสังคมใดมีประชากรที่มีคณุลักษณะ
เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงก็ยอมจะเปนแรงขับใหสังคมนั้นพัฒนากาวหนาได อยาง
รวดเร็ว  
                        กิลฟอรด (Guilford. 1967: 61) ไดใหความหมายของความคดิสรางสรรควา เปน
ความสามารถทางสมองในการคิดไดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล ซ่ึงเรียกวา 
ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ความคิดอเนกนัยน้ี ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม (Originality) 
ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration)  
                        อารี  พันธมณี (2545: 6) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไว เปน 3 ลกัษณะ 
คือ  
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                        1. ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค (Creative process) หมายถึง ความรูสึกไว
ตอปญหา และสามารถแกไขปญหาไดอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ และนําผลไปใชใหเกิดประโยชนใน
สิ่งใหมตอไป  
                        2. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Creative person) หมายถึง บุคคลที่
มีความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน กลาคิด กลาแสดง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีอารมณขันมี 
จิตนาการ มีความยืดหยุนทัง้ความคิดและการกระทํา และเปนรายบุคคลท่ีมีความสขุกับการทํางาน 
หรือสิ่งที่ตนพอใจ และไมหวังผลจากการประเมินภายนอก  
                        3. ลักษณะของผลิตผล หมายถึง คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น มีตั้งแตขั้นต่ําที่
แสดงผลที่เกิดจากความพอใจของตนทีแ่สดงออก ซ่ึงความคิดและการกระทํา จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปน
การฝกทักษะ และคอยคิดไดเอง จนถึงระดับการคิดคนพบทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐคดิคน
ตางๆ  
                        อาจกลาวไดวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถดานการคิดแกปญหา
ของบุคคลอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถพัฒนาเปนหลักการ ทฤษฎีและสิ่งประดิษฐคิดคนใหมๆ ได   
                        องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
                        จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ กิลฟอรด (Guilford) เชื่อวาความคดิ
สรางสรรคเปนความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทศิทางหรือเรียกวา ลักษณะการคดิ 
อเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน (นรินทร สุทธศิักด์ิ. 2550: 
20-22; อางอิงจาก กรมวิชาการ. 2543: 9-10) ดังน้ี 
                        1. ความคิดริเร่ิม (Originality) เปนลักษณะของความแปลกใหมแตกตางจาก
ความคิดธรรมดา อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และปรับปรุงใหเกิดส่ิงใหมขึ้น เชน 
การคิดประดิษฐเคร่ืองบินไดสําเร็จ สามารถอธิบายไดตามลักษณะ ดังน้ี คือ  
                           1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คือ เปนกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิด
จากของเดิมไปสูความคิดแปลกใหมที่ไมซํ้ากับของเดิม 
                           1.2 ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริเร่ิมจะเปนบุคคลท่ีมีเอกลักษณ
ของตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลาลอง กลาแสดงออก ไมขลาดกลัวตอความไมแนนอน แตเต็ม
ใจและยินดีทีจ่ะเผชิญ และเสี่ยงกับสภาพการณดังกลาว บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจึงเปนบคุคลที่มี
สุขภาพจิตดีดวย      
                           1.3 ลักษณะทางผลผลิต คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม จึงเปนงานที่แปลก
ใหม ไมเคยปรากฏมากอน มีคุณคาทั้งตอตนเอง และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ซ่ึงเกิดจาก
แรงจูงใจของตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งที่คิดคนใหมไมซํ้ากับใคร  
                        2. ความคลองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็วและมีคําตอบปรมิาณที่มากในเวลาที่จํากัด แบงออกเปน
องคประกอบยอย 4 ดาน ดังน้ี  



 79

                           2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word fluency) ซ่ึงเปนความสามารถ
ในการใชถอยคําอยางคลองแคลว 
                           2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational fluency) เปน
ความสามารถที่คิดหาถอยคาํที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ภายในเวลากําหนด 
                           2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลี และประโยค คอื ความสามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหได
ประโยคทีต่องการ  
                           2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
ส่ิงที่ตองการภายในเวลาทีกํ่าหนด เปนความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟนใหได
ความคิดที่ดีและเหมาะสมทีสุ่ด จึงจําเปนตองคิด คิดออกมาใหไดมากหลายอยาง และแตกตางกัน 
เปรียบเทียบกันวาความคิดอันใดจะเปนความคิดที่ดีที่สดุ  
                        3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง แบงออกเปน  
                           3.1 ความยืดหยุนทีจ่ะเกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เปนความสามารถ
ที่จะพยายามคิดไดหลายอยางอยางอิสระ  
                           3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive flexibility) เปนความ 
สามารถที่จะคดิไดหลากหลาย และสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหน่ึงไปเปนหลายสิง่ได  
                        4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแตง
หรือขยายความคิดหลักใหไดความหมายที่สมบูรณยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออเปนคุณลักษณะที่จําเปน
ยิ่งในการสรางผลงานที่มีความแปลงใหมใหสําเร็จ พัฒนาการของความคิดละเอียดลออขึ้นอยูกับสิ่ง 
ตอไปน้ี  
                           4.1 อายุ คนที่มีอายุมากจะมีความสามารถทางดานนี้มากกวาคนที่มีอายนุอย  
                           4.2 เพศ เพศหญิงจะมีความสามารถมากกวาเพศชายในการคิดละเอียดลออ 
                           4.3 การสังเกต คนที่มีความสามารถดานการสังเกตสูงจะมีความสามารถดาน
ความคิดละเอียดลออสูงดวย  
                        กิลฟอรด; และฮอพฟเนอร (Guilford; & Hoepfner. 1972: 137-152) ไดศึกษาถึง
องคประกอบของความคิดสรางสรรคเพ่ิมเติม และพบวา ความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบอยาง
นอย 8 องคประกอบ คือ  
                        1. ความคิดริเริ่ม (Originality)  
                        2. ความคิดคลองตัว (Fluency) 
                        3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
                        4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
                        5. ความคิดไวตอปญหา (Sensitivity of problem) 
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                        6. ความสามารถในการใหนิยามใหม (Redefinition) 
                        7. ความซึมซาบ (Penetration) 
                        8. ความสามารถในการทํางาน (Prediction) 
                        ทักษะทางการคิดทีส่งเสริมความคิดสรางสรรค  
                        การศึกษาทักษะทางการคิดที่สงเสริมความคิดสรางสรรคไดรับความสนใจเม่ือ
ประมาณ 10 ป กวาที่ผานมา ดังน้ัน ผลการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้จึงยังไมแพรหลายเทาที่ควร ผล
การศึกษาที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี  
                        อัลเบรชท (Albrecht. 1980: 13-14) ไดกลาวถึง การคิดอยางมีคุณภาพของมนุษย
วาประกอบดวยการคิดสรางสรรค การคดิแกปญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงการคิดอยางมีคุณภาพนี้ 
ประกอบดวยทักษะพ้ืนฐานทางการคิด 10 ประการ คือ  
                        1. ความตั้งใจ (Concentration) 
                        2. การสังเกต (Observation) 
                        3. การจํา (Memory) 
                        4. การใหเหตุผล (Logical reasoning) 
                        5. การสรุปอางอิง (Inferences) 
                        6. การตั้งสมมติฐาน (Forming hypotheses) 
                        7. การกําหนดทางเลือก (Generating options) 
                        8. การโยงความสัมพันธระหวางการคิด (Making association between ideas) 
                        9. การกําหนดรูปแบบ (Recognizing patterns) 
                       10. การรับรูและมิติสมัพันธ (Spatial and kinesthetic perception) 
                        ดังน้ันการฝกคิดอยางมีคุณภาพตามแนวคิดของ อัลเบรชท ก็คอื การฝกทักษะ
พ้ืนฐาน 10 ประการ เพ่ือใหเกิดทักษะการคิด สงเสริมการคิดสรางสรรค 
                        สามารถกลาวไดวา สิ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค คือ เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยครูควรจะนําเทคนิควธิกีารตางๆ มากระตุนใหผูเรยีนเกิดนิสัย และ  
เจตคตใินทางสรางสรรค เพ่ือนําไปสูประสิทธิภาพของผูเรียน  
                        สิ่งสําคัญสําหรับครู คือ การมีใจที่จะทาํการสอนใหกับผูเรียนดวยความพึงพอใจ ใน
การรวมมือกับเพ่ือนครูดวยกัน อีกทั้งการมีวินัย ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ทําใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง และมีผลดานการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล สิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพครตูองมี 
ไดแก  
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                             จรรยาบรรณครู   
                        ซ่ึงความเปนครูเกิดจากการตกลงใจที่จะพัฒนาการศึกษา เปนสื่อที่เกิดจาก
ความรูสึกในจิตใจ ทุกคนควรมีใจในการสอน เพราะครูตองเอาใจใสนักเรียน รูจักมาตรฐานการตดัสินใจ
ของสังคมมีความรูสึก (Sense) อยางมากในธรรมชาตขิองการเรียน และตอบสนองเรื่องใหมๆ ที่เกิดขึ้น
ไดเสมอ (Green. 1998: 201-202) จรรยาบรรณที่สําคญัของครูอาชีพ คือ การพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
ซ่ึงเกิดจากความตระหนักในการสอนโดยจะเชื่อมโยงรวมมือกับผูอ่ืน เพ่ือใหใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธผิล (Holmes. 1993: 61) ครูอาชีพ จะมีความสมัครใจ และพอใจในการมี
สวนรวมในงานที่ตนเองมีความชํานาญ ซ่ึงมักเปนเรื่องวิจัย หรือการคนควาเพ่ิมเติม (Rebore. 1998: 
319) 
                        ในการประกอบอาชีพ ผูประกอบอาชีพจะตองมีจรรยาบรรณ และผูประกอบอาชีพ
ครูน้ัน คุรุสภาไดกําหนดจรรยาบรรณครู แลวคุรุสภายังสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู กําหนดเกณฑ
มาตรฐานวชิาชีพครูขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2533 ประกอบดวย ดานรอบรู สอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณมุง
พัฒนา มีลักษณะเปนนามธรรม ยากแกการปฏิบัติและการประเมินจึงไมมีความกวาหนาในการปฏิบัติ
ตามเกณฑเทาที่ควรในป พ.ศ. 2537 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานจากเดิม 4 ดาน เปน 11 ขอ และ
เม่ือพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ประกาศใช ครุุสภาไดดําเนินการพิจารณาความสอดคลองของเกณฑมาตรฐานวชิาชีพครู กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกรรมการอํานวยการคุรุสภาไดอนุมัติใหเพ่ิมเติมหลักเกณฑ
มาตรฐานวชิาชีพครูอีก 1 เกณฑ เปน 12 เกณฑมาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544:  
คํานํา) 
                        สํานักงานเลขาธิการครุุสภา ไดกําหนดจรรยาบรรณครู เพ่ือเปนแนวปฏิบตัิสําหรับ
ครู 9 ประการดังตอไปน้ี (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544: 64)  
                        1. ครูตองรักและเมตตาศษิย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลอื สงเสริม ใหกําลังใจ  
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา 
                        2. ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหแกศิษย อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสทุธิ์ใจ 
                         3. ครูตองประพฤติ ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และใจ 
                         4. ครูตองไมทําตนเปนปฏิปกษ ตอความเจรญิทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
สังคมของศิษย  
                         5. ครูตองไมแสวงหาประโยชน อันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบตัหินาที่
ตามปกติ และไมใชศษิยทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนแกตนโดยมิชอบ  
                         6. ครูยอมพัฒนาตนเอง ทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวสิัยทศัน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยูเสมอ  
                         7. ครูยอมรักษาและศรัทธาในวชิาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู 
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                         8. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครู และชมุชนในทางสรางสรรค 
                         9. ครูพึงประพฤตตินเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา และวัฒนธรรม 
                         ความเปนครู เกิดจากการตกลงใจที่จะพัฒนาการศึกษา ดวยตระหนักในการสอน 
ดวยความรวมมือกับบุคลอ่ืนดวยความชาํนาญ และการมีจรรยาบรรณ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของครูมืออาชีพ
ครูตองพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการดูแลผูเรียนดวยความเอาใจใส อบรมสั่งสอนอยางเต็ม
ความสามารถ ปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่ ไมขัดขวางการพัฒนาในทุกดานของผูเรียน ไมแสวงหา
ผลประโยชนจากผูเรียน พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตองศรัทราในวิชาชีพครู ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน
และกัน และเปนผูนําในการอนุรักษ ในวฒันธรรม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใหครูไดพัฒนาศักยภาพ สงผลถึงการ
ปฏิบัติงานของครูใหมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะดานการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของครู ซ่ึง
สามารถดูการพัฒนาจากแฟมที่ครูไดสะสมผลของงานที่มาจากการพัฒนาตนเอง วามีมากนอยเพียงใด 
ซ่ึง แฟมสะสมงาน เสมือนขอตกลงทีค่รูตองคํานึงถึงในการมาเปนครู ซ่ึงจะเปนการพัฒนาครูใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
                       สรุปไดวา การมีแบบแผนความคิด ครู มีความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีเหตุผล สามารถจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ ฝกการ
ใครครวญ และการฝกการตัง้คําถาม ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ  เพ่ือสะทอนภาพความคิด เพ่ือมุงสู
ความสําเร็จของสวนรวม  
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
       งานวิจัยในประเทศ 
                        งานวิจัยที่เก่ียวกับการมีแบบแผนความคดิ มีดังน้ี 
                        จริยา ตันติกรกุล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการฝกคิดสะทอนกลับในการสอน
ภาคปฏิบัตติอ ความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยทําการศึกษา
ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จํานวน 32 คน แบงกลุมตามคะแนน
เฉลี่ยวิชาการพยาบาลเด็ก แลวจับฉลากเขาเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 16 คน กลุม
ทดลองไดรับการสอนดวยการฝกคิดสะทอนกลับ กลุมการควบคุมไดรับการสอนตามปกติ เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอนภาคปฏิบัตวิิชาการพยาบาลเด็ก รูปแบบการฝกคิดสะทอนกลบั  
แบบสอบอัตนยัประยุกตวัดความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาล ผลการวิจัย พบวา 
ภายหลังการสอนนักศึกษาพยาบาลที่ไดรับการสอนดวยการฝกคิดสะทอนกลับ มีคะแนนความสามารถ
ในการแกปญหาทางการพยาบาลสูงกวากอนการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และ
ความสามารถในการแกปญหาทางการการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ไดรับการสอนดวยการฝก
คิดสะทอนกลบัสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 



 83

                          บุบผา พวงมาลี (2542: 116-117) ไดศึกษา เรื่องการรับรูความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาองคประกอบความเปน
องคการแหงการเรียนรูจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการมีแบบแผนความคิด และการสรางวิสยัทัศน
รวมกันอยูในระดับสูง ดานการเปนบุคคลที่รอบรู การเรยีนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ
อยูในระดับปานกลาง 
                       กัลยาณี คําแดง (2542: 2) ไดศึกษา ความสมัพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะกับวินัย
ในการสรางองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา : องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ผลการศึกษา 
พบวา ในดานพฤติกรรมพนักงานมีโลกทัศนที่มองโลกตามความเปนจริง หรือการมีแบบแผนความคิด
อยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก 
                       นุชรัตน  คันธหัตถี (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควา การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
ครูของครูประถมศึกษาตามทรรศนะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
จากการศึกษา พบวา ผูบรหิารโดยสวนรวมและจําแนกตามสถานภาพมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู
ของประถมตามทรรศนะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับการปฏิบัติแทบทุกคร้ัง และผูบริหารโรงเรียนมีทรรศนะตอการปฏิบัตติามแนว
จรรยาบรรณของครูประถมศึกษาโดยรวม และเปนรายดาน 7 ดานมากกวาผูบรหิารประถมศกึษาใน
สํานักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
                       จิต  นวนแกว (2543: 144-145) ไดศกึษา การพัฒนาความสามารถดวยการคดิขั้น
สูงในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่1 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนกลุมทดลอง 
ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีความสามารถดานการคิด
ขั้นสูงในภาพรวมของการคิด 5 ประเภท ไดแก การคิดสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ การคิดประเมินผล 
การคิดตัดสินใจ และการคดิแกปญหาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 แตรายประเภท        
ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการคิดประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
                       ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543: 106) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และเจตคตติอวชิาสงัคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือ
ครู ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสราง       
แผนภูมิมโนทัศน มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
                       ฤทัยวรรณ  คงชาติ (2544: 90-96) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห
เชิงอธิบาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใช
เทคนิคการจัดผังลายเสน และการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยาง ผลการศึกษา พบวา นักเรียน  
ที่เรียนดวยการสอนโดยใชเทคนิคการจัดผังลายเสน และนักเรียนที่เรียนดวยแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยาง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสงัคมศึกษาและการคิดวิเคราะห เชิงอธิบาย แตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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                       พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน (2546: 57-63) ไดศึกษา การคดิอยางมีวิจารณญาณของเด็ก
ประถมวัยที่ไดรับการเลนเกมฝกทักษะการคิด ของเด็กปฐมวันชาย-หญิง อายุ 5-6 ป กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอยูบาลปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัที่เลน
เกมฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่เลนสื่อตามมุม มีการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน 
แตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะสื่อนาสนใจ ทําใหเด็กอยากรู อยากเห็น และ
ตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ   
  งานวิจัยตางประเทศ          

              โคมี (Chomye. 1997: 2756) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สถานที่ ธรรมชาต ิและอิทธิพล
ของคานิยมในการตัดสินใจของครูอาชีพ เปนกรณีศกึษาในโรงเรียนขนาดใหญ พบวา คานิยมที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ คานิยมตามความตองการพ้ืนฐานของแตละคน นอกจากนั้น
ความรูสึกดานการแบงปนชนชั้นของผูบริหาร มีผลกับการตัดสินใจของทีมงาน ดวยคานิยมของ
ผูบริหารเปนสิ่งสําคัญมากตออิทธิพลในการจูงใจ คานิยมที่เปนพ้ืนฐานนั้น ผูบริหารจําเปนตองเขาใจ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานอยางรวดเร็ว 

             เทรนเนอร (Trainer. 1997: 4294-A) ไดศึกษา การประเมินคุณคาของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสมาคมนักศกึษาเทคโนโลยแีหงชาติในการสงเสริมการแกไขปญหาอยางสรางสรรค และ
การคิดอยางมีวิจารณญาณในโปรแกรมการศึกษาเทคโนโลยีของรัฐคาโรไลนาเหนือ ใน 4 สาขา ไดแก 
การกอสราง การผลิต การสื่อสาร และการขนสง โดยมุงเนนทักษะการคิด ผลการศึกษา พบวา ครูทุก
คนมีความเชือ่วา กิจกรรมที่ครูไดประเมินสามารถสงเสริมการแกไขปญหาอยางสรางสรรค และทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณในหมูนักศึกษา นอกจากนี้ยัง พบวา ไมมีความแตกตางในเร่ืองการรับรูของ
ครูที่อยู และไมอยูในสมาคมนักศึกษาเทคโนโลยีแหงชาต ิ

            โรสินอล (Rossignol. 1997: 467-474) ไดศึกษา ความสมัพันธระหวางยุทธศาสตร
การสนทนา และการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยทําการศึกษาในนักศกึษาพยาบาลชั้นปสูงสุด จํานวน 
57 คน ในมลรัฐดิลาแวร (Delaware) และครูที่อาสาสมัครเขามาเปนสวนรวมในการวิจัย จํานวน 11 คน 
วิธีการศึกษาในสัปดาหแรก ผูสอนพบผูเรียน เพ่ือชี้แจงวิธีการสอนในชวงของการประชุมปรกึษาหลัง
การใหการพยาบาลทุกคร้ัง 

            วิธีการสนทนา ประกอบดวย 
             1. ครูใชคําถามที่ซับซอนเพ่ือกระตุนการคดิของนักศึกษา 
             2. ครูเพ่ิมเติมความคิดของนักศึกษา  
             3. ครูซักถามเพ่ิมเติม  
             4. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการสนทนากับกลุมใหญ  
             5. การมีสวนรวมในการสนทนาระหวางนักศึกษากบันักศึกษา 
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             ผลการวิจัย พบวา ยุทธศาสตรการสอนทัง้ 5 วิธี ชวยกระตุนนักศึกษาพยาบาลให
เกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณในการประชุมปรึกษาหลงัใหการพยาบาล 
                       เบิรกโทล (Bergthold. 1999: 1054-A) ไดศึกษา รูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห และ
การใชความรูตอการเขาใจเบื้องตนของนักเรียนในมโนทัศนจํากัด ในวิชาแคลคูลสั จากการสัมภาษณ 
พบวา นักเรียน 10 คน มีการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่มีความยุงยาก ในขณะ
ที่นักเรียนสวนใหญสามารถอานผลของกราฟและตาราง และคาดเดาความจํากัด นักเรียนรูวาตาราง
และกราฟที่ไมชัดเจนอาจทําใหอานผลผิด และวิเคราะหยาก กราฟและตารางทีป่รากฏบนเครื่องคิดเลข
จึงถูกกําหนดเปนมาตรฐานนํามาเปรียบเทียบโดยไมมีการวิเคราะห การตระหนักในขอจํากัดของเครื่อง
คิดเลขไมมีนัยกับการคาดเดาอยางจํากัด นักเรียนไมรูวิธีการเปลี่ยนแปลงจากเกือบใชเปนใชในการ
ตัดสินใจในสถานการณอันจํากัด 

             แมนนิ่ง (Manning. 1999: 2838-A) ไดศึกษา ความสัมพันธของการคดิอยางมี
วิจารณญาณ และเจตคตติอการอานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรฐัโรแอน (Roane State Community 
College) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอานอยางมีวิจารณญาณ พบวา เจตคตติอการอาน และการคิด
อยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคะแนนของการคิดอยางมี
วิจารณญาณมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
                       ควิก (Quicke. 2000: 299-315) ไดศึกษา วัฒนธรรมองคกรของอาชีพครู กับการ
เรียนรูในสังคมรวมกัน เพ่ือประเมินความคิดของความเปนครูอาชีพในบริบทในขณะนั้น เพ่ือแนะนําให
เกิดองคการเรียนรูในสถาบนัที่ครูอาชีพทาํงานอยู พบวา การสรางแนวคิดใหมของครูอาชีพ ตองเนน
ความเปนประชาธิปไตยรวมกัน บนพ้ืนฐานของการสื่อสารอยางสมเหตุสมผล ในบริบทที่เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากกระบวนการราชการ (Bureaucratic) ใหหลวมมากขึ้นในชั้น
ของอํานาจ การสื่อสารที่ไมเปนทางการ ความเปนกันเอง ระหวางครูอาชีพดวยกัน ความไวเน้ือเชื่อใจ
กันในการทํางาน ความเปนอิสระในการทาํงานที่มีการตรวจสอบอยางเปนธรรม และความรับผิดชอบ 
ครูอาชีพจะทาํงานกับผูที่มีนํ้าใจ จริงใจใหความเปนอิสระ และสามารถใหการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา
ตนเองได ในทุกดาน รวมทั้งสังคม  

             เฮลส (Hales. 2002: 2642-A) ไดศึกษา กลยุทธการคิดอยางมีวิจารณญาณนํามาใช
โดยครูประจําชั้นที่มีตอผลสัมฤทธิข์องนักเรียน โดยวัดในชวงสุดทายของการเรียน 4 ป ผลการศกึษา
พบวา ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนดีขึ้น ตามดวยการฝกฝนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการยากที่จะ
สรุปวา การคดิอยางมีวิจารณญาณ และยุทธศาสตรการถาม เปนสิ่งทีช่วยใหผลสัมฤทธิเ์พ่ิมขึ้น แตจาก 
ขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชยุทธศาสตรเหลาน้ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของนักเรียนใน
โรงเรียนทดลอง  

             ริคเกทส (Ricketts. 2004: 2349-A) ไดศึกษา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณใน
การเลือกผูนําเยาวชน : ประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผูนํา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และผลงานทาง
วิชาการของนกัเรียน ผลการศึกษา พบวา ผูเขาสมัครรับเลือกสวนใหญมีความสามารถในการวเิคราะห 
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การอางอิง และการประเมิน แมจะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ คะแนนการคดิอยางมี
วิจารญาณของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชาย อายุไมสามารถเปนตัวพยากรณในเร่ืองของความ 
สามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ แตการคิดอยางมีวิจารณญาณสัมพันธกับผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา (การฝกฝนและประสบการณ) และทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ซ่ึงมีความสัมพันธกับลักษณะนิสัยในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

             จากงานวิจัยสามารถสรุปไดวา การมีแบบแผนความคิด ตองเปนผูรูจักคนหาแนวคดิ
ใหม ๆ จากประสบการณ มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการหาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา ทํา
ใหการปฏิบตังิานมีการปรับปรุงอยางมีคุณภาพเสมอ มีผลตอการตดัสินใจ และการปฏิบัติงานของ
ตนเอง  
                 2.2.3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
                      การทําใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน หรือภาพอนาคตของ
องคกร โดยทุกคนทุมเทผนกึแรงกายแรงใจกระทําใหเกิดขึ้น เพ่ือมุงสูความปรารถนารวมกันทั่วทั้ง
องคกร และสมาชิกทุกคนในองคกรไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมของ
องคกร จากแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 192-199) กลาววา การสรางวิสัยทัศนรวมกัน  
(Shared Vision) ตางจากการแบงปนขอคิดเห็นหรือความคิด (Shared idea) แตวสิัยทัศน (Vision) คือ
ตัวผลักดัน ความคิด (Idea) และพลัง (Power) ของแตละบุคคล การมีวิสัยทศันรวมกันเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับองคกร และจะชวยใหมีพลังและเห็นสิ่งที่จะเรียนรู การมีวิสัยทศันสวนบุคคล (Personal 
Vision) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายใน เกิดจากสติปญญาของตนเอง วิสัยทศัน (Vision) เกิดจาก
ความคิดของแตละคน พอมีการ “Shared” คือ มีการแบงปนวิสัยทัศนรวมกันจะทาํให วสิัยทศันของ 
แตละคนรวมเปนวิสัยทศันเดียวกัน ซ่ึง เซ็งเก (Senge. 2006) ไดอุปมาวา การมีวิสัยทศันรวมกัน 
(Shared Vision) วาเหมือนกับ 3 มิติ (Hologram) วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) 
เปรียบเสมือนกับจุดแตละจุดของภาพ 3 มิติ เม่ือเราดูเฉพาะจุด เราไมสามารถมองเห็นภาพได ดวยตา
ถามองจุดตางๆ แบบรวมๆ เราจะเห็นภาพใหญ ซ่ึงน่ีคือ การเกิดวิสยัทัศนรวมกัน ขึ้นแลว เซ็งเก  
ยังกลาวอีกวา อุปสรรคของการมีวิสัยทศันรวมกันมี 3 ประการหลัก คือ 
                      1. ระบบสายบังคับบญัชาในองคการ (Hierarchical organizational) อาจเปนตัว
ขัดขวางการมีวิสัยทศันรวมกัน เพราะไมวาผูบริหารระดับสูงกําหนด วิสัยทศันอะไรมา ผูใตบังคบับัญชา
จะทําตามอยางไมมีขอสงสัย เซ็งเก จึงกลาวเสนอวา ถาผูบริหารใชวธิีเขียนวิสัยทศันจากแนวคดิเห็น
ของผูใตบังคบับัญชา น้ันจะเปนกาวแรกในการสรางวสิัยทัศนรวมกัน  
                      2. วิสัยทัศนทีส่รางขึ้นไมไดมาจาก วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) แตเปน
วิสัยทศันที่เกิดจากผลลัพธ (Resulting vision) หรือวิสัยทัศนขององคกร (Official vision) ที่ไมไดเกิด
จากความคิดของตนเองทีนํ่ามาแบงปนกันจนเปนวิสยัทัศนรวม ดังน้ัน บุคลากรในองคกรยอมไม
สามารถเขาใจวิสัยทศันไดอยางถองแท และไมมีแรงผลักดันใหทําตามวิสัยทศันน้ันๆ ได  
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                      3. การขาดการสานตอวิสัยทัศน และการมีวิสัยทศันรวมกัน เซ็งเก กลาววา 
วิสัยทศันไมใชตวัแกปญหา แตพอปญหาขององคกรหมดไป วิสัยทศัน และพลังที่จะทําตามวสิัยทัศน
ยอมหมดตามไปดวยเชนกัน   
                      วิฑูรย สิมะโชคดี (2543: 61) กลาววา สิ่งสําคัญที่จะนาํพาองคกรไปสูทิศทางที่
ตองการ และสามารถบรรลเุปาหมายที่ตัง้ไว ก็คือ การทําใหสมาชิกทุกคนขององคกรสามารถมองเห็น
ภาพ “ภาพรวมองคกรในอนาคต” ไดอยางชัดเจน พูดงายๆ วา ตองสรางวิสัยทศัน (Vision) ขององคกร
ขึ้น น้ันคือ องคกรที่เราอยากจะได อยากจะเห็น อยากจะเปนในอนาคต วิสยัทัศนที่ดีควรไดจากการท่ี
สมาชิกทุกคนขององคกรรวมกันสรางขึ้น เม่ือสมาชิกในองคกรมี “วิสยัทัศนรวม” อยางแทจริง (จากการ
รวมกันกําหนดขึ้น) สมาชิกขององคกรก็จะยึดม่ัน และรวมมือรวมใจกันสรางขึ้นใหได จึงไมใสใจ เพราะ
ถูกส่ังใหทํา แตเปนเพราะทกุคนตองการทําเอง  
                      วีระวัฒน ปนนิตามัย (2543: 42) การสรางวิสัยทศันรวมกัน เปนการสรางวิสัยทศัน 
หรือภาพในอนาคตที่ปรารถนาใหเกิดขึน้ในองคกรน้ัน เปนสิ่งจําเปนตอภาวะผูนําของทุกคน เปนพลัง
ขับเคลื่อนในภารกิจทุกอยางขององคกรใหมุงสูเปาหมายเดียวกันเปนจุดรวม และพลังของการเรียนรู
ของสมาชิกในองคกร  
                      ธงชัย สมบูรณ (2549: 200-202) ไดกลาววา การสรางวิสัยทศันรวมกันเปนการ
ผลักดันใหบุคลากรในองคกรทุกคนมีขอสญัญาผูกมัด โดยอาศัยจุดประสงครวมกันบนพื้นฐานของการ
เปนหุนสวน หรือพันธมิตร ซ่ึงทุกคนมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดซ่ึงกันและกัน ในที่สดุจะนําไปสูความ
สอดคลองระหวางวิสัยทศันขององคกร และวิสยัทศันสวนบุคคล สงผลใหบุคลากรปฏิบัติหนาทีด่วย
ความผูกพัน รวมใจเปนหนึง่เดียวกัน และผนึกกําลังในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
                      ปญญา แกวกียูร (2546: 41-42) การสรางวิสัยทศันรวมกัน เปนวินัยที่กลุม หรือทีม
สรางจุดมุงหมายรวมกัน บุคคลท่ีมีความมุงหมายรวมกัน เรียนรูรวมกันในการสรางภาพอนาคต  
ที่พวกเขาตองการสรางหลักการ และแนวปฏิบตัิไปสูเปาหมายรวมกัน โรงเรียนหรือชุมชนที่มุงหวัง 
จะเรียนรูตองอาศัยกระบวนการสรางวิสยัทัศรวมกัน (Senge; et al. 2000: 7) การวิเคราะหกําหนด
วิสัยทศันตองดําเนินการมีสวนรวมของบคุคลทุกฝาย  
                      สามารถสรุปไดวา การสรางวิสัยทศันรวมกัน เปนการกระตุนใหบุคลากรในองคกร
สรางวิสัยทศันของตนเอง เปดโอกาสใหแสดงออกอยางเสรี ทําใหเกิดการแลกเปลีย่นวิสัยทศันของ
ตนเอง ซ่ึงนําไปสูเปาหมาย และทิศทางเดียวกันจนพัฒนาเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคกร 
                      จากการนําแนวคิดของฮอย และมิสเกล และโรลรี (Hoy; & Miskel. 2001: 32;  
& Rowlry. 1999: 416-417) พรอมกับ เพ็ททรา (Petrash. 2000: 16) มีวิธีการจัดการความรูมาใช โดย
ครูตองเปนตวันําในการปฏบิัติการจัดการความรู และตองตระหนักวา ความรูเปนสิง่ขับเคลื่อนหลักที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาตองเห็นคุณคาของการจัดการความรู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และการพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพอยางแพรหลายตาม
วิสัยทศันของสถานศึกษา (วิจารณ พานิช. 2547: 23; Salli ; & Jones. 2002: 2-10) จะเปนสิ่งกําหนด 
หรือบงบอกถึงความเขมแขง็ทางวิชาการของครู และสถานศึกษา เปนมาตรวัดอัตรา หรือระดับของการ
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ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของครู วาอยูในระดับใด วัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร (Corporate learning 
culture) เปนบรรยากาศที่สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการ
วัดผลความสาํเร็จของการเรียนรู พิจารณาจากการบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคกรเขาดวยกัน 
วัฒนธรรมองคกรตองชวยใหเกิดการเรียนรูที่ตระหนักถึงตนเอง (Self-awareness) การใครครวญ 
(Self-reflective) และการสรางสรรค (Creative way) สงเสริมใหมีการเรียนรู จากประสบการณ โดย 
เปดโอกาสใหคนมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบายสนับสนุน ใหมีการใหขอมูลยอนกลับ รวมทั้งให
โอกาสในการพัฒนาตนเองแกทุกคน เชน มีหลักสูตรการอบรม สัมมนา มีอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง 
มีครูพ่ีเลี้ยง และศูนยขอมูล เพ่ือใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยาง ในการทํางานรวมทั้งตองมีการสนับสนุน
ดานขวัญกําลงัใจ และการเงินจากองคกรอยางจริงจัง 
                      ดังน้ันครูจะตองมีการพัฒนาการเรียนรู ความสามารถ การจัดกระบวนการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรยีน เปนวิธทีีป่ฏิบัติอยูปจจุบันเปน
กิจวัตร  ที่เปนแบบปฏบิัตทิี่ดีที่สุด (Best practice) และตองคิดหาทางทําใหดีกวาเดิม (Better 
practice) โดยอาจหาความรูจากผูอ่ืนที่ดีกวา แลวก็มาทดลองดูถาส่ิงใดเกิดผลดีก็นํามาเปนขอปฏิบัติ 
และในทีสุ่ดก็กลายเปน New best practice สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (สํานักงาน กคศ.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548) ที่กลาววา การแสวงหาความรู (Knowledge acquisition) และการ
รวบรวมความรูจากแหลงภายในองคกร ความสามารถในการเรียนรู ของบุคคลสวนใหญในองคกรจะ
กลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง สําหรับการเพ่ิมคณุคาใหแกองคกร การไดมาซ่ึงความรูตาง ๆ จาก
ภายนอกองคกร สามารถทําใหการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการปฏิบตังิานตาง ๆ และ
รวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคกร การเปนผูนําในการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสรางใหเกิดความคิดใหม ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
                      วิโรจน สารรัตนะ (สมคิด สรอยน้ํา. 2547: 15; อางอิงจาก วิโรจน สารรัตนะ. 2545)  
ไดวิเคราะหงานเขียนของนกัวิชาการทางตะวันตกหลายทานดวยกัน อาทิ เชน Hughes (1999); 
Cunningham; & Corderio. (2000); Hoy; & Miskel (2001); Ubben; et al. (2001); Razik; & 
Swanson (2001); & Owens (2001)  เปนตน ไดกลาวสรุปถึง องคการแหงการเรียนรูวา เปนสิ่งที่
ผูบริหารยุคใหมจะตองสราง เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองแสดงภาวะความเปนผูนํา ในการจัดการหรือ
แสวงหาโอกาสเพื่อใหการเรียนรูใหมๆ ไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยความเชื่อทีว่า คนยิ่งเรียนรู ก็ยิ่ง
ขยายขีดความสามารถของตนออกไป องคกรที่กอใหเกิดการเรียนรูก็จะเติบโต และพัฒนาตอไปโดยไม
มีที่สิ้นสุด องคการแหงการเรียนรูที่ซ่ึงสมาชิกไดพัฒนาขีดความสามารถของตน เพ่ือการสรางสรรคงาน 
และการบรรลเุปาหมายแหงงานอยูอยางตอเน่ือง ซ่ึงแนวคิดแปลกๆ ใหมๆ ไดรับการกระตุนใหมีการ
แสดงออก เปนความทะเยอทะยาน และแรงบันดาลใจของกลุมสมาชิกไดรับการสนับสนุน และสงเสริม 
สมาชิกขององคกรไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน องคกรเองไดมีการขยายศักยภาพเพื่อการแกปญหา และ
สรางสรรคนวตักรรมใหมอยางตอเน่ือง 
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                      สมคิด สรอยน้ํา (2547: 20) เพ่ือสะทอนความรู และความเขาใจใหมๆ เหลาน้ัน  
“ผลลัพธ” ที่ไดจากความรูใหม ทักษะใหม หรือเจตคตใิหมๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวับุคคล
และองคกร เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได และสามารถมองเห็นไดดวยตา เปนสิง่ที่ทําใหองคกรมี
ลักษณะเชิงแขงขัน เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถทั้งของตัวบุคคลและองคกร เปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ และวัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรูอยางตอเน่ืองจากความลมเหลวเล็กๆ นอยๆ และมีการคนหาส่ิงใหมๆ และเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่สามารถคาดทํานายได 
                       การกระตุนพฤติกรรมการทํางานของครูใหปฏิบตังิานดวยความตั้งใจ เต็มใจ พรอม
ใจ และพึงพอใจที่จะทํางานนั้นใหบรรลุเปาหมายเดียวกันของสถานศกึษา เปนสิ่งทีท่ําใหสมาชิกเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่สถานศึกษาตองการ ไดแก  
                       แรงจูงใจ  
                       เปนสภาวะภายในอันหนึ่งที่เปนพลงัสิ่งกระตุน สิง่นําการกระทําของมนุษยไปใน
ทิศทาง หรือชองทางที่จะทําใหบรรลถุึงเปาหมายที่ตองการ โดยมีผูใหความหมายไว ดังน้ี  
                       มัลลิกา  ตนสอน (2544: 194) ไดใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึง ความยินดี
และเต็มใจที่บคุคลจะทุมเทความพยายาม เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดง
ออกมาในการแสดงพฤติกรรมดวยความกระตือรือรน และไมยอทอเม่ือเผชิญอุปสรรคหรือปญหา ซ่ึงเรา
สามารถกลาวไดวา บุคคลท่ีมีการจูงใจจะมีลักษณะ ดังน้ี มีเปาหมายในการแสดงออก มีพลังในการ
แสดงออก มีความพยายามในการแสดงออก 
                       กลัค (Glueck. 1982: 138) ไดใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึง สภาวะภายใน
ของบุคคล ซ่ึงจะเปนตวักําหนดทิศทาง และระดับของพฤติกรรม ทาํใหการทํางานของแตละบคุคลมี
พลังมากขึ้น และดําเนินเรือ่ยไปอยางตอเน่ือง จนบรรลุความตองการของตนเอง  
                       การจูงใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษย เม่ือเกิดภาวะขาดดุลทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ กอใหเกิดภาวะกดดัน และรางกายใหกระทํา เพ่ือตอบสนองความ
ตองการ เกิดเปนพฤติกรรมไปสูเปาหมาย หลังจากนั้นก็คลายความกดดันลง อยูในสภาวะสมดุล
ชั่วคราว แลวก็จะเกิดภาวะขาดดุลอีก ตอเน่ืองกันไปเรื่อยๆ ในเรื่องตาง ๆ ไมมีวันสิ้นความตองการ 
ตราบจนชวีิตมนุษยจะหาไม (เรียม  ศรีทอง. 2542: 353) 
                       แรงจูงใจ แบงออกเปน 2 ประเภท คอื  
                       1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการ 
และยากแสดงพฤติกรรมดวยความชอบของตนเอง ไมมีใครบังคับ ไมมีของมาลอใจ ไดแก เจตคติ ความ
สนใจ ความตองการ ซ่ึงเปนรางวัลทีบุ่คคลไดรับ โดยความรูสึกของเขาเองในขณะที่เขากําลังทํางาน ดังน้ัน
จึงเกิดการประสานสัมพันธโดยตรงระหวางงาน และรางวัลที่ได  
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                       2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดรับการ
กระตุนจากภายนอก ทําใหเห็นจุดหมาย และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แจงจูงใจประเภทนี้
มักจะเกิดจากสภาพแวดลอมของงาน ไดแก เงินเดือน สวัสดิการ หรือนโยบายของหนวยงาน  
                       พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากความตองการจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจ
หรือลอใจ อาจแบงประเภทของสิ่งจูงใจได 2 ประเภท ดังน้ี (กฤษณา  ศักด์ิศรี. 2534: 356-363)  
                       1. สิ่งจูงใจที่เปนเงิน (Financial incentive) มีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ไดแก  
                           1.1 อัตราคาจางและเงินเดือน ตองถือหลักความเปนธรรมและความยุตธิรรม 
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ เพราะคนเราไมสามารถจะทํางานไดเต็มที่หากมีความกังวลใจเกี่ยวกับปญหา
การเงิน  
                           1.2 การจายโบนัส โดยทั่วไปมักจะจายในรูปของเงินเปนงวดๆ โดยที่งวดหนึ่ง
อาจแบงเปนระยะเวลา ซ่ึงถอืเปนการเพ่ิมคาจาง และเงินเดือนของพนักงาน โดยทางออม เปนการจูงใจ
ใหทํางานโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับคาครองชพีของตน ซ่ึงจะทําใหไดผลและมีประสิทธิภาพขึ้น  
                           1.3 การแบงผลกําไร หมายถึง วิธีการที่หนวยงาน นายจางจะจายหรือให
ผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานมากกวาปกติ โดยขึ้นอยูกับกําไรที่ธุรกิจน้ันไดรับมาเปนการตอบ
แทนที่ไดรวมปฏิบัติงานดวยกันมา  
                           1.4 การใหบําเหน็จ อาจพิจารณาจากการทํางานมานาน และไมมีความผิดให
ปรากฏจนเปนที่นาพอใจ เพ่ือสนองในความดี ซ่ึงเปนวิธีการกระตุนใหผูทํางานหรือบรรดาพนักงานมี
กําลังใจในการปฏบิัติงานใหเปนไปอยางดี มีประสิทธภิาพ มีความพยายามในการปฏิบัติงาน โดยวิธีน้ี
ไดแก การเลื่อนชั้น เลื่อนตาํแหนง และเลื่อนอัตราเงินเดือน เปนตน  
                           1.5 การใหบํานาญ จะใหเปนเงินรายเดือนอาจจะนอยกวา หรือเทากับเงินเดือนที่
ไดรับในระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงานตามปกติก็ได ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจที่ทําใหเกิดความม่ันคงตอพนักงาน  
                           1.6 การใหประโยชนเก้ือกูล เปนการจูงใจที่มีตอขวัญ สุขภาพอนามัยของ
พนักงาน ชวยใหฐานะเศรษฐกิจ และสังคมของพนักงานภายในองคกรดีขึ้น  
                           1.7 การจัดกองทุนสงเคราะห เพ่ือชวยเหลือพนักงานในกรณีเกิดความเดือนรอน
ทางดานการเงิน เพราะพนักงานคิดวาทางองคการไมทอดทิ้งพวกตน ยังพรอมที่จะใหความเก้ือกูลแก
ตนอยูเสมอ เม่ือเกิดความเดือนรอนทางการเงิน  
                       2. สิ่งจูงใจที่ไมเปนเงิน (Non financial incentive) ไดแก  
                           2.1 การยกยองและการยอมรับนับถือ เปนสิ่งจูงใจสําหรับพนักงานที่ปฏบิตัิงาน
ไดผลดีเดน ควรไดรับการยกยองชมเชย เพ่ือทําใหพนักงานมีกําลังใจ รักงาน ทําคุณงามความดตีลอดไป  
                           2.2 การมีความรูสึกวาไดเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงาน กอใหเกิดความรูสึกเปนพวกพองเดียวกันกับผูรวมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานมาก 
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                           2.3 การเขามามีสวนรวม เปนสิ่งจูงใจที่ดีที่สุด ชวยกระตุนใหคนงานตั้งใจ และ
เต็มใจทํางาน เชน จัดใหมีโอกาสเขารวมในการประชุม ใหแสดงความคิดเห็นในนโยบายขององคกร 
เปนการชวยลดความรูสึกตอตานในการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากตัวเองมีสวนไดสวนเสียตอองคกรอยู
ดวย  
                           2.4 โอกาสกาวหนา ความเจริญกาวหนายอมเปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนในการ
ปฏิบัติงาน ในทุกระดับชั้นในองคกร ผูบริการจึงควรใหโอกาสกาวหนาแกพนักงานตามสมควรแตละ
บุคคลตลอดจนถึงใหโอกาสไดรับความรู ความสามารถในการทํางานจากการฝกอบรม 
                           2.5 ความยุตธิรรม หัวหนางานจะใชเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยาง
เสมอตนเสมอปลาย เพราะทําใหมีความรูสึกวามีความเทาเทียมกันทกุคน ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชัง  
                      อาจกลาวไดวา การที่ครูมีแรงจูงใจอยูในระดับสูง ความเต็มใจของครูที่จะทํางานเปน
รายบุคคล หรือทํางานเปนทีมไดในทันท ีโดยไมรีรอ หรือเสียเวลาโดยเปลาประโยชน และยิ่งผูบริหาร
ใหโอกาสครูไดแสดงความคิดเห็นใหเขาพบ เพ่ือปรึกษาหารือในการทํางานก็จะทําใหครูมีขวัญกําลังใจ 
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานไดสูงขึ้น 
                       สิ่งสําคัญอีกประการ ในการที่ครูมองภาพอนาคตของสถานศึกษาไปในทศิทาง
เดียวกันไดน้ัน ก็ตองอาศัยสิ่งที่ปฏิบตัิสืบตอกันมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ไดแก  
                       วัฒนธรรมองคกร  
                       วัฒนธรรมองคกร หรือวัฒนธรรมโรงเรียน เปนแนวปฏิบตัิที่หลอหลอมพฤติกรรม
ของครูอยางมีประสิทธิภาพและเปนทีย่อมรับ โดยมีผูใหความหมายไว ดังน้ี  
                       รัตนา  ศิริชยานันท (2542: 23) และจันทรา พักตรเพียงจันทร (2537: 30) ให
ความหมายทีใ่กลเคยีงกัน วาวัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง คานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานที่ไดรับ
การถายทอดสืบตอกันมา เปนแนวการดําเนินงาน และเปนปจจัยในการดําเนินงานของครูภายใน
โรงเรียน 
                       แพทเตอรสัน เพอรก้ี และปารเกอร (Sergiovanni. 1998: 195; citing Patterson, 
Purkey; & Parker. 1986: 50-5) ไดกลาวถึง สวนประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียน (The Factors of 
School Culture) ที่มีสวนเกีย่วของกับพฤติกรรมของบคุลากรในโรงเรียน 10 ประการ ไดแก 1) ความ
มุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอํานาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  
5) ความไววางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอ้ืออาทร 9) ความซ่ือสัตยสุจริต และ  
10) ความหลากหลายของบุคลากร พบวา สงผลตอการปฏิบัติงานในบริบทของประเทศไทย  
                       งานวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนกับวินัยในการสรางความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียน มีดังน้ี  
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                       จิราภรณ  โพธิเต็ง (2546: 63) ไดศึกษา ปจจัยทีจ่ะทําใหโรงเรียนเขาสูสภาวะความ
เปนองคการแหงการเรียนรู โดยทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา การที่จะใหโรงเรียนเขาสู
สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูไดอยางสมบูรณ คือ บทบาทของผูบริหาร บทบาทของครู 
งบประมาณ ทรัพยากรที่จําเปน การทํางานเปนทีม วสิัยทัศนและเปาประสงคของโรงเรียน และ
วัฒนธรรมโรงเรียน ซ่ึงวฒันธรรมโรงเรียนเปนคานิยมในการทํางานของครูในโรงเรียน และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน มีจุดมุงหมายรวมกัน 
                       ชนกพรรณ  ดิลกโกมล (2546: 30) ไดศึกษา วัฒนธรรมองคการกับองคกรแหงการ
เรียนรู : บริบทในบริษัท เบท็เทอรฟามา จํากัด พบวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับองคกรแหง
การเรียนรู และสามารถพยากรณในการคาดคะเนลักษณะองคกรแหงการเรียนรูไดอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ไดรอยละ 39.50  
                       สุรวี  ศุนาลัย (2541) ไดทําการศึกษา วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูในกลุม
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในลักษณะของ
วัฒนธรรมที่เอ้ือ และเปนอุปสรรคตอการดําเนินการขององคกร ผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมที่เอ้ือตอ
การดําเนินงานขององคกร ไดแก ความมุงม่ันตอเปาหมาย การมีสวนรวมในการตดัสินใจ และ
บรรยากาศแหงการแขงขัน สวนวัฒนธรรมที่เปนปจจัยอุปสรรคไดแก การขาดปฏิสัมพันธ และการ
ติดตอระหวางฝายบริหาร และพนักงานโดยตรง เพราะมีการมอบอํานาจใหแกหัวหนาฝายในลกัษณะ
ของผูควบคุม   
                       แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมองคกร เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร หรือหนวยงาน ซ่ึงในขณะที่วัฒนธรรมโรงเรียนก็
ถือวาเปนวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนเชนกัน ซ่ึงวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของครู ซ่ึงมีผลตอความสาํเร็จในการปฏิบตังิานรวมกัน สวนหนึ่งของวฒันธรรมโรงเรียนที่มี
สวนสําคัญ คอื  
                       วัฒนธรรมการเรียนรู (Learning culture) 
                       วัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมแหง
จารีตนิยม กลาวคือ การใหเน้ือหามากกวาใหหรือกระบวนการการคนหาทางเลือกทีเ่หมาะสม และ
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาสติและปญญาอันเปนจุดหมายปลายทางของการดําเนินชีวติ วิถีแหงการเรียนรู
เปนสิ่งที่ประเสริฐที่สดุสําหรับมนุษย สังคมไทยเปนสงัคมที่ใชอํานาจหรืออํานาจนิยม วิถีสังคมไทยใหม
จึงควรปรับปรุง วัฒนธรรมอํานาจไปสูวัฒนธรรมการเรยีนรู ควรจะตองเขาใจพื้นฐาน และแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือมุงสูการมีวัฒนธรรมการเรียนรู (กองบรรณาธิการ. 2546 : ออนไลน) 
                       ความหมายของการมีวัฒนธรรมการเรียนรู หมายถึง การใชความรู การสรางความรู 
การเรียนรูรวมกันในปญหา การหาทางออกรวมกนัขององคกร เพ่ือการพนวิกฤต (ความหมาย : ออนไลน) 
มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดในงานที่ทําอยู และมีการเรียนรูให
มากกวา หรืออยางนอยเทากับความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น (ธํารงศกัด์ิ  คงคาสวัสด์ิ. 2547: 36) 
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                       แจค เวลซ ผูบริหารบรษิัท จีอี กลาววา องคกรแหงการเรียนรูทกุแหงจะมีลักษณะ
บางประการทีเ่หมือนกันในดานวัฒนธรรมการเรียนรู มี 4 ลักษณะ ดังตอไปน้ี (เอ.เครมส. 2547: 87-88) 
                       1. มีการแบงปนขอมูล และพนักงานสามารถรูขอมูลได ผูบริหารในองคกรที่มี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูจะไมเก็บสถติิและขอมูลตางๆ ไวเปนความลับ แตจะใหพนักงานสามารถ
เขาถึงขอมูลได เพ่ือผูจัดการ และพนักงานจะไดมีขอมูลอางอิงเหมือนๆ กัน  
                       2. เนนใหคุณคากับผูเรียน องคการแหงการเรียนรูใหความสําคญักับการฝกอบรม 
และการเรียนรู  
                       3. ไมมีการลงโทษเม่ือเกิดความผิดพลาด หรือลมเหลว สําหรับวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองทําส่ิงใหมๆ เปนเรื่องรับได สิ่งสําคัญ คือตองเรียนรูจาก
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือองคกรจะไดไมผิดซํ้า 
                       4. คาดหวังใหทุกคนเรยีนรูอยูเสมอ การเรียนตองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 
หรือกลาวไดวา ตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือเปนกิจวัตร ไมใชเรียนเปนครั้งคราว ผูบริหารมี
หนาที่สื่อสารใหพนักงานรับรู และทําใหดูเปนตัวอยาง  
                       สามารถกลาวไดวา วฒันธรรมการเรียนรู หมายถึง การมีคานิยม ความเชื่อ  
ธรรมเนียมปฏิบัติ และการฝกฝนที่ชวยเสริมพฤติกรรมการเรียนรู รวมทั้งมีบรรยากาศที่สงเสรมิการ
ทดลองทําสิ่งใหมๆ สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ โดยเปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ สรางบรรยากาศใหคนเกิดการเรียนรูในดานกลา
แสดงออก กลาลอง กลาเปดเผย ชื่นชม ยกยองผูที่มีลักษณะการเรยีนรู ผูบริหารตองแสดงนิสัยการ
เรียนรู การใหโอกาสในการพัฒนาตนเองแกทุกคน  
                     สรุปไดวา การมีวิสัยทศันรวมกัน ครู มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
รวมกัน เกิดความตองการคนหาการเรียนรูของสมาชิก เพ่ือสรางภาพอนาคตขององคกร โดยมุงสู
เปาหมายเดียวกัน ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกในองคกร 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
  งานวิจัยในประเทศ  
                       งานวิจัยที่เก่ียวกบัการมีวิสัยทศันรวมกัน  มีดังน้ี 
                        เจริญสขุ ภาวศิริพงษ (2542: 86-88) ไดศึกษา การพัฒนาแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู เปนการศึกษาแนวคดิ และกิจกรรมเก่ียวกับเรื่ององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนแนวคิดการ
พัฒนาองคการที่เนนการสรางปจจัย และสภาพแวดลอม เพ่ือใหสมาชิกขององคกรเกิดการเรียนรู
สามารถพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา การกําหนดวิสัยทศัน การศึกษาใหรูสภาพแวดลอมขององคกร 
การกําหนดนโยบาย และกลยุทธขององคกร การฝกอบรม การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหม การ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การสรางบรรยากาศในองคกรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู และการประเมินผล 
เปนวธิีการที่ใชเพ่ือพัฒนาใหเกิดการเรียนรูขึ้นในองคกร 
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                       รัตนา  ศิริชานันท (2542: 141-142) ไดศึกษา วัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบตัิงาน
นิเทศในโรงเรยีน โดยศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียน ตามแนวคิดของ (Patterson; et al. n.d.) พบวา 
ความสัมพันธทางบวกระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานนเิทศภายในโรงเรียน และ
วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน คือ ดานความมุงประสงคของ
โรงเรียนและความเอ้ืออาทร 
                       ออยทิพย  สุทธิเทพ (2543: 90) ไดศึกษา วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวฒันธรรมโรงเรียน
ตามแนวคิดของ แพทเตอรสัน (Patterson; et al) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอประถมศกึษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ วัฒนธรรมโรงเรียนดานความมีคุณภาพ  และดานความซื่อสัตย   
                       สงบ ประเสรฐิพันธ (2543: 90) ไดศึกษา การรวมกันสรรคสรางคุณภาพโรงเรียน 
พบวา ผูบริหารยุคปจจุบันจะตองสรางภาพพจนใหมใหเปนผูนําทางวิชาการ มีหนาที่นําแนวคดิใหมๆ 
ไปสูการปฏิบตัิเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดานตางๆ ทําใหผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา อีกทั้งผูบริหารยังมีการพัฒนาบุคคลขององคกร ใหนําความรูที่มีอยูพัฒนาองคกร ใหเดินไป
ขางหนาตามวิสัยทศันที่มีอยูรวมกันที่แตละคนจะเรยีนจากกันและกัน และรูรวมกันกลายเปนความรู
องคกร    
             งานวิจัยตางประเทศ  
                     เลทวดู, เลียวนารด และชารแร็ท (Leithwood, Leonard; & Sharratt. 1998. 262-
263) ไดทําการศึกษาสถานศึกษาที่มีการสงเสริมการจัดการความรู เพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
พบวา โครงสรางของสถานศึกษาเหลาน้ัน จะมีลักษณะที่ยืดหยุน ยอมใหมีการตัดสินใจรวมของคณะครู 
อาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของ และตองมีวัฒนธรรมองคกรที่เปนแบบรวมมือ และมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีคานิยมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดของเพื่อนรวมงาน มีความมุงม่ันที่จะใช
ความกลาในการสรางผลงานใหม การแลกเปลี่ยนขอมูลยอนกลับ การยินดีกับความสําเร็จรวมกัน มุง
ความตองการ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยาง
ไมเปนทางการ รวมทั้งมีการพัฒนาวิชาชพีอยางตอเน่ือง  
                      ชานน (Shann. 1998: 67-73) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความพึงพอใจของครู
อาชีพ ในโรงเรียนในเขตเมอืง พบวา การสนับสนุนครน้ัูนเรื่องเงินเดือนมิใชเปนประเด็นสําคัญในการ
สรางขวัญกําลังใจแกครูอาชีพ สิ่งสําคัญ คือ การที่ใหโอกาสครูไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ สิ่งสําคัญใน
โรงเรียน โดยใหมีสวนรวมทั้งกับผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน และเพือ่นครูดวยกัน การสนับสนุนดาน
ทรัพยากรอยางเพียงพอ จะทําใหเกิดการเพ่ิมอํานาจแกครูอยางมาก และทําใหเกิดความพึงพอใจกับครู
อาชีพอยางสูงอีกดวย  
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                    รอสส (Ross. 2000: Abstract) ไดประเมินความตองการในการพัฒนาครูอาชีพของ
ครูใหญในโรงเรียนระดับกลาง ในการเรียนรูทางสังคม และการเรยีนทางอารมณในโรงเรยีน เพราะทักษะ
ทางอารมณเปนสิ่งสําคัญมาก โดยมีเปาหมายในการวจัิย เพ่ือใหทราบระดับความตองการในการพัฒนา
ความคิดดานสังคม และอารมณ พบวา ครูใหญสวนมากใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมและ
อารมณ เชนการพัฒนารวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน และการตัดสินใจรวมกัน นอกจากนั้นครใูหญยัง
ตองเปนผูนําดานการเรียนการสอน เพ่ือใหสามารถพัฒนาบรรยากาศทางสังคม และอารมณในโรงเรียน
อีกดวย 
                      เบนบาแซท และลิม (Benbasat; & Lim. 2000: 167) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการ
สนับสนุนกลุมครูดานเทคโนโลยีขาวสาร และเครื่องมือในการรับเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร พบวา ทําให
ครูมีขวัญ กําลังใจในการทาํงานใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ พบวา การ
สนับสนุนดานขวัญกําลังใจเปนรายบุคคล จัดวาเปนกระบวนการที่ทาํใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสู 
ครูอาชีพได โดยการใชบรรยากาศที่เปนกันเอง และทมีงานที่เกิดขึ้นภายในองคกร และชุมชนรวมกัน
ปรึกษาหารือ การทํางานจะทําใหครูมีการพัฒนาตนเองขึ้นอยางเห็นไดชัด 
                     ซิลลินส ชารินส และมัลฟอรด (Sillins, Zarins; & Mulford.  2002: 24-32)   
ไดทําการวิจัย เพ่ือหาคุณลักษณะ และกระบวนการทีบ่งชี้โรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู (What 
characteristics and processes define a school as a learning organization) เปนโครงการวจัิยใน
ประเทศออสเตรเลีย ใชกลุมตวัอยาง ที่เปนครูและผูบริหารในโรงเรียนรัฐออสเตรเลียใต (South 
Australia) และแทสมาเนีย (Tasmania) ผูวิจัยนําเสนอ องคประกอบของคุณลักษณะของโรงเรียนที่เปน
องคการแหงการเรียนรู 7 ดาน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การพัฒนาเปาหมายรวมกัน การสราง
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบรวมมือการกระตุนใชความคิดริเริ่มและกลาเสี่ยง ทบทวนสิ่งที่
เก่ียวของ และมีอิทธิพลตองานของโรงเรียน การสรางงานใหดีขึ้นและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัย 
พบวา องคประกอบที่สรางขึ้นไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการสรางสเกลองคประกอบ
ใหมได องคประกอบใหม 4 โมเดล คือ บรรยากาศไวใจและรวมมือ การริเริ่มและกลาเสี่ยง พันธกิจรวม
และการพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลโครงสรางคุณลักษณะที่
กําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
                       ไลทวูด และคณะ (Kemple; & Scott. 2003; Online; citing; leithwood; et.al. 2001) 
ไดศึกษา เรื่องการรับรูของครูและครใูหญระดับมัธยมศึกษา ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือทํา
การประเมินวฒันธรรมและภาวะผูนําของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตวัแปรดานวัฒนธรรมและภาวะผูนําเปน
ตัวบงชี้แรกทีจ่ะแสดงวา โรงเรียนนั้นไดมีการเรียนรูจากครู และครูใหญวาเปนองคกรแหงการเรียนรู
หรือไม พบวา ครูใหญมีการรับรูวาโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาครู ไมวาโรงเรียนจะมี
ขนาดแตกตางกัน และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมักจะมองวาโรงเรียนของตนเองเปนองคการ
แหงการเรียนรูมากกวาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  
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                       จากงานวิจัยดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา การมีวิสัยทศันรวมกัน  ตองเปนผูที่
แสวงหา สามารถแลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็นในการมีวิสัยทัศนรวมกัน พรอมใหความรวมมือ 
มีความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีคานิยมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดเห็นของ
เพ่ือนรวมงาน มุงม่ันที่จะใชความกลาในการสรางผลงานใหม โดยมุงความตองการ และผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน  
                2.2.4  การเรียนรูเปนทีม  (Team Learning) และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
                      การเรียนรูรวมกันของบุคลากรเปนกลุมภายในองคกรโดยอาศัยความรู และความคิด
ของสมาชิกในการแลกเปลีย่น และพัฒนาความฉลาดรอบรูของทีม องคการแหงการเรียนรูเกิดขึน้ได 
เม่ือมีการรวมพลังของกลุมตางๆ ภายในองคกร สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกันโดย
การส่ือขอมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน (Senge. 1990) 
                     จากแนวคิดของ วิฑูรย สิมะโชคดี (2543: 62) กลาววา การเรียนรูเปนทีม ผูบริหาร
ตองสรางบรรยากาศ และสงเสริมใหสมาชิกขององคกรทํางานเปนทมี ทํางานกันเปนหมูคณะ โดยเนน
ในเรื่องของ Team spirit แทนการเนนทีป่จเจกบุคคลที่สงเสริมใหเกงเปนคนๆ ไป องคกรที่เนนการ
ทํางานเปนทมี จะไดผลลัพธที่เพ่ิมขึ้นอยานาตกใจ เม่ือมีการเรียนรูเปนทีม สมาชิกแตละคนในทีมก็เกิด
การเรียนรู และเตบิโต พรอมๆ กันไป และสามารถลดความขัดแยงหรือชิงดีชิงเดนไปในตวัดวย  
                     การเรียนเปนทีม เปนการแลกเปลีย่นความรู มีประสบการณในการทํางานรวมกัน 
โดยการใชการส่ือสาร เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน จนเกิดเปนความคิดรวมกันขึ้น 
กลุมการเรียนรูเปนทีม ทําใหองคกรบรรลไุปสูวตัถุประสงครวมกันได ครูตองมีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน มีการแลกเปลีย่นขาวสาร ขอมูลความรูแสดงความคิดเห็น รวมมือกันทํางานเปนทีม พรอมทั้ง
มีความอดทนขยันหม่ันเพียรรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัต ิสมาชิกแตละคนในทีมเกิดการเรียนรู และมี
ความกาวหนาไปพรอมๆ กัน สอดคลองกับแนวคิดของ เซ็งเก  และคนอ่ืนๆ (Senge; et al. 2000: 7) 
ที่กลาววา บุคคลท่ีมีความมุงหมายรวมกัน เรียนรูรวมกันในการสรางภาพอนาคต ที่พวกเขาตองการ
สรางหลักการ และแนวปฏบิัติไปสูเปาหมายรวมกัน โรงเรียน หรือชมุชนที่มุงหวงัจะเรียนรู ตองอาศัย
กระบวนการสรางวิสัยทศันรวมกัน การวิเคราะหกําหนดวิสัยทศันตองดําเนินการมีสวนรวมของบุคคล
ทุกฝาย (วิจารณ พานิช. 2545: 23) โดยใชความรู และความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น การเรียนรูเปนทีม จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมี
การรวมพลังของสมาชิกในทีม ใหไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน (แอน เมอรคาเดอร. 2544: 38) 
เปนวินัยของการปฏิสัมพันธของกลุมโดยใชเทคนิคการสนทนา การอภิปราย และแลกเปลีย่นการเรียนรู
เพ่ือไปสูความสําเร็จรวมกัน 
                 และจากแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 217-218) ไดอธิบายวา การมีวิสัยทศัน
รวมกัน เปนการนําไปสูการเรียนรูเปนทีม ซ่ึง เซ็งเก ไดเปรียบเทียบการมีวิสัยทศันรวมกัน กับการมี
วิสัยทศันสวนบคุคล ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทมี ไดหรือไมอยางไร ดังภาพตอไปน้ี  
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                     ภาพที่ 1 

                                                                                                                                      

               ภาพแรกเปนลักษณะของสมาชิกบางคน (สมาชิกในที่น้ี คือ ลูกศร) ในทีมไมเขาใจ
เปาหมาย หรือวิสัยทัศนของทีม (ลูกศรจึงวิ่งไปคนละทศิทาง) ทําใหประสิทธิภาพของทีมลดลง 
เสียเวลา บรรลุเปาหมายชากวาที่ควรจะเปน  
 

                       ภาพที่ 2  

                                            
 

                   แตในทางกลบักันกับภาพแรก ถาสมาชิกในทีมเห็นพองในสิ่งเดียวกัน มีวิสัยทัศน
เดียวกันแลว แรงผลักดันของสมาชิกแตละคน จะเปนแรงขับใหทีมมุงสูความสําเร็จไดดี และเร็วขึ้น 
 

                   ภาพที่ 3           

                                          
  
                   แตถาสมาชิกแตละคนในทมีมีพลังในการทํางานเหลือเฟอ แตไมมีวิสัยทัศน เปน
อันหนึ่งอันเดียว ความสบัสนในทีมก็ยอมเกิดขึ้น  
 

                      เซ็งเก สรุปวา การเรียนรูเปนทีม คือ กระบวนการปฏบิตัิในแนวทางเดียวกัน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของทีม ใหมุงสูความสําเร็จที่สมาชิกแตละคนในทีมปรารถนา ซ่ึงเปนตัวสรางวินัยในการ
พัฒนาการสรางวิสัยทศันรวมกัน  
                      บีบี้ และมาสเตอรสัน (ณัฐนันท ดนูพิทักษ. 2543: 18; อางอิงจาก Beebe; & 
Masterson. 1990) ไดสรุปความสําคัญของการทํางานเปนทีมไว ที่นําไปสูการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
มีดังน้ี 
                     1. ทีมจะมีขอมูลมากกวาคนเพียงคนเดียว เน่ืองจากทีมงานจะมีบุคคลตางๆ ที่มี
ความหลากหลายในดานพ้ืนฐาน และประสบการณที่สามารถนํามารวมกันคิด พิจารณาไดอยาง
กวางขวางกวาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด ตอการแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
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                       2. ทีมสามารถใชวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ  ที่สรางสรรคไดมากกวาบุคคล
เพียงคนเดียว เน่ืองจากทีมงานมีวิธีการ หรือทางหลากหลายในการแกปญหา 
                    3. การทํางานเปนทีมสงเสรมิใหมีการพัฒนาการเรียนรู และการอภิปรายแนวคิด
ตางๆ อยางกวางขวาง การไดมีโอกาสอภิปรายในเรื่องที่เปนปญหากับทีม จะทําใหเราเกิดการเรียนรู
พัฒนาแนวคดิของตนเอง และของทีมไดอยางกวางขวาง 
                    4. ความพึงพอใจของสมาชิกตอการตัดสินใจของทีมเพ่ิมมากขึ้น เพราะสมาชิกไดมี 
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และการแกปญหา ซ่ึงจะสรางความรูสึกผูกพันความรับผิดชอบตอ
แนวทางอันเกิดจากการตัดสินใจนั้น เน่ืองจากตนไดเปนสวนหนึ่งที่ชวยทําใหเกิดแนวทางนั้นๆ ขึ้นมา 
                     5. สมาชิกของทีมจะเขาใจตนเองไดดีขึ้น ขณะที่มีการปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืน  
การทํางานเปนทีมจะทําใหเรามองเห็นภาพที่คนอ่ืนมองเห็นเราไดชัดเจนมากขึ้น เพราะขอมูลสะทอน
กลับทีเ่ราไดรับจะทําใหเราตระหนัก ถึงคณุลักษณะของตัวเราที่เรามองไมเห็นแตคนอ่ืนมองเห็น  
                   จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ทาน ชีใ้หเห็นวา เทคนิคการทํางาน
เปนทีมเกิดจากบุคคลในทีมเกิดการเรียนรูรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรไดรับการยอมรับจาก
องคกรภาครัฐ และเอกชนเปนอยางมาก มีการนําเทคนิคการทํางานเปนทีมมาใชในการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปไดวา การทาํงานเปนทีมมีความสําคัญ เน่ืองจากมนุษยเปน
สัตวสงัคม ทุกคนมีขอจํากัดในเรื่องพลัง และมีความแตกตางกันในเรื่องสติปญญา ประกอบกับลักษณะ
ของสังคมในปจจุบันเปนสงัคมที่ตองการทํางานรวมกันทุกระดับ และทุกองคกร เพ่ือรวมพลังของ
สมาชิกใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน ทุกคนในองคกรมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น 
ประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือสรางมาตรฐานของงาน เกิดความคิดสรางสรรค เกิดความสามัคคี มี
ความไวเน้ือเชื่อใจกัน ชวยแหลือกันทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน ในขณะเดียวกันสมาชิกก็
สามารถพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กับความสําเร็จ และความกาวหนาของทีมงาน ทําใหองคกร
เจริญกาวหนา มีมาตรฐานการทํางานที่ดี ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จในแงประสิทธภิาพทั่วทั้งองคกร 
                      รูปแบบการเรียนรูเปนทมี  
                      มารทควอรท (Marquardt. 1996: 23) ใหความเห็นวา รูปแบบการเรียนรู มีหลัก
ดังน้ี 
                   1. การเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน (Adaptive learning) การเรียนรูเกิดขึ้น เพราะบุคคล 
หรือองคกรเรียนรูจากประสบการณ และการทบทวน (Reflection) กระบวนการในการเรียนรูเพ่ือ
ปรับตวั พิจารณาจากสิ่งตอไปน้ี องคกรปฏิบัติการโดยมุงหวังไปสูเปาหมาย การปฏิบัติมีผลตอผลลัพธ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ความเปลีย่นแปลงสอดคลองกับเปาหมายขององคกร รูปแบบการปฏิบัต ิ
หรือการปรับเปลี่ยนอยูบนพ้ืนฐานจากผลลัพธ 
                       2. การเรียนรูจากการคาดการณในอนาคต (Anticipatory learning) การเรียนรู
เกิดขึ้นเม่ือองคกรเรียนรูกับองคกร โดยใชวิธกีารทบทวนวิสยัทัศน และลงมือปฏบิัติโดยสวนใหญจะ
มุงหวังผลใหเกิดขึ้นกับองคกร ซ่ึงเปนวิธใีชวางแผนคือ การเรียนรู (Planning is learning)  
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                      3. การเรียนรูวิธีการเรยีนรู (Deutero learning how to learning) เปนการเรียนรู
วิธีการเรยีนรูที่เก่ียวของกับศักยภาพการเรียนรู โดยศึกษาดวยตนเองหาวิธีคิด และใชเหตุผล ศึกษา
วิธีการเรยีนรู ตั้งสมตฐิานเก่ียวกับสิ่งตางๆ แลวกําหนดวิธีการ และแนวทางการเรียนรู องคกรตอง
อาศัยแหลงการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
                     4. การเรียนรูจากการปฏิบตัิ (Action learning) การเรียนรูเกิดขึ้นจากการทํางาน
โดยผานการแกปญหา และการพัฒนางานไปสูความสาํเร็จ ซ่ึงมีผลดีตอการพัฒนาความรู และทักษะ 
การเปลี่ยนแปลงในทางทีดี่ขึ้นขององคกร  
                     วิชัย วงษใหญ (2542: 9) กลาวถึง การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูวามี  
2 รูปแบบ คือ  
                       1. การเรียนรูแบบวงเดียว (Single loop learning) มีลักษณะการเรยีนรูที่เกิดขึ้นแก
องคกร เม่ือทํางานบรรลุผลที่ตองการ หากไมสอดคลองจะนําไปสูการปรับปรุงแกไข และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรูแบบวงเดียวมีลักษณะเปนการปรบัตวั (Adaptive learning) ตอการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม บุคลากรจะตอบสนองการเปลี่ยนแบบมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะมีผลในการแกปญหา
ระยะสั้น   
                       2. การเรียนรูแบบสองวง (Double loop learning) มีลักษณะของการประเมิน
ทบทวนวตัถปุระสงค ความเชื่อ คานิยมขององคกรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร การแสวงหา
วิธีการเรยีนรูใหมโดยมุงสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในองคกร มีลักษณะเปนการคิดมุงอนาคตมากกวาจะ
ยอนกลับสูอดีต องคการแหงการเรียนรูจะบรรลุผลไดตองมีบุคลากรที่ใชความคิดสรางสรรคอยูเสมอ 
อันจะนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงองคกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
                     สกีม (Skyrme. 2000: 2) เสนอ รูปแบบการเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูไว  
4 รูปแบบ คือ  

      1. การเรียนรูขอเท็จจริง ความรู กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ 
          2. การเรียนรูงานใหมเพ่ือเชื่อมโยงไปสูสถานการณอ่ืน (Learning new job skill) 
        3. การเรียนรูเพ่ือปรับตัว (Learning to adapt) 
        4. การเรียนรูวิธีการที่จะเรยีนรู (Learning to learn) 

                    สรุปไดวา การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูน้ันตองใชหลายๆ วธิ ีเพ่ือใหสมาชิก
เกิดการเรียนรูไปในทศิทางเดียวกัน ทําใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนขององคกร ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคกร  
                       ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Characteristic of effective teams)  
                     ในการดําเนินงานขององคกรใหบรรลวุัตถปุระสงค และเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ทุกองคกรตองมีความรูสึกวาตนเองอยูในทีมเดียวกัน และรวมแรงรวมใจใหประสบ
ผลสําเร็จรวมกัน ผูบริหารจึงตองสรางทีมงานใหเกิดขึ้นในองคกร และกระตุนใหทกุคนเกิดความรูสึกวา
ตนเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหนึ่งของทีม 
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                    เนาวรัตน แยมแสงสังข (2542: 118) กลาววา ทีมงานทีมี่ประสิทธิภาพมีลักษณะ 
ดังน้ี 
                    1. สมาชิกมีความเขาใจในบทบาทของแตละคนเปนอยางดี 
                      2. สมาชิกมีการติดตอสื่อสารกันอยางทั่วถึง 
                      3. สมาชิกมีความเคารพในหนาที่ของแตละคน 
                    4. สมาชิกทุกคนตางสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยคิดสรางสรรคเพ่ือใหงาน
ของทีมบรรลุเปาหมาย 
                     5. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นตองเปนความขดัแยงที่เก่ียวกับงานเทาน้ัน ไมนําเรื่อง
สวนตวัเขามาเกี่ยวของ 
                       6. บรรยากาศการทํางานในทีมไมตึงเครียด เปนบรรยากาศแบบสบาย 
                        7. คํานึงถึงประโยชนของทมีงานมากกวาประโยชนสวนตัว  
                     พวงรัตน เกษรแพทย (2543: 166-175) กลาววา ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
มีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปน้ี 
                       1. มีวัตถุประสงคของการทํางานที่ชัดเจน (Clear purpose and agreed goals) เปน
หลักเกณฑทีส่ําคัญอยางยิ่งในการทํางานรวมกัน สมาชิกทุกคนตองเขาใจในภารกิจ หนาที่ และมีความ
รับผิดชอบรวมกัน หากวัตถุประสงคทีช่ดัเจนเกิดการตกลงรวมกัน งานก็ดําเนินไปดวยดี 
                       2. การเปดเผย และการเผชิญหนา (Openness and confrontation) การรับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมจะนําไปสูการหาขอสรุป เพ่ือใหทีมงานผานพนสภาวะวิกฤตได 
                      3. การชวยเหลือสนับสนุน และความไววางใจ (Support and trust) ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพตองไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบังคับบญัชา โดยทั่วไปการชวยเหลือสนับสนุน 
และความไววางใจจะไปดวยกันเสมอ การทําใหทีมงานชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางเขมแข็งเปนสูตร
สําคัญในการสรางทีมงาน 
                       4. ความรวมมือ และความขัดแยง (Co - operation and conflict) แมวาทีมงานจะ
รวมมือกันเปนอยางดี ก็ไมอาจหลีกเลี่ยงความขัดแยงได ความขัดแยงดังกลาวสามารถนําไปใช
ประโยชนในดานการสรางสรรคได อาจถือวาเปนการเสนอแนวคิด หรือวิธีการมองปญหาใหมที่แตก 
ตางไปจากเดิม ซ่ึงสามารถเปนแนวทางในการปรับปรงุวิธีการคิดของตนเองได 
                      5. วิธีการเชื่อถือได (Sound procedures) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรมีวธิีการ
ทํางานที่เหมาะสม หลากหลาย แตกตางกันไปตามสภาพของปญหา ความสนใจ และทักษะของสมาชิก
ในทีมงาน 
                       6. การตรวจสอบติดตามผลงานเปนประจํา (Regular review) จะตองมีการทบทวน
คุณภาพ และวิธีการทํางาน เพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ การตรวจสอบจะชวยใหทีมงานเรียนรู
จากประสบการณ และมีจิตสํานึกที่จะปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น 
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                      7. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) ตองสงเสริมใหทีมงานมีการ
พัฒนาตนเอง ทั้งน้ีเพราะ ความสามารถ และศักยภาพของสมาชิกเปนสิ่งสําคัญตอทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ  
                      8. ความสัมพันธกับกลุมทีมงานเปนไปไดดวยดี (Sound inter-group relations) 
เน่ืองจากแตละองคกรมีหลายทีมงาน ดังน้ันความสัมพันธระหวางทีมงานจึงเปนสิ่งสําคัญ ทีมงาน
จะตองเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล และขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานดวย  
                       9. การส่ือสารที่ดี (Good communication) การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะสงผลให
งานเดินหนาอยางไมหยุดยั้ง เกิดการประสานงานกันระหวางหนวยงาน และทีมงาน ทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  
                     ประภาพร ซ่ือสิทธิกุล (2545: 39-40) สรุปลักษณะของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
วาจะตองประกอบไปดวยปจจัยที่สําคัญ ดังน้ี 
                     1. ความไวเน้ือเชื่อใจ (Trust) เปนหัวใจสาํคัญของการทํางานเปนทมี ในการทํางาน
เปนทีมควรขจัดความหวาดระแวงออกไป และสรางความไววางใจบนพื้นฐานของความสัมพันธที่ดีตอ
กัน 
                    2. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเปาหมาย (Unit of purpose) ทีมงานจะตองมี
ความเขาใจในเปาหมายที่รวมกันกําหนดไวอยางชัดเจน มีความเขาใจที่ตรงกัน เปนที่ยอมรับของคน
ทุกคน สามารถสนองความตองการของทีมงานได  
                     3. การยอมรับนับถือ (Respect) ในการทํางานรวมกัน สมาชิกแตละคนยอมมี
บทบาท และความรับผิดชอบแตกตางกันไป ทุกคนควรยกยองใหเกียรติกัน รับฟงความคิดเห็นของกัน
และกัน สรางบรรยากาศการทํางานใหใกลชิดเปนกันเอง 
                       4. การมีสวนรวม (Participation) การมีสวนรวมกอใหเกิดความรัก และความผูกพัน
ตองานองคกร ซ่ึงจะสรางผลการทํางานทีมี่ประสิทธิภาพมากที่สุด 
                     5. ความมีเหตุผล และความถูกตอง (Accountability and accuracy) เพ่ือสรางความ
ยุติธรรมในการทํางาน ดังน้ันสมาชิกตองตระหนักถึงหลักการ เหตุผล และความถกูตอง เที่ยงตรง  
ไมปลอยใหความถูกใจมามีอิทธิพลเหนือความถูกตอง 
                     6. การบริหารจัดการ (Management) การทํางานเปนทมีที่มีประสิทธภิาพ สวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับนโยบายในการบรหิารที่ชัดเจน เปนจริง และปฏิบัติได รวมทั้งการเลือกสรรบุคคลใหตรงกับ
ลักษณะงาน เพ่ือใหเกิดการประสานงานที่ดีรวมกัน    
                   7. ความเต็มใจ (Willingness) สมาชิกในทีมงานตองทํางานดวยจิตที่มุงม่ัน และยินดี
ที่ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของทีม มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือใหทีมปฏิบตัิงานบรรลเุปาหมาย 
                       8. ระบบรางวลั (Reward system) พฤตกิรรมการทํางานเปนทีมจะถูกควบคุม ดวย
รางวัลจากการทํางานเปนทมี ดังน้ันควรสนับสนุนการใหรางวัลอยูบนพ้ืนฐานของการใหรางวัลกับกลุม
แทนที่จะใหกับบุคคล ควรนึกถึงรางวัลทางดานจิตใจดวย เชน การประกาศเกียรตคิุณ เปนตน  
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                      9. บทบาท (Roles) สมาชิกควรเขาใจในบทบาทของตน และผูอ่ืนในทีมอยางชัดเจน 
รวมทั้งอํานาจในการทํางาน ซ่ึงควรจะมีคาํบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน เพ่ือปองกันการกาวกายงานที่
กอใหเกิดความขัดแยงได 
                       ปารคเกอร (Parker. 1990: 31-56) ไดสรุป องคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิผล
แนวใหม 12 ประการ ดังตอไปน้ี 
                       1. ความชัดเจนของวัตถปุระสงค ควรใหสมาชิกทุกคนกําหนดวิสัยทศันรวมกันจะทํา
ใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
                     2. บรรยากาศของการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง เปนบรรยากาศของการทํางานที่
เปนไปอยางเรียบงาย ไมเปนทางการ เปนบรรยากาศที่อบอุน เปนกันเอง สมาชิกไมมีทีทาวาเบื่อหนวยงาน  
                        3. การมีสวนรวม การที่สมาชิกในทีมเรียกรองการมีสวนรวม หรือตองการเขารวมใน
การอภิปราย และรวมในกิจกรรมตางๆ จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
                       4. การรับฟงซ่ึงกันและกัน เปนพฤติกรรมของสมาชิกที่ตั้งใจฟงการแสดงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนอยางตั้งใจ คิดพิจารณาไตรตรองในสิ่งที่ฟงอยางรอบคอบ และวพิากษวิจารณอยาง
สรางสรรค เปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 
                       5. ความไมเห็นดวยในทางบวก ความไมเห็นดวยเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอันเปน
ผลเนื่องมาจากพลวตัที่เกิดขึ้นในองคกร สะทอนใหเห็นบรรยากาศของการทํางานที่สมาชิกทุกคนมี
อิสระที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ แมเปนความคิดเห็นที่แตกตางจากสมาชิกคนอ่ืนๆ  
                     6. ความเห็นพองกัน เปนสิ่งที่แสดงออกถึงความสมานฉันท และเอกภาพของ
ทีมงานสมาชิกไมจําเปนตองเห็นดวยกับเรื่องตางๆ อยางเอกฉันท แตสามารถยอมรับไดเต็มใจที่จะ
ปฏิบัตติามของที่ประชุม 
                      7. การส่ือสารที่เปดเผย เปนการติดตอสือ่สารที่มีบรรยากาศที่เปดเผย จริงใจ และมี
ความไววางใจซึ่งกันและกัน  
                       8. บทบาท และการมอบหมายงานที่ชัดเจน เปนการมอบหมายที่ระบุไวใน 
คําพรรณนางาน บทบาทดังกลาวแตเฉพาะบทบาทตามภารกิจของงานเทาน้ัน แตรวมถึงความคาดหวัง
ของบคุคลที่มีตองานนั้นดวย เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงความขัดแยงในบทบาท ทีมงานจะตองวิเคราะห
ความชัดเจนของบทบาท เพ่ือใหทุกฝายมีความเขาใจทีต่รงกัน  
                       9. ภาวะผูนํารวม สมาชิกทกุคนจะตองมีภาวะผูนํารวม กลาวคือ สมาชิกตองแสดง
พฤติกรรมที่สงเสริมการทํางาน และพฤตกิรรมที่ธํารงรกัษาความสัมพันธของทีมงาน ซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาวจะสงผลใหการทํางานของทีมประสบผลสําเร็จ  
                       10. ความสัมพันธกับภายนอก เกิดจากการที่สมาชิกตองการความรวมมือจาก
ภายนอก เชน ลูกคา ผูใชบริการ ซ่ึงกลุมบุคคลภายนอกจะใหขอมูลยอนกลับดานการปฏิบัติงานที่มี
คุณคาใหกับทมีงาน 
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                    11. รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย ทมีงานที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถ และมีแนวคิดในการทํางานที่แตกตางกันออกไปอยางนอย 4 รูปแบบ คือ 
สมาชิกที่ยึดการทํางานเปนหลัก สมาชิกที่ยึดเปาหมายเปนหลัก สมาชิกที่ยึดกระบวนการเปนหลัก  
และสมาชิกทีมุ่งวิธีการเปนหลัก จุดเดนที่หลากหลายจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของทีมงานได
เปนอยางดี 
                      12. การประเมินผลตนเอง เปนการตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใด
ปญหา และอุปสรรคใดบางที่สงผลตอประสิทธิผลของงาน เปาหมายหลักของการประเมินผลตนเองก็
เพ่ือที่จะคนหาจุดแข็ง จุดออน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางาน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
                     วูดคอค (Woodcook. 1994: 4) กลาวถึง ลกัษณะการทํางานเปนทีมทีมี่ประสิทธิภาพ 
(Effective teamwork) วามีคุณลักษณะสําคัญ 11 ประการดวยกัน แตละคุณลักษณะเปรียบเสมือนอิฐ
บล็อกที่เชื่อมตอกันดวยตวัประสาน คุณลักษณะดังกลาวหากมีการประสานสัมพันธกันอยางดีแลว จะ
ทําใหไดทีมงานที่มีประสิทธภิาพสูง ลักษณะที่เปรียบดังอิฐบล็อก ไดแก 
                       1. บทบาทท่ีสมดุล (Balanced roles) คือ การทาํงานเปนทีมจะตองมีการผสมผสาน 
ทักษะ ความรู ความสามารถที่แตกตางกันของแตละบคุคล และใชความแตกตางในการดําเนินงานตาม
บทบาทของสมาชิกแตละคนไดอยางเหมาะสม บทบาทที่สําคัญในทมีไดแก บทบาทของผูนํา ผูทาทาย 
ผูชํานาญ ผูสรางความสัมพันธ ผูตัดสิน นักนวัตกรรม นักการทูต ผูปฏิบัตติาม ผูผลักดัน ผูควบคุม
คุณภาพ ผูสนับสนุน และผูทบทวนขณะทํางาน ฯลฯ 
                       2. วัตถุประสงคที่ชัดเจน และเปาหมายที่เห็นพองตองกัน (Clear objectives and 
agreed goals) การทํางานเปนทีม สมาชิกตองรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค รวมถึงการยอมรับในเปาหมายรวมกันของสมาชิก 
                      3. ความเปดเผยตอกัน และการเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา (Openness and confrontation) 
การทํางานเปนทีมน้ันตองมีบรรยากาศทีเ่ปนไปอยางเปดเผย สมาชิกสามารถแสดงความรูสึก ความคิดเห็น
ตอการทํางานไดอยางตรงไปตรงมา มีการเผชิญหนากันอยางสมเหตุผล 
                     4. การสนับสนุน และความไววางใจตอกัน (Support) คือ การที่สมาชิกใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจตอกัน มีความพรอมที่จะรวมมือกันในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน 
                      5. ความรวมมือ และการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (Co-operation and conflict) 
เปนการที่สมาชิกใหความรวมมือกันในการทํางาน พรอมที่จะสนับสนุน และเสริมสรางความรู ความสามารถ
ใหแกกันและกัน รวมทั้งการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 
                       6. การปฏิบัตงิานตามหนาที่ชัดเจน (Sound procedures) สมาชิกเขารวมประชุม 
วางแผนการดําเนินงานที่ชดัเจน และมีการหาขอยุติโดยใชขอมูล และความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
                      7. ภาวะผูนําที่เหมาะสม (Appropriate leadership) สมาชิกในทีมงานมีภาวะผูนํา 
ที่เหมาะสม สามารถใชภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
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                       8. การตรวจสอบทบทวนแผนงาน และวิธกีารทํางาน (Regular review) การปฏิบัติงาน 
สมาชิกมีการทบทวน และติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เม่ือมีปญหาก็รวมกันแกไขปรับปรุง
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธภิาพ  
                       9. การพัฒนาปจเจกบุคคล (Individual development) สมาชิกไดรับการพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถ และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                      10. การมีความสัมพันธกับสมาชิกภายในกลุม (Sound inter-group relations) 
สมาชิกทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
                      11. การตดิตอสื่อสารที่ดี (Good communication) การติดตอสือ่สารของสมาชิก
เปนไปอยางถกูตอง ชัดเจน เหมาะสม มีการติดตอสื่อสารทางตรงในการแลกเปลีย่นขอมูล ขาวสาร 
และขอคิดเห็นในการปฏิบตัิงาน 
                       การเรียนรูเปนทีม มีองคประกอบพ้ืนฐาน (อภันตร ี รอดสุทธิ. 19-20) ไดแก  
                       1. การสนทนาและอภิปราย (Dialogue and Discussion) 
                           การสนทนาเปนวธิชีวยสมาชิก ใหเปนตัวแทน เปนผูที่มีสวนรวมในความคิด และ
กลายเปนผูสังเกตการณความคิดของสมาชิก โดยแยกความคิดของตนเอง เพ่ือเตรียมรับความคิดของ
ผูอ่ืนในกลุม ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปนการสนทนาเชิงสรางสรรค และลดการ
โตแยง การสนทนาจะชวยพัฒนาใหกระบวนการคิดละเอียดออนยิ่งขึ้น ซ่ึงสิ่งที่ไดจากการสนทนา ไดแก  
                           - พัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมที่เขารวมการสนทนาเปนประจํา  
                           - พัฒนาความไววางใจอยางลึกซ้ึง ซ่ึงไมคอยไดในการอภิปราย  
                           - พัฒนาความรูความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นของแตละคน  
                           - สมาชิกไดเรียนรูพูดคุยอยางเปนมิตร เปนเพ่ือนรวมงาน และลดการตอตาน
ดวยการไมใหความสําคัญกับการเอาชนะ  
                           การอภิปราย เปนการนําเสนอความคิดเห็นของแตละคนมาแลกเปลีย่นมีการ
ตัดสินใจ และใหความสําคญัในการหาขอสรุปเพ่ือนําไปปฏิบตัิ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเปนทีม การ
อภิปรายมีความจําเปนควบคูกับการสนทนา ในการนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 
                       2. การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  
                           สิ่งที่เปนสัญลักษณหรือขอบงชี้การเรียนรูเปนทีม คือ ขอคิดเห็นหลากหลายที่
ขัดแยงกัน ในการขัดแยงความคิดจะเปนกระบวนการใหเกิดความคดิสรางสรรค ซ่ึงไดจากมุมมอง
หลากหลายของสมาชิกในกลุม ความขดัแยงที่เกิดขึ้นเปนผลจากการสนทนา  
                           ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเปนทีม อยูที่เม่ือทีมตกลงที่จะเรียนรูรวมกันก็ควร
จะมีการพูดคุยกันอยางเปดเผยและจริงใจ ทั้งในเรื่องราวความเปนจริงทางธุรกิจที่ดําเนินอยู และเปนสิ่ง
ที่กําลังดําเนินไปภายในกลุม เพราะการเขาใจ ความเปนจริงอยางถูกตองนั้น ทีมก็จะสามารถเขาใจได
วากลยุทธของเราน้ันสามารถนําไปใชไดในสภาพที่เปนจริง  
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                       3. การเรียนรูวิธีปฏิบตั ิ(Learning how to practice)  
                           เปนการพัฒนาการฝกสนทนา (Practice fields) ดวยกัน เพ่ือวาทีมจะไดเริม่ตน
การพัฒนาทักษะรวมกัน (Join Skill) และยังมีการเรียนรูวิธีการใชเคร่ืองมือคอมพิวเตอร (Learning 
laboratories) มาเปนสวนชวยในการทํางาน เม่ือตองเผชิญกับความยุงยากในการปฏิบัติงาน 
                       สิ่งที่ทําใหการปฏิบัติงานของครูเกิดผลสัมฤทธิ์ได ดวยการเขาใจธรรมชาติของ
ผูเรียน เคร่ืองมือสําคัญที่ทําใหครูไดพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ ซ่ึงสงผลใหมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู คือ  
                       จิตวิทยาครู  
                       การจัดการศึกษา จะตองมีกระบวนการถายทอดความรู การฝกอบรมสั่งสอนใหเกิด
ความเจริญงอกงามของบุคคล จิตวิทยาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญของครูที่สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการ 
และความเจริญงอกงามแกผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 5) 
                       วรรณี  ลิมอักษร (2546: 6-7) ไดกลาววา ความรูทางจิตวิทยาเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับการสอน หรือการเปนครูมาก โดยจิตวิทยามีบทบาทสําคญั และมีประโยชนตอครูผูสอนในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปน้ี  
                       1. ชวยครูผูสอนใหรูจักจัดอารมณของตนเองใหถูกตอง มีวิธีการปรับตวัตอ
สิ่งแวดลอม ไดเหมาะสม เพราะครูผูสอนมีอิทธิพลในการสรางเจตคติในเรื่องตางๆ ใหกับผูเรยีนไดมาก 
ถาผูเรียนชอบ หรือมีความพึงพอใจในตัวผูสอน ก็จะทาํใหผูเรียนมีความสนใจอยากรู 
                       2. ชวยใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจวิธีการเตรียมบทเรียน เตรียมวธิีสอน 
เตรียมการวัดและการประเมินผล ใหสอดคลองกับพัฒนาการ และความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน 
                       3. ชวยใหครูผูสอนไดรูจักสรางสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน ที่นอกเหนือจากผูเรียน 
เชน ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบญัชา เพ่ือนรวมงาน บิดามารดา ผูปกครองของผูเรียน และบุคคล
ตางๆ ในสังคม อันจะสงผลใหไดรับความรวมมือที่ดี 
                       4. ชวยใหครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจ และมีหลักในการพจิารณาพฤติกรรมของ
ผูเรียนไดอยางถูกตอง กลาวคือ รูวาพฤตกิรรมทุกอยาง ทั้งที่เปนพฤติกรรมที่ตองการ และไมตองการ
ลวนมีสาเหตมุากอนทั้งสิ้น 
                       5. ชวยครูผูสอนใหรูจักวิธีการปรับพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาของผูเรียนไดอยางถูกตอง 
ทําใหผูเรียนมีความเต็มใจ รวมมือ และพรอมที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง และไมทําใหเกิดความรูสึก
ตอตานขึ้นมาในตวัผูเรียน   
                       เคร่ืองมือที่สําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับครู ในการตดัสินใจในสิ่งทีเ่ปนประโยชน และ
ทําใหการปฏบิัติงานของครูสัมฤทธิ์ผล โดย สุรางค  โควตระกูล (2545: 4) กลาวไววา จิตวิทยาการศึกษา
เปนการนําความรู หลักการ และผลการศกึษาวิจัยทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหครูสามารถดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายสําคัญของจิตวทิยาการศึกษา คือ 
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การทําความเขาใจธรรมชาตขิองผูเรียนในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา 
พฤติกรรมของมนุษย ตลอดจนกระบวนการเรียนรู เชาวปญญา ความถนัด ความคิดสรางสรรค ความ
แตกตางระหวางบุคคล อิทธพิลพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมที่มีตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนา
จริยธรรม และคานิยม สุขภาพ และการปรับตวั  
                       กลาวไดวา จิตวทิยาการศึกษายงัชวยใหครูผูสอนไดเขาใจธรรมชาติผูเรียน และ
พฤติกรรมของมนุษย เปนผลใหการจัดกระบวนการเรยีนการสอนของครูประสบความสําเร็จ สงผลใหมี
ความสนใจอยากรู เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนทําใหสรางสัมพันธทีดี่กับบุคคลอ่ืน    
                       การไดรับรูขาวสารขอมูลเปนสิ่งสําคญัสําหรับครูทีจ่ะสงผลใหครูสามารถตัดสินใจใน
เรื่องตางๆ ไดดี เขาใจ พรองรับรูขอมูลไปในแนวทางเดยีวกัน เคร่ืองมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานของ
ครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ      
                            การสื่อสาร  
                       การส่ือสารเปนกระบวนการ และเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จําเปนในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการประเมิน การส่ือสารมีความสําคัญมากในการตัดสินใจ การให และการรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ ยอมกอใหเกิดความสนใจ เขาใจ ตลอดจนกอใหเกิดการตัดสินใจตางๆ ที่เปนประโยชน และ
สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานศึกษา มีผูใหความหมายของการสื่อสารไว ดังน้ี  
                       แมนมาส  ชวลติ และคณะ (2542: 6-7) การส่ือสารมีความสําคัญในการทําความ
เขาใจรวมกัน ชวยเสริมใหเปาหมายของสถาบันหรือองคกรประสบความสําเร็จได การบอกกลาวให
ความรู ใหขอมูลขาวสารทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในการทํางานไปในทิศทางที่กําหนด เกิดการรับรูใน
เรื่องเดียวกัน มีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ  
                       โรเจอร (Rogers. 1995: 17-18, 194-197) กลาววาชองทางการสื่อสาร เปนวิธีการ 
ที่จะสงขาวหรอืสารตางๆ จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหน่ึง มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคน 2 คน ภายใต
เง่ือนไขที่กําเนิดขอมูล ขาวสารการนํานวตักรรมไปใชหรือไม ตลอดจนการถายทอดขาวสาร ซ่ึงแบง
ชองทางการสื่อสารในกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวตักรรมเปน 2 ชองทาง คือ การส่ือสารระหวาง
บุคคลและการสื่อสารมวลชน (Interpersonal or Mass media) และการสื่อสารภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน (Locative or Cosmopolite) 
                       สามารถกลาวไดวา การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการสงขาวสาร ขอเท็จจริง 
ความคิดจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหน่ึงหรือกลุมหน่ึง ทําใหการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน  
                       เบอรโล (Berlo. 1969: 275) ไดเสนอ แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของการสื่อสารไว 
ดังน้ี  
                       1. ผูสงขาวสารและผูรับขาวสาร โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองพิจารณาในเรื่อง
ตอไปน้ี 
                          1.1 ทักษะของการสือ่สาร ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเรียนรูทักษะทั้งหาของ
การส่ือสาร คือ พูด เขียน อาน ฟง และคิด  
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                          1.2 ทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการสื่อสารเปนอยางมาก ซ่ึงทัศนคติที่มีอิทธพิลที่
สงผลตอการสือ่สารมี 3 อยาง คือ ทัศนคตติอตัวเอง ทัศนคติที่มีตอเรือ่งที่จะสงขาว และทัศนคตทิี่มีตอ
ผูรับขาวสาร  
                          1.3 ระดับความรู ทีต่างกันระหวางผูสง และผูรับขาวสารจะทําใหการสื่อสารลาํบาก  
                          1.4 ระบบสังคมและวัฒนธรรม ความแตกตางระหวางสังคม และวัฒนธรรมจะมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร  
                       2. ขาวสาร ขาวสารทีจ่ะสงอาจอยูในหลายรูปแบบ เชน คําพูด เขียน การแสดงทาง 
สีหนา การแสดงทางทาทาง สิ่งเหลาน้ีจําเปนจะตองใหผูรับขาวสารเขาใจความหมายเหมือนกับผูสง
เจตนา 
                       3. ชองทางการสื่อสาร ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเลือกสงขาวสารในชองทางที่
เหมาะสม ผูรับขาวสารอาจรับขาวสารโดยผานชองทางของการสื่อสารทั้งหา คือ โดยใชตาดู หูฟง 
สัมผัส การดมกลิ่น และการชิมรส  
                       สโกเปค  (Skopect. 1990: 94-95) กลาววา โดยทั่วไปบุคคลมีการติดตอสื่อสาร อยู 
4 รูปแบบ ดังน้ี  
                       1. แบบสั่งการ (Directive) เปนการสือ่สารทิศทางเดียว ผูบริหารจะถามคําถามโดย
ไมรอฟงคําตอบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกบัผูใตบังคบับัญชาคอนขางนอย สวนใหญนิยมใช
อํานาจ สั่งการผูอ่ืน ผูสื่อสารแบบนี้จะใชปริมาณขอมูลขาวสารเทาทีมี่อยูในตัวผูสือ่สาร และทําการ
สื่อสารโดยอาศัยอํานาจที่มีอยู 
                       2. แบบวเิคราะห (Analysis) เปนการสื่อสารทิศทางเดียว และคาดหวังวา
ผูใตบังคับบญัชา หรือคนอ่ืนจะตองทําตาม เพราะวาผูสื่อสารแบบวเิคราะหจะใชความเชี่ยวชาญที่มีอยู
ในสาขานั้นๆ และใชขอมูลอยางมากในเรื่องนั้น และยังมีความรูในเรือ่งนั้นมากกวาคนอ่ืน ผูสื่อสารแบบ
น้ีจึงนิยมรุกเราใหผูอ่ืนทําตามวิธีการทีต่นเองวิเคราะห  
                       3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative) เปนการสื่อสารคลายกับการสื่อสารแบบ
วิเคราะหในสวนที่ผูสื่อสารมีขอมูลขาวสารอยางเพียบพรอม แตผูสื่อสารแบบน้ีจะใชวิธีการติดตอสื่อสาร 
2 ทิศทาง คือ จะใชวธิีการพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการอภิปราย และสงเสริมใหเกิดทักษะความ
รวมมือในการแกปญหา  
                       4. แบบพฤติกรรม (Behavior) มีลักษณะการติดตอสื่อสาร 2 ทิศทาง มุงเนนการใช
ทักษะการใหผูอ่ืนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันๆ แตจะมีปริมาณขอมูลขาวสารนอยกวาผูสื่อสารแบบ
ปรึกษาหารือ การติดตอสื่อสารแบบน้ีจะมุงเนนพฤติกรรมดานความรวมมือ และการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลมากกวาที่จะมุงความสําเรจ็ของงาน  
                       ผูบริหารสถานศึกษา และครูจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
ที่จะถายทอดความคิดใหบคุลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมายในการดําเนินงานของสถานศึกษาได
อยางชัดเจน และเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหเกิดความเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ ซ่ึงชวยใหบคุลากร
ในสถานศกึษามีความเขาใจ เกิดความรวมแรงรวมใจในการที่จะปฏิบตัิงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   
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                       สรุปไดวา การเรียนรูเปนทีม ครู มีความสามรถในการเรียนรูรวมกันแบงปน
แลกเปลีย่นระหวางสมาชิก โดยอาศัยการคิดดวยประสบการณการเรียนรู จากศักยภาพของสมาชิก 
ไดอยางเต็มที่ เปนการเรียนรู และเปนการรวมพลังของสมาชิกในองคกร   
 
           งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
                  งานวิจัยในประเทศ  
                       งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูเปนทีม มีดังน้ี  
                       เจริญสุข  ภาวศิริพงษ (2542: 86-88) ไดศึกษา การพัฒนาแนวคิดองคกรแหงการ
เรียนรู พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรู คือ การส่ือสารภายในองคกร ซ่ึงสวน
ใหญเปนการสื่อสารระหวางบุคคล ซ่ึงทําใหเกิดการรวมมือและเขาใจเรื่ององคกรแหงการเรียนรู และทํา
ใหมีการพัฒนาและแลกเปลีย่นความรูกันภายในองคกร ซ่ึงการสื่อสารในองคกรน้ันมีทั้งการสื่อสาร
ระหวางบุคคล คือ ตัวบุคลากรในหนวยงานเอง และยังรวมถึงจากสื่อตางๆ ที่ทางองคกรเผยแพรเพ่ือให
ความรูแกพนักงาน เชน อินเตอรเน็ต เปนตน  
                      ณัฐนันท ดนูพิทักษ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษา ลักษณะการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษา พบวา ผูบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศกึษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 มีความคิดเห็นตอลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 6 ดาน ปรากฏวาอยูในระดับปานกลาง
เชนเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอลักษณะการ
ทํางานเปนทมีที่มีประสิทธภิาพ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แตเม่ือ
เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูบริหาร และครโูรงเรียนมัธยมศึกษาตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน ที่มีตอ
ลักษณะการทาํงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา ไม
แตกตางกัน ยกเวนดานมนุษยสัมพันธทีมี่ความแตกตางกันในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดกลาง สวน
การจัดลําดับความสําคัญปรากฏผลตามลําดับดังน้ี 1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเปาหมาย  
2) การยอมรับนับถือ 3) ความมีมนุษยสมัพันธ 4) การส่ือสารแบบเปดเผย 5) ความไวเน้ือเชื่อใจ  
และ 6) การมีสวนรวมในการทํางาน 
                      กัญญา เริ่มพักตร (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษา กระบวนการทีมที่สัมพันธกับ
มาตรฐานวชิาการงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการศึกษาวิจัย 
พบวา กระบวนการทีมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศกึษา 5 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา พบวา การยอมรับ สนับสนุน และไววางใจมีคาเฉลี่ยสงู สวนการตรวจสอบ
ทบทวนผลงาน และวธิีการทํางานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด มาตรฐานงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายตัวแปร พบวา สวนใหญ 
มีมาตรฐานในระดับมาก โดยการวางแผนงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนการจัดการเรียนการสอนมี
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คาเฉลี่ยต่ําสุด และมีมาตรฐานอยูในระดับปานกลาง กระบวนการทีมมีความสัมพันธกับมาตรฐานงาน
วิชาการทั้งโดยภาพรวม และรายตวัแปร โดยมีความสัมพันธกับดานการพัฒนา และสงเสริมทางดาน
วิชาการมากกวาดานอ่ืนๆ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการทีม และมาตรฐานวิชาการ พบวา มีการจัด
ทีมวิชาการในรูปของคณะกรรมการกลุมยอยๆ มีการวางแผนเพื่อดําเนินการเก่ียวกบั มาตรฐานงาน
วิชาการ 
                       เปรมวดี คฤหเดช (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาชุดฝกอบรมเชิง
ประสบการณเพ่ือพัฒนาการทํางานเปนทมีสําหรับนักศกึษาพยาบาล ผลการวิเคราะหการทํางานเปน
ทีมของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมทัง้ 2 คร้ัง พบวา นักศึกษามีความเขาใจในการทํางานเปนทีม  
มีเจตคตติอการทํางานเปนทีม มีทักษะในการทํางานเปนทีม มีกระบวนการในการทํางานเปนทมี มีผล
การปฏิบัตใินการแกปญหารวมกันเปนทมี และมีความพึงพอใจในการทํางานเปนทมี  ภายหลังการ
ฝกอบรมดีกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองกลุม และจากการคิดตาม
ผลการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 3 เดือนหลังการฝกอบรม ดีกวาคาเฉลี่ยกอนการฝกอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาชดุฝกอบรมเชิงประสบการณมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช
พัฒนาการทํางานเปนทีมของนักศึกษาพยาบาลได   
                       ดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2545: 104) ไดศึกษา ปจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1. พบวา พฤติกรรมการส่ือสารเปนปจจัยระดับ
บุคคล ปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกบันวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีความสัมพันธทางบวก กลาวคือ ครูที่มีพฤติกรรมการส่ือสารสูงจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนวตักรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาสูง 
                   ประทุมวดี หงสปรีชา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา องคประกอบของการทํางานเปน
ทีมที่สงผลตอประสิทธผิลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการ
ศึกษาวิจัย พบวา องคประกอบของการทํางานเปนทมีโดยภาพรวม และทุกองคประกอบอยูในระดับ
มาก ประสิทธผิลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน กับดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนา
โรงเรียนอยูในระดับมาก สวนดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวกความ 
สามารถในการผลิตใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยูในระดับปานกลาง และกระบวนการทีม
สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ  
             ดาคอสตา และไรออรเดน (da Costa; & Riordan. 1996) ไดศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางการรับรูความสามารถของครู ความไววางใจ และความสัมพันธเชิงวชิาชีพกับเพ่ือนรวมงาน 
โดยมีกลุมตัวอยางเปนครูประถมศึกษา 10 คู จากโรงเรียน 3 แหง ครูแตละคูจะรวมกิจกรรมครบวงจร 
ของการปรึกษาแบบรวมมืออยางนอย 4 คร้ัง รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตในชั้นเรียน 
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และเอกสารการประชุม พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการรับรูความสามารถของครู และความ
ไววางใจครูอ่ืน ๆ โดยยอมใหมีการสังเกตได ผลการวจัิยไดเสนอแนะวา การประเมินสรุป (Summative 
Evaluation) ความถี่ของกระบวนการนเิทศ และการกระตุนใหครูเลอืกคูทีมดวยตนเองเปนเทคนิคที่จะ
เพ่ิมความเชื่อในความสามารถของครูได  
                       พอเวล (Powell. 1999) ไดศึกษา คณุภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมือง 
เก่ียวกับการมีสวนรวมในการทํางานกลุมของครู เพ่ือจัดกิจกรรมที่เอ้ือใหเกิดความพยายามในการ
ปรับปรุงการสอน และผลสัมฤทธิข์องนักเรียนตามโครงการปฏิรูปโรงเรียนมีนโยบายสงเสริมการทํางาน  
เปนกลุม โดยการสงเสริมความกาวหนาในการสนทนา และการปฏิสมัพันธซ่ึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู 
ตามทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคม (Sociocultural) ที่เชื่อวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการ
ปฏิสัมพันธในบริบถทางสังคม และวัฒนธรรม กําหนดหัวขอ และการจัดสมาชิกเขากลุมขึ้นอยูกับความ
ตองการ และความสมัครใจ ประชุมทุกสัปดาหตลอดป ใหทุกโรงเรียนมีสวนรวมจัดใหครูมีเวลาวางเขา
กลุมได เก็บขอมูล โดยวิธีสมัภาษณแบบเจาะลึกกับครู 19 คน มีประสบการณในการเปนสมาชิกกลุม
ทํางานหลายครั้ง พบวา 1) การมีปฏิสัมพันธสนับสนุนการเรียนรูของครู โดยการเปลี่ยนแปลงบรรทัด
ฐานของการโดดเด่ียวตนเองที่โรงเรียน และเพิ่มความสามารถในการแสวงหาการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงาน และการใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน 2) การทํางานเปนกลุมของครูสนับสนุนการเรียนรูให
ดําเนินตอไปถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ผูนํา และระดับประสบการณของการมีสวนรวม และ  
3) ครูไดรับรูความเชื่อมโยงระหวางการมีสวนรวมในการทํางานกลุม และการปฏบิตัิหนาที่ในชั้นเรียนใน
รูปแบบที่แตกตางกัน ครูไดรายงานวาไดนําความรูที่ไดจาการทํางานกลุมมาปรับปรุงความสามารถใน
การสอน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน  
                       มอเรย เมรเบอรร่ี และเทอรไรซิ่งแฮม (Morey, Maybury; & Thuraisingham.  
2001: 201-209)  ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานจํานวน 6,500 คน ในบริษทัชั้นนําตางๆ 
10 องคกร เพ่ือจัดลําดับองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรู พบวา องคประกอบ
ที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรูที่สําคัญ ประกอบดวย ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 
โครงสรางองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร สภาพแวดลอมในการทํางาน การทํางานเปนทีม 
ภาพลักษณขององคกร ผลตอบแทน สิทธิประโยชน โครงสรางพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี 
                     ซาริส และโจนส (Sallis; & Jones. 2002: 126-129) ไดทําการศึกษา องคประกอบ
ที่สําคัญในการจัดกระบวนการการทํางานในองคกร พบวา องคประกอบดานทีมงาน และทีมการเรียนรู 
องคประกอบดานกระบวนการการแบงปนความรู เปนองคประกอบที่สําคัญที่สงเสริมใหการจัดการ
ความรูในองคกรใหประสบความสําเร็จ 
                      วิลล และฮันเกอร (Wheelen; & Hunger. 2004: 89) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการ
ความรูในองคกร พบวา องคประกอบหลกัที่สําคญัในการจัดการความรูขององคกร คือ การทํางานเปนทีม 
(Team working) รวมพลัง (Synergy) การไววางใจ (Trust) การแลกเปลี่ยนความรูเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุด  



 111

                      จากงานวิจัยดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา การเรียนรูเปนทีม เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดวยการพบปะพูดคยุ แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกัน สอนงานใหกันและกัน ทําใหเกิดความ
ไววางใจกัน มีทักษะการทาํงานเปนทีม มีกระบวนการทํางานเปนทมี มีการแกไขปญหารวมกัน และมี
ความพึงพอใจในการทํางานเปนทีม ซ่ึงสงเสริมใหสถานศึกษาไดพัฒนาตามความตองการเปนผลสําเร็จ  
 

3. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 3.1  หลักสูตร 

 ความหมายของหลักสูตร มีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
              อารมสตรอง (Armstrong. 2003: 20) ไดใหความหมายเปนการเฉพาะวา หลักสูตรหมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และสรางหลักสูตร ซ่ึงมีเปาหมายสําหรับการเตรียมการ และการประเมินแผนการ
ตัดสินใจ ที่จะพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะดานความรู และทักษะ ความหมายดังกลาว เก่ียวของกับ  
3 ปจจัยหลักของหลักสูตร คือ การถายโยงความรู กระบวนการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู และการสรางการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงขอมูล ความรู สารสนเทศใหมๆ  
            บรูเบเกอร (Brubaker. 1982: 2) ใหความหมายของหลักสูตรวา เปนประสบการณของแตละ
บุคคล   
            แทนเนอร; และ แทนเนอร (Tanner; & Tanner. 1980) ไดอธิบายหลกัสูตร สอดคลองกับ  
โอลิวา (Oliva. 1982: 10) วา เปนการสรางใหมของความรู และประสบการณอยางเปนระบบ พัฒนา
ภายใตความอุปถัมภของสถานศึกษา เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเพ่ิมพูน การควบคุมความรู และ
ประสบการณของตน แนวคิดน้ีจะเนนการลําดับหลกัสูตร เพ่ือใหการวางแผนการเรียนรูเกิดขึน้ภายใน
สถานศึกษา  
            สามารถกลาวไดวา หลักสูตรหมายถึง การสรางใหมของความรู และประสบการณอยางเปน
ระบบ ที่จะพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะดานความรู และทักษะ  
            องคประกอบหลักสูตร 
               องคประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร คือ จุดประสงค เน้ือหาสาระ การจัดประสบการณเรียนรู 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Bishop. 
1985: 140) ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธขององคประกอบพ้ืนฐานหลักสูตร 

 

 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) หมายถึง การเปลีย่นแปลง และการทํา
หลักสูตรใหดีขึ้น ซ่ึงหมายรวมถึง การวางแผนหลักสูตร (Planning) การใชหลักสูตร (implementation) 
การประเมินหลักสูตร (Evaluation) หรืออาจจะใชคําวา การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum implement) 
เปนความหมายเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร (Oliva. 1988: 26) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทีถ่ือวาเปน
หลัก (Classic curriculum model) คือ รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของ ไทเลอร (Tyler. 1949: 1) ให
แนวคิดในการวางแบบโครงสรางหลักสูตร โดยใชวิธีการ และเปาหมาย (Means and Ends approach) 
เปนหลักการและเหตผุลในการสรางหลักสูตร ที่เรียกวา เหตุผลของไทเลอร (Tyler’s Rationale) เริ่ม
ดวยการกําหนดปญหาพ้ืนฐาน 4 ประการ ดังน้ี  
            1. มีความมุงหมายทางการศึกษาอะไรบาง ที่สถานศึกษาควรแสวงหา  
            2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่สถานศึกษาควรจัดขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย      
ที่กําหนดไว  
            3. จัดประสบการณการศึกษาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ  
            4. ทราบไดอยางไรวาเปาหมายที่กําหนดไวบรรลุผลแลว 
            การจัดหลักสูตร ควรตอบคําถามที่เปนพ้ืนฐาน 4 ประการ ใหไดเสียกอน และตองตอบใหเรียง
ตามลําดับ เพราะการตั้งจุดมุงหมายในขอที่ 1 สําคัญทีสุ่ด เพราะคําถามอีก 3 ขอ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย
ในขอที่ 1 ที่กําหนดไว  
            รูปแบบของหลักสูตรที่เกิดขึ้น ภายนอกสถานศึกษา หรือใชสําหรับบุคคลทั่วไป หรือเฉพาะ
กลุม จึงเกิดขึ้นตามความตองการของกลุมคน องคกร หรือหนวยงานที่ไมใชสถานศึกษามาเปน
หลักสูตรฝกอบรม 
        3.2 การฝกอบรม 
            ความหมายของการฝกอบรม 
            มีนักวิชาการ นักการศึกษา ไดใหความหมายไวมากมาย สวนมากเปนความสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังน้ี  

เน้ือหาสาระ 

จุดประสงค 

การวัดและการประเมินผล 

การจัดประสบการณ 
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            ชูชัย สมิทธิไกร (2540: 19) ใหความหมายไววา  การฝกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะชวยปรบัปรุงให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
           จงกลนี ชุติมาเทวนิทร (2544: 1) กลาววา เน่ืองจากการฝกอบรมเปนการใหการศึกษาหลังวัย
เรียน ซ่ึงกลุมที่เขารับการฝกอบรมเปนกลุมบุคคลท่ีทํางานแลว หรือเปนผูใหญ (Adult Learner) เม่ือ
พูดถึงการฝกอบรมจึงมีความหมายเก่ียวของ สัมพันธกับ “งาน” “คนที่ปฏิบตัิงาน” “การทํางาน หรือการ
ปฏิบัติงาน” และ “การเรียนรู” เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  
           โกลตสไตน (Goldstein. 1993: 3) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการจดัการเรียนรูอยาง
เปนระบบ เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ 
เจตคติ (Attitude) อันจะชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาสูงขึน้ 
            การฝกอบรมขางตน สามารถกลาวไดวา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือ
สราง หรือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคต ิและเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น สงเสริม
ตองานที่ปฏิบตัิ และเพ่ือประโยชนตอบคุคล และองคกร   
               ความจําเปนในการฝกอบรม 
               ความจําเปนในการฝกอบรมถือวาเปนสิ่งสําคญั หรือเปนหัวใจในการพัฒนา สิ่งที่เรียกวา 
ความจําเปนนัน้ มี 2 ประเด็นดวยกัน  (พอเพ็ญ ไกรนรา. 2545: 73-74; อางอิงจาก ทวีป อภิสิทธิ์. 
2536: 75) คือ 
            1. เปนสิ่งที่ขาดหรือบกพรอง โดยอยูบนพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่
ตองการกับที่เปนอยูจริง ซ่ึงในแงมุมของผูเขารับการอบรม คือ “ขาดความสามารถ” จึงทําใหผูเขารับ
การอบรมบางสวนรูสึกตอตานการฝกอบรม 
            2. เปนโอกาสหรือเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน การมองวาเปนโอกาสดวยเหตุผลที่วา
เปนการ “จูงใจคนใหปรับปรุง” หรือ “โอกาสเพ่ือความสาํเร็จ” โดยอาศัย “โมเดลของความสามารถ” 
(Competency Model) ในการกําหนดแนวทางฝกอบรม และพัฒนาซึ่งถือวาเปนวิสัยทศันใหมในการ
มองเรื่องความจําเปนในการฝกอบรม (ดนัย  เทียนพุฒ. 2540: 77-78) มีวิธีการดังน้ี คือ วิเคราะห
กระบวนการ และกิจกรรมในการทํางาน วิเคราะหอุปกรณการทํางานที่นําเขามาใหม วิเคราะหปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจําวัน วิเคราะหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนในองคกร วิเคราะห
ลักษณะโครงสรางและพฤตกิรรมขององคกร และศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือวิเคราะหปญหาการปฏิบตัิงานที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา และยังสามารถวิเคราะหความ
ตองการ และความจําเปนในอนาคต   
            กระบวนการฝกอบรม 
             ชูชัย  สมิทธิไกร (2540: 29-32) ไดกลาววา กระบวนการของการจัดการฝกอบรมอยางมี
ระบบน้ัน ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ  
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             1. การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม ซ่ึงเปนสวนสําคัญ 3 ประการ คือ การ
วิเคราะหองคกร การวิเคราะหภารกิจ และคุณสมบัติ และการวเิคราะหบุคคล  
             2. การกําหนดวัตถุประสงคของการอบรม  
             3. การคัดเลือก และออกแบบโครงการฝกอบรม 
             4. สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล  
             5. จัดการฝกอบรม 
             6. การประเมินผลการฝกอบรม 
             การจัดฝกอบรมอยางเปนระบบน้ัน จะเนนถงึการปฏิสัมพันธ ระหวางองคประกอบตางๆ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองภายในระบบ ดังภาพประกอบ 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 แบบจําลองการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

 
            การประเมินผล และการติดตามผล (Evaluation and follow-up) 
            การประเมินผลเปนขั้นตอนสดุทายของกระบวนการฝกอบรม ซ่ึงมีความสาํคัญ การประเมินผล
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของการฝกอบรม และนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขการฝกอบรม ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค การประเมิน  (Robinson; & 
Robinson. 1989) ดังน้ี 
            1. ตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลวุัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  
            2. คนหาจุดดี และจุดที่ควรแกไข  

การวิเคราะหความตองการ 

การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม 

ความแมนตรงของผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

การประเมินผล สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล 

จัดการฝกอบรม 
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            3. ตรวจสอบความคุมคาของการฝกอบรม โดยเปรียบเทยีบคาใชจาย กับประโยชน หรือ 
คุณคาที่ไดตอบแทน  
            4. วินิจฉัยผูเขารับการอบรมคนใด หรือกลุมใดท่ีไดรับประโยชนมากที่สุด และนอยที่สุดจาก
การฝกอบรม  
            การประเมินและตดิตามผล อาจทําการประเมินตามชวงการฝกอบรม ไดแก 1) ประเมินกอน
การฝกอบรม 2) ประเมินขณะดําเนินการฝกอบรม และ 3) ประเมินเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม และ
ดําเนินการติดตามผล (ดนัย เทียนพุฒ. 2540: 81) หรือการประเมินตามโมเดล เคริกพาทริก 
(Kirkpatrick. 1987) มีเกณฑการประเมินการฝกอบรม 4 ประเภท ไดแก  
            1. ปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง ความรูสึกของผูเขารับการอบรมที่มีความรูสึกตอการ
ฝกอบรม วัดวา ชอบ หรือไมชอบ ครอบคลุมดานเน้ือหา วิทยากร วิธีการฝกอบรม เอกสาร และ
สภาพแวดลอมตางๆ  
             2. การเรียนรู (Learning) เกณฑที่บงชีว้าผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะ หรือเจตคติ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้กวาเดิมหรือไม ซ่ึงมี 3 ลักษณะดังน้ี  
                2.1 ความรู (Knowledge) ประเมินระดับความรูของผูเขารับการอบรม คือ วัดความรู
เก่ียวกับขอเทจ็จริง หลักการ วิธีการ และกระบวนการทํางาน 
                2.2 ทักษะ (Skills) เพ่ือตรวจวาผูเขารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นหรือไม ให
แสดง หรือกระทําทักษะนั้นๆ ออกมา ซ่ึงวิทยากรจะคอยสังเกต และใหคะแนน เรียกวา การทดสอบ
การปฏิบัติงาน (Performance tests) หรือการทดสอบความสามารถ (Competency tests) มักทําใน
รูปการสรางสถานการณจําลอง (Simulation)  
                2.3 เจตคติ (Attitude) เปนการวัดความเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกของผูเขารับการอบรม 
ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  
            3. พฤติกรรม (Behavior) ประเมินโดยใชเกณฑพฤติกรรม ประเมินวาพฤติกรรมการทํางาน
ของผูเขารับการอบรม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม ภายหลังการฝกอบรม แนวทางการ
ประเมิน มีดังน้ี  (Carnevale, Gainer; & Meltzer. 1990)  
                3.1 ประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
                3.2 ควรเก็บขอมูลจากกลุมตางๆ อยางนอย 1 กลุม ไดแก ผูรับการอบรม ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบญัชา และเพ่ือนรวมงาน  
                 3.3 ควรมีการวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ทัง้กอนและหลงัการ
ฝกอบรม  
                 3.4 ควรประเมินการฝกอบรมหลังสิ้นสุดแลวอยางนอย 3 เดือน เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
ไดมีโอกาสนําความรูที่ไดมาประยุกตใช  
                 3.5 ควรมีกลุมควบคุม ซ่ึงประกอบดวย ผูที่ไมผานการฝกอบรม เพ่ือใชเปนกลุม
เปรียบเทียบ  
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              4. ผลลัพธ เปนการประเมินผลของการฝกอบรม ที่มีตอการดําเนินงานขององคกร เชน 
ตนทุนการผลติ อัตราการลาออก อัตราการขาดงาน คุณภาพและปรมิาณของการผลิต และขวญักําลังใจ 
การประเมินมีวัตถุประสงค (Robinson; & Robinson. 1989) ดังน้ี 
                 4.1 เพ่ือตรวจสอบวา การฝกอบรมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอการดําเนินงานขององคกร
หรือไม 
                 4.2 เพ่ือตรวจสอบวาทักษะ หรือความรูใด ที่อยูในหลักสูตรการฝกอบรม มีผลดานบวก
ตอองคกรมากที่สุด และเพ่ือตรวจสอบวา ผลกระทบหนึง่ๆ ไดเกิดขึ้นในหลายๆ สวน หรือเพียงบางสวน
ขององคกร 
            การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
               ความหมายการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
             การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการสรางหลักสูตรใหม หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น และเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาการทํางานใน
หนาที่ หรืองานเฉพาะอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศักรินทร ชนประชา. 2550: 91) การฝกอบรม 
มีความสําคัญและจําเปน กอใหเกิดประโยชนตอองคกรในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ชวยแกปญหาบางอยางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการเพ่ิมพูนความรู สรางขวัญกําลังใจในการทํางานของ
บุคคล ชวยลดความส้ินเปลือง ปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม เพ่ือจะไดนํา
ความรู ที่ไดมาปรับประยุกตใชในการปฏบิัติงาน และในการดําเนินชีวิตตอไป  
            การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การสรางหลักสูตรที่ทําขึ้น โดยวิธีการวิเคราะห
ระบบ และทดลองฝกอบรม กอนที่จะนํามาใชจริงตามวตัถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพของผูเขาอบรม (จุไร ชุมรุม. 2538: 6; สุวรรณ หม่ืนตาบุตร. 2540: 12) 
            การฝกอบรมจะสัมฤทธิ์ผล และบรรลวุัตถุประสงคที่วางไว จะตองมีหลักสูตรเปนตัวกําหนด
แนวทาง คําวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หากลองแยกคําตามความหมายสามารถแยกออกเปนคํา
สองคํา คือ คําวา การพัฒนาหลักสูตร คําที่สองคือคําวา การฝกอบรม (ศักรินทร ชนประชา. 2550: 90) 
            จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการสรางหลักสูตรฝกอบรมเปน
ระบบ ดวยการวิเคราะหขอมูล ความจําเปน แลวนํามาจัดทําเปนหลกัสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นเปนชุด
ของสถานการณการเรียนรู ในการจัดทําตองยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู และหลักการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญเปนเกณฑ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม ไดแก พฤติกรรม
การเรียนรูในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ผานการทดลองใชกอนนําไปใชจริง 
            การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหผูเขารับการฝกอบรม 
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะการปฏบิัตงิาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคุณลักษณะที่จําเปนไดตาม
ความตองการขององคกรหรือหนวยงาน เน่ืองจากการฝกอบรมมีจุดมุงหมายเฉพาะ รูปแบบที่พัฒนา 
ขึ้นมานั้นจึงเปนรูปแบบทีป่ระยุกต และปรับปรุงจากรูปแบบการพฒันาหลักสูตรโดยทั่วไปใหเหมาะสม
กับจุดมุงหมาย และตอบสนองความตองการ ความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรมและสังคม โดยมี
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ความคาดหวังผลที่ไดจากการฝกอบรมทั้งในดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ เพ่ือนําไปพัฒนา
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สูการเปนองคการแหงการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการพัฒนา
หลักสูตรทั้งระบบ ทั้งดานการสรางหรือรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลหลักสูตร 
(สมชาติ กิจยรรยง. 2544: 45)  
              เทคนิควิธีการที่ใชในหลักสูตรฝกอบรม 
              สมหวัง คุรุรัตนะ (2539: 117) ไดเสนอ เทคนิควธิีที่ใชในหลักสูตรฝกอบรมโดยทั่วไปเปน
การนําเสนอเนื้อหาจากแหลงความรูทัว่ไป สูผูเขาฝกอบรมตามหลักสูตร สามารถนําเทคนิคแบบใด 
แบบหนึ่งหรือหลายๆ แบบผสมผสานกัน การกําหนดวาจะใชเทคนิควิธีการแบบใด จําเปนตองคํานึงถึง
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคเปนสําคัญ การเลือกเทคนิคมาประยุกตใชทีเ่หมาะสมกอใหเกิดความม่ันใจ
หลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึน้ สามารถใชพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมได  
              เทคนิควธิีที่ใชพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ไดแนวหลักมาจาก ดีซี คอนแนล และไรอัน (Deci, Connell ; & Ryan. 1989: 585; 
1992: 369) เสนอวิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน 3 ประการ คือ 1) การมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง 
(Support for autonomy) การใหโอกาสใหอิสระเพ่ิมขึ้นในการริเริ่มสรางสรรค และมีทางเลือก 2) การ
ไดรับขอมูลปอนกลับทางบวกแบบไมควบคุม (Non-controlling positive feedback) คือการใชวิธีการ
สื่อสารทางบวก โดยใชวิธกีารส่ือสารที่ไมเปนทางการตําหนิ หรือควบคุมเพราะทําใหบุคคลเกิดความรูสกึ
ในทางลบ และความรูสึกน้ันจะไปทําลายแรงจูงใจภายในใหลดลง (Demotvation) 3) การตระหนักถึง
ความตองการ ความรูสึก และความคิดเห็นของผูอ่ืน (Acknowledging the other’s perspective) คือ 
การรับฟงความคิดเห็น การเขาใจถึงความตองการ และเขาใจความรูสกึระหวางกัน เน่ืองจากการทาํงาน  
มีขอจํากัดที่มักตองการใหบคุคลทําในสิ่งที่ไมอยากทํา ซ่ึงการตระหนกัรูถึงความตองการ ความรูสึก 
การมีความเขาใจ และการรบัฟงความคิดเห็นของกันและกัน จะสามารถลดความตึงเครียด และเพ่ิม
บรรยากาศทีดี่ในการทํางานได  
             การกระตุนใหบคุคลรับรูถึงความสามารถของตนในเรื่องตางๆ เปนวธิกีารหน่ึงที่ชวยสงเสริม
แรงจูงใจภายในตนเองใหเพ่ิมขึ้นได ซ่ึง แบนดูรา (Bandura. 1997: 79-80) เสนอวา การที่จะเพิ่มการ
รับรูความสามารถของตนกระทําไดโดยการใหบุคคลไดรับขอมูลจาก 4 แหลง  
              1. การประสบความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive mastery experience) เปนแหลงที่มี
อิทธิพลมากทีสุ่ด เพราะเปนประสบการณความสําเร็จแทจริงของบุคคลโดยตรง  ความสําเร็จจะทําให
บุคคลประเมินตนเองสูง และถาเกิดบอยคร้ังจะย่ิงทําใหบุคคลรับรูวาตนมีความสามารถเพ่ิมขึ้น การ
ประสบความสาํเร็จจากการกระทาํขึ้นอยูกับความยากของงาน สภาพแวดลอม ความพยายาม การเลือก 
ชวงเวลา และการประเมินตนเองเพ่ือการแกไขปรับปรงุ 
 
 



 118

              2. การสังเกตตวัแบบในสถานการณที่ใชแทนประสบการณ (Vicarious experience) การที่
เห็นบุคคลอ่ืนที่คลายคลึงกับตนประสบความสําเร็จ ก็สามารถเพ่ิมการรับรูความสามารถของตนเองได 
คือ บุคคลจะเห็นวาตนก็มีความสามารถที่จะทํากิจกรรมในทํานองเดียวกันน้ันไดสาํเร็จเชนเดียวกัน  
เน่ืองจากบุคคลรับรูวาตนมคีวามสามารถที่คลายคลึงกับความสามารถของตัวแบบ ลักษณะของตัวแบบ 
มี 2 ประเภท คือ 1) ตัวแบบที่เปนบุคคล (Live modeling) คือ ตัวแบบที่บุคคลสามารถสังเกต และมี
ปฏิสมัพันธไดโดยตรง 2) ตัวแบบที่เปนสญัญาลักษณ (Symbolic modeling) 
              3. การพูดชักจูง (Verbal persuasion) เปนวิธีการทีใ่ชกันอยางแพรหลาย ที่จะทําใหบุคคล
เชื่อวาตนมีความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมใหสําเร็จได การพูดชักจูงที่ไดผลจะตองเปนเรื่องที่เปนไป
ได ซ่ึงจะทําใหผูถูกชักจูงเกิดความม่ันใจในความสามารถของตน โดยมีแนวโนมที่จะใชความพยายาม
ของตนมากขึน้ และยาวนานขึ้น การใชคาํพูดชักจูงกระทําได 4 แนวทาง (Bandura. 1977: 80) คือ 
การใหคําแนะนํา (Suggestion) การกระตุนใหเกิดพฤตกิรรม (Exhortation) การสอนตนเอง (Self-
Instruction) และการแปลความหมายคําพูดชักจูงที่ไดรับ (Interpretive treatment) 
              4. สภาวะทางกาย และอารมณ (Physiological and affective state) บุคคลมักจะใชขอมูล
ทางกาย และอารมณในการประเมินความสามารถของตน เชน การตื่นเตนมากเกินไป ทําใหทํากิจกรรมได
ไมดี บุคคลจะคาดการณวาตนทําไดสําเรจ็เม่ือภาวะกายปกติ ไมเครียด หรือเหนื่อยลา สงภาวะทาง
อารมณจะมีผลกระทบตอการตัดสินความสามารถของบุคคล โดยทีอ่ารมณทางบวกจะสงเสริมการรับรู
ความสามารถของตน ในขณะที่อารมณทางลบจะทําใหการรับรูความสามารถของตนลดลงได  
              สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเทคนิควิธีการสงเสรมิแรงจูงใจภายใน 3 ประการ คือ 
การมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง การไดรับขอมูลปอนกลับทางบวกแบบไมควบคุม การตระหนักรูความ
ตองการ และความคิดเห็นของผูอ่ืน นอกจากน้ียังใชวธิีการเพ่ิมการรับรูความสามารถของตน สงเสริม
ใหผูเขารับการอบรมรูสึกวาเปนผูมีความสามารถในการสรางความสมัพันธที่ดีกับผูอ่ืน โดยสงเสริมให
ผูเขารวมหลักสูตรมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จในการสรางความสัมพันธในการทํางานจากการ
ทํากิจกรรม และในสถานการณการทํางานจริง ใชการพูดชังจูงตลอดการฝกอบรม สงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมมีอารมณทางบวกขณะรวมกิจกรรม รวมทั้งนําเทคนิคการพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม 
ไดแก เทคนิคการบรรยาย การสาธิต การตั้งคําถาม การระดมความคิด การอภิปรายกลุม กรณีศึกษา 
การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการฝกปฏิบตัมิาใชพัฒนาคุณลักษณะครู เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู งานวิจัยฉบับน้ี มีแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายใน เพ่ือ
กระตุนแรงจูงใจภายใน ในการทํางานใหมีทักษะที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเพ่ือ
สงเสริมการใชแรงจูงใจภายใน ในการทาํงานในสถานการณการทํางานจริง 
 
 
 
 



 119

                หลักสูตรฝกอบรมที่ใชทฤษฎีแรงจงูใจภายใน 
                      การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยวิเคราะหปญหา และอุปสรรคจากสภาพปญหาในการทํางานจริงที่
ไดจากการสัมภาษณ และจากเอกสารขอมูล งานวิจัย ของ เรวดี  ทรงเที่ยง (2548: 26) ซ่ึงมีผลตอการ
พัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ปญหาที่พบ คือ 1) ขาดความรวมมือกันในการทํางาน 2) ทํางาน
แบบเดียวกันความทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตามเวลา 4) หัวหนางานเกรงใจถาตองใช
อํานาจกับลูกนอง 5) มีความขัดแยงสวนตัวไมสามารถรวมงานกันได 6) ไมมีความกระตือรือรนใฝรู   
ใฝเรียน หาวิธีการใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 7) มีงานมาก 8) ไมเชื่อฟงคําแนะนาํของหัวหนา และ      
9) เปรียบเทียบงานของกลุมตนกับกลุมอ่ืน เกิดเปนผลกระทบใหครูไมเกิดการพัฒนา และสถานศึกษา
ไมสามารถปรับตัว หรือเกิดการเรียนรูได จากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ผูวิจัยเห็นวา 
วิธีการที่จะใหสถานศึกษาเกิดการเรียนรูทั่วทั้งสถานศึกษา และในทุกระบบหรือหนวยงานของสถานศึกษา 
หัวใจสําคัญในการสรางองคความรู ที่ทําใหสถานศึกษาสามารถดํารงอยูได ดวยรูปแบบการเรียนรู
ใหมๆ ครู และสถานศึกษาตองแสวงหาความรูใหมากขึน้อยางไมหยุดหยั่ง ดวยวิธกีาร และความเร็ว 
ในการเรียนรู และทักษะในการเรียนรูของครู โดยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาขางตน  
สูแนวทางในการเรียนรู ดวยการฝกอบรมจากการสงเสริมกิจกรรมแรงจูงใจภายใน 
                  จากปญหาดังกลาวขางตน สอดคลองกับ มารควอรท (Marquardt. 2005) ที่กลาวถึง
ปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในองคกร 6 ประการ ไดแก 1) การปรับองคกร ไมใชเพียงอยูรอด  
2) การขาดแคลนทักษะทีเ่พ่ิมขึ้น และสถานศึกษาไมไดเตรียมบุคลากรใหพรอมกับงานในอนาคตไว
อยางเหมาะสม 3) ขาดความรูที่เพ่ิมขึ้นในทุก 2-3 ป 4) การแขงขันกับสถานศึกษาอ่ืนที่มีกําลัง
ความสามารถมาก 5) ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ  และ 6) ความตองการปรับตัวของสถานศกึษาให
ทันกับการเปลี่ยนแปลง และจากปญหาและผลกระทบ ทําใหสถานศกึษาไมสามารถพัฒนาไดดังกลาว 
ผูวิจัยไดหาวิธกีารเพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาดวยวธิีการเรียนรู ดังนี้ 1) ใหความสําคัญของกระบวนการ
เรียนรูหรือเรียนรูวิธทีี่จะเรียนรู (Learning how to learn) 2) ผลของการปฏิบัติงาน (Performance 
based) โดยบูรณาการเขากับวตัถุประสงคของสถานศกึษา 3) เปดโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ 
และเจตคตทิั่วทั้งสถานศึกษา และ 4) การเรียนรูถือเปนสวนหนึ่งของงานที่ทุกคนปฏิบัติอยู  
                  การวิเคราะหปญหาดังกลาว พบวา สภาพการณทํางานในปจจุบันบัน่ทอนการพัฒนาการ
เรียนรู การปรับตวัของสถานศึกษาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปจจุบนั ที่ตองสรางองคความรูใหม  
เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี เกิดความไววางใจ นําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และสถานศึกษา 
ผูวิจัยจึงไดใชแนวคิด ขององคการแหงการเรียนรู พรอมทั้งใหครูไดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจภายในมาสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงานดวย
กิจกรรมแรงจูงใจภายในจากการฝกอบรม เพ่ือใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามภาพอนาคต
ที่ตองการ ผูวจัิยจึงทําการวิจัย โดยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาครูใหเกิดกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเน่ือง ทั้งบุคคล ทีมงาน และองคกรที่ไดมาจากความรูใหม ทกัษะใหม และเจตคตใิหมๆ ที่ทํา
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ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ และวัฒนธรรมของสถานศึกษา ทีแ่สดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงดวยการสงเสริมกิจกรรมแรงจูงใจภายในจากการฝกอบรม ทําใหสถานศึกษามีลักษณะใน
เชิงแขงขัน เม่ือครูพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ก็สามารถพัฒนาคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูได  
              ผูวิจัยจึงนํากิจกรรมในการฝกอบรม จากทฤษฎีแรงจูงใจภายใน มาพัฒนาปรับปรุงให
สอดคลองกับการ ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู โดยใชเทคนิควิธกีารเสริมแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหผูรับการอบรมไดรับการฝกอบรมจาก
กิจกรรมดังกลาว เกิดการเรียนรูปรับเปลีย่นพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นในการแกปญหาตางที่เกิดขึ้นทํา
ใหเกิดการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง จากการสังเกต จากที่มองเห็นได และผลของการปฏิบตัิงาน
จากกิจกรรมโครงการ ทําใหเกิดการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูได จากทฤษฎีแรงจูงใจ
ภายใน ดังน้ี 
              1. การกระตุนแรงจงูใจภายใน มีดังน้ี คือ  
                แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตองการของบุคคลที่เกิดจากแรงกระตุน หรือแรงผลักดัน
ภายในจิตใจทีแ่สดงออกเปนความมุงม่ันตั้งใจในการทาํส่ิงตางๆ ดวยตนเองตั้งแตเริ่มตน และกระทํา
ตอไปอยางตอเน่ือง ดวยความสมํ่าเสมอ ในสวนนี้จึงเนนที่เน้ือหาสาระของสัมพันธภาพในการทํางาน
เปนสําคัญ (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 33) 
                ในองคกรที่มีบุคคลจํานวนมากมาทํางานรวมกันมีการติดตอปะทะสังสรรคกัน บคุคลจึง
ตางมีอิทธพิล หรือเปนสภาพแวดลอมของกันและกันในที่ทํางาน โดยมีปจจัยหลัก คือ บุคคล 
สถานการณการทํางาน และวิธีการจัดการ บุคคลแตละคนจะมีอิทธิพล และไดรับอิทธิพลจากหัวหนา 
และงานที่ทํามากที่สุด การทํางานจึงเปนการแสวงหาลูทางเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการทํางาน เกิด
ความรูสึกพอใจตอการทํางาน ยอมรับสิทธิอันพึงมี ทําใหเกิดกําลังใจที่ดีในการทาํงาน การมีบรรยากาศ
การทํางานที่เอ้ือเฟอเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ใหทุกฝายมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ใชการ
ติดตอสื่อสารที่เปดกวางแกทุกฝาย และประสิทธิภาพของงานเกิดจากกลุมทํางานที่ผูกพันกันอยาง
เหนียวแนน (Costley; & Todd. 1983: 10; ทรงศักด์ิ สิงหาด. 2531: 1; อารี เพชรผุด. 2530: 2-3)  
             ทุกคนในองคกรมีหนาที่ของตนที่ตองรับผิดชอบไมวาจะอยูในตําแหนงอะไร จะตองมีการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และเขาไปมีอิทธิพลทางความรูสกึตอเพ่ือรวมงานคนอ่ืน ในขณะเดียวกันก็มี
หนาที่ที่ตองทาํใหความสัมพันธของบุคคลท่ีตนรบัผิดชอบเปนไปโดยราบร่ืน หรือพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้น 
แรงจูงใจภายในเพื่อสรางความสัมพันธทีดี่ในการทํางานจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ใชผลักดันให
เกิดความสําเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบ กับลูกนอง และผูรวมงานคนอ่ืนๆ ที่มีความแตกตางกันทั่ง
ทางดานภูมิหลัง ความตองการ สติปญญา อารมณ และความรูสึก จึงตองรูหลักในการสนองความ
ตองการโดยใชกลวธิีในการทํางานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจ เพ่ือใหการทํางานเปนไดดวยความ
ราบร่ืน และบรรลุเปาหมาย องคกรมีความม่ันคง เพราะทําให “คนรักคน” และ “คนรักงาน” องคกรจึงมี
ความเปนปกแผนไมแตกแยกแบงพรรคแบงพวก หรือทะเลาะวิวาทกัน (ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย. 2542: 16-17) 
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                จากขอมูลดังกลาว สามารถสรุปไดวา การมีความสัมพันธที่ดีในการทํางานจะชวยสราง
บรรยากาศ ทีมี่ความเอ้ือเฟอเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน โดยที่ทุกคนพรอมจะเขาใจ และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีความตองการทํางานรวมกัน มีความพอใจ เต็มใจ มีความรูสึกเปนสุข เปนแรงผลักดันสําคัญ
ที่ใหบุคคลน้ันใชศักยภาพของตน และคนอื่นชวยใหเปาหมายขององคกรปฏิบตัิงานบรรลุผลสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพ  
                 1.1 ความรูสึกสนุก 
                           ความรูสึกสนุกเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางาน 
มีความสุข ความพอใจ กระตือรือรน และสนใจในการสรางและรักษาความสัมพันธ ที่ดีกับผูรวมงานคน
อ่ืนๆ การสรางสัมพันธจะชวยใชบุคคลมีความสุขทางใจ และชวยสนบัสนุนใหบุคคลมีความสัมพันธที่ดี
กับลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคบับัญชา โดยปราศจากการพ่ึงพารางวัลทางวตัถุหรือการบงัคับ 
(Ryan; & Deci. 2000: 70) ความรูสึกสนุกในงานชวยกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนรูสึกพอใจ 
และสนใจที่จะแสวงหาความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางาน ยินดีรับฟง ใหคําปรึกษา ใหขอมูลเก่ียวกับผล
การปฏิบัติงาน ชวยแกไขปญหาในการทาํงานใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพดวยความสมัครใจ  
                   1.2 ความรูสึกอิสระ 
                        การมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง หมายถึง การใชอํานาจในตนเอง การตัดสินใจ
เลือก บุคคลจึงมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจในการเลือกกําหนด วางแผนการปฏิบัติ จัดการส่ิง
ตางๆ ดวยตนเองตั้งแตเริม่ตน และลงมอืกระทําอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ ดังน้ันการมีอิสระกําหนดได
ดวยตนเองในการทํางาน เปนการเลือกทําดวยความสมัครใจ โดยที่บุคคลจะมีอิสระในความคดิ และ 
การกระทําตั้งแตการริเริ่ม ตัดสินใจเลือก วางแผน และประเมินผลสัมพันธภาพในการทํางานดวยตนเอง 
(Deci; & Ryan. 1990: 38) ทําใหบุคคลทีอิสระที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมที่ดีที่สงเสริมในการทํางาน 
หรืออาจเลือกแสดงพฤติกรรมที่ทําลาย การทํางานใหแยลงได  การสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดได
ดวยตนเอง เนนที่การสงเสริมใหบุคคลเลอืกแสดงพฤตกิรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน 
การที่บุคคลมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง กระตุนแรงจูงใจภายในใหเพ่ิมขึ้น เพราะบุคคลมีความรูสึกวา
ตนเปนอิสระจากแรงกดดัน เชน รางวัล หรือเง่ือนไขผูกพัน ความรูสกึอิสระจะเปนแรงผลักดันใหบุคคล
เลือกแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองสนใจ และเลือกทําสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง 
                  1.3 ความรูสึกวาตนสามารถ 
                       ความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ เปนการที่บุคคลมีความพยายามในการเสาะ
แสวงหา และเอาชนะสิ่งทาทายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน (Deci, Koestner; & Ryan. 1999: 
658; Reeve; & Sickenius. 1994: 514) การมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืน เปนการที่บุคคลเชื่อวา ตนสามารถที่จะสราง พัฒนา และปรับปรุงการทํางานกับผูรวมงาน   
ไมวาจะเปนลกูนอง เพ่ือนรวมงาน ผูบงัคับบัญชา และลูกคา ตลอดจนเชื่อวาตนสามารถแกไขปญหา 
ในการทํางานได 
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                 1.4 ความเพียรพยายาม   
                       การมีความเพียรพยายามที่ดีในการทํางาน คือ การที่บุคคลมีความมุงม่ัน ตั้งใจที่
จะสราง และรกัษาความสัมพันธ อันดีในการทํางานกับผูรวมงานอยางตอเน่ือง บุคคลที่มีแรงจูงใจ
ภายในจะเชื่อวาผลของการกระทํามาจากความเพียรพยายามของตนเองไมใชมาจากความบังเอิญ หรือ
โชควาสนา ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของตนเองมาเปนตัวกําหนดความสําเร็จ หรือ
ความลมเหลว (Ryan; & Deci. 2000: 69) การที่บุคคลมีความเพียรพยายามในการทํางานจะชวยเพิ่ม
ความมุงม่ันตัง้ใจในการสราง และรักษาความสัมพันธทีดี่กับลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคบับญัชา 
เพ่ือความรวมมือที่ทําใหเกิดผลดีตอความสําเร็จของงาน และการทาํงานรวมกันอยางมีความสุข  
                 2. การพัฒนาทักษะ 
                การมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ดี เปนความสามารถในการอยู
รวมกัน และการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยการแสดงพฤตกิรรมที่ดีตอกัน และสรางสรรคผลงานที่เปน
ประโยชน ผูทีมี่ความสามารถ และทักษะดานนี้จะสามารถใชทั้งความคิด อารมณ และพฤติกรรม ใน
การอยูรวมกัน และทํางานรวมกับบคุคลตางๆ ไดอยางราบร่ืน สิ่งที่มีความเก่ียวของกับการสราง
องคการแหงการเรียนรูการมีความสัมพันธที่ดีระหวางบคุคล คือ ความรูสึก และพฤติกรรม ถาเรามี
ความรูสึกที่ดีตอใครก็จะทําใหมีพฤติกรรมที่ดีตอบุคคลผูน้ันตามมา เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกตอกัน
จะมีผลตอความรูสึกของผูที่ไดรับพฤติกรรมนั้นดวย พ้ืนฐานจากการมองตนเอง และผูอ่ืนในแงดี สราง
อารมณที่ดีตอตนเอง ฝกสรางความรูสึกทีดี่ตอผูอ่ืน-เขาใจผูอ่ืน เปนการเร่ิมตนที่ดีใหเกิดขึ้น ฝกการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกันชัดเจน รวมทัง้ฝกการเปนผูฟง และผูพูดที่ดี ที่
สําคัญ คือ ตองคํานึงถึงความรูสึกของผูรับการสื่อสารดวย โดยใชสื่อสารกันดวยหัวใจ ฝกการแสดง
นํ้าใจ ความเอ้ือเฟอรูจักการให-การรับ-การแลกเปลีย่น ใหเกิดคุณคา เกิดประโยชน สําหรับตนเอง และ
สําหรับบุคคลที่เก่ียวของ ฝกการใหเกียรติผูอ่ืนอยางจริงใจ-ใหการยอมรับ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหผูรับมี
ความภาคภูมิใจ และมีความรูสึกที่ดีตอบแทนกลับมา ฝกการแสดงความชื่นชอบ ชื่นชม และใหกําลงัใจ
ซ่ึงกันและกัน ตามวาระที่เหมาะสม ซ่ึงอาจมีวิธีการอ่ืนๆ อีกมากมายที่จะทําได การจะใหเกิดผลอยาง
แทจริง ตองอาศัยความมุงม่ัน ความอดทน ตั้งใจจริงที่จะสรางอารมณที่ดีใหแกตนเอง และผูอ่ืน และที่
สําคัญตองอาศัยเวลา หากนําวิธีการทีเ่หมาะสมกับตนเองไปปฏิบัตจิะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ทั้งดานอารมณ ความคิด และพฤติกรรม มีผลตอความสําเรจ็ และความสขุในชวีิตการทํางาน 
(เรวดี ทรงเทีย่ง. 2548: 38-39) 
             ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย (2543: 118) ไดกลาวถึง การทํางานตองรูจักศึกษาตนเอง และ
ผูอ่ืน การศึกษาตนเองทําใหบุคคลรูจักตนเอง เขาใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งสวนดี และสวนบกพรอง
ของตนเอง จากน้ันทําการแกไขปรับปรงุตนเอง โดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบ และ
อดทน โดยศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ และวธิีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน ซ่ึงจําเปนตองยึดหลัก
วิชาการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถศึกษาไดดวยวิธีการอาน
เอกสารตําราตางๆ ศึกษาจากงานวิจัย ศกึษาประวัตขิองผูประสบความสําเร็จ และมีชื่อเสียงในธุรกิจ 
และสังคม สังเกตพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ในสังคม วิเคราะห 
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ความสัมพันธน้ัน และเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมทีเ่หมาะสม สัมภาษณผูที่มีความสัมพันธที่ดีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และเขารับการฝกอบรม เพราะการฝกอบรมจะทําใหทราบหลัก วิธีการ และไดฝก
ทักษะที่จะนําไปใชในการทาํงาน แรงจูงใจภายในของบุคคลจะเพ่ิมพูนขึ้นจากการมีความพอใจขณะ
ทํางานเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการทํางาน (Ryan; & Deci. 2000: 68)  
                  จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ทักษะที่จะสรางองคการแหงการเรียนรูในการ
ทาํงาน เปนวธิีการสนับสนุนใหบุคคลไดใชแรงจูงใจภายในตนเอง เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน
กับผูอ่ืน การพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนจะพัฒนาทั้งความคิด อารมณ และพฤติกรรม การ
ฝกอบรมจึงพัฒนาทักษะทีส่ามารถนําไปใชในการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดดังน้ี 
                       2.1 การคิดทางบวก 
                        การคิดทางบวก เปนการมองโลกในแงดีที่บุคคลไดรับการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ และจากประสบการณ (อรพินทร ชูชม. 2544: 165) การคิด
ทางบวก จึงเปนกระบวนการสรางความคิด และใชพลงัความคิดบนพื้นฐานของความเปนจริง พลัง
ดังกลาวจะผลกัดันใหบุคคลมองเห็นผลลัพธวาจะเกิดผลดีตอตนเองหรือผูอ่ืนอยางไร เน่ืองจากความคิด
ทางบวกไมใชสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิดจึงสามารถเรียนรูไดโดยอาศัยการฝก (Martin. 2004: Online; 
Positive Thinking. 2004: Online) การคดิทางบวกเปนความคิดบนพื้นฐานของความเปนจริง เชน “ถา
คุณคิดวาคุณเกลียดงานของคุณแลวคุณเกลียดจริงๆ หรือเปลา” การคิดทางบวกจะสรางสรรคจิตใจให
เรามองโลกในแงดีอยางม่ันคงแนวแน และสรางเปนพฤติกรรมที่ถูกผลักดันมาจากพลังทางบวก เราก็จะ
พบกับสถานการณทางบวกทุกๆ วัน พลังการคิดทางบวกจึงชวยปรับปรุงชีวติ และสุขภาพของเราไป
ในทางที่ดีขึ้น  
                       เซลกแมน (Seligman. 1998: 201)  กลาววา การท่ีเห็นวาคนมองโลกในแงดีจะมี
ความยืดหยุน (Resilience) สามารถฟนตัวจากเหตุการณที่เลวรายได และเริ่มตนชีวติไดอีก จึงทําให
บุคคลมองโลกในแงดีเปนผูประสบความสําเร็จในชีวติ ในการทํางาน ในการเรียน การแขงขัน ตลอดจน
มีสุขภาพจิตทีดี่ดวย จากขอมูลดังกลาว ชีใ้หเห็นวาความรูสึก ความเชื่อ และความรูสึกทั้งหมดของพวก
เขาตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความคิดภายในตัวเราเอง เราเปนผูควบคุมทั้งที่รูตัวหรอืไมรูตัวก็ตาม เรา
สามารถคิดทางบวกหรือทางลบ แสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน หรือเฉื่อยชา คลองแคลวหรอืหยุดน่ิง 
ดังน้ันความคิดจึงเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลแตกตางกันมากที่สุด และสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่
แตกตางกันดวย เชน ความรูสึกที่มีตองานที่ทํา บางคนทาํงานดวยความสนุกสนาน และตื่นเตน บางคนทาํงาน
กับความรูสึกวานาเบื่อหนาย ความคิดเหลาน้ีมาจากการที่เราพูดกับตนเอง (Inner conversations) ทั้ง
ที่เรารูสึกตวัหรือไมก็ตาม ดังน้ันขั้นแรกของการคิดทางบวก คือ การเรียนรูวิธีการพูดกับตนเอง คนที่
เริ่มพูดกับตนเองวา “ฉันทําได” บุคคลน้ันก็จะเพ่ิมพลังในตนเอง และสามารถทําส่ิงที่ดียิ่งขึ้นไดจริงๆ 
(Hajee. 2004: Online)  
                      เรวดี ทรงเทีย่ง (2548: 40-41) เสนอวา วิธีการคิดทางบวก เพ่ือสรางความสัมพันธที่
ดีในการทํางาน มีขั้นตอน ดังน้ี  



 124

                      1. สํารวจความคิดของตนเอง โดยสํารวจวาความคิดน้ันเปนความคิดทางบวก
หรือไม เชน แนะนําวิธีการทํางานใหแลว ลูกนองไมยอมทําตามที่บอก เราจึงคิดวาลูกนองนิสัยไมดี
กระดางกระเด่ืองไมเชื่อฟง การคิดเชนน้ีเปนการคิดทางบวกหรือเปลา? 
                      2. วิเคราะหวาความคิดน้ันอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงหรือไม เชน “ถาเราพูด
วา ลูกนองของเราเปนคนบา แลวเขาบาจริงๆ หรือเปลา?” 
                       3. วิเคราะหความคิดดังกลาวน้ันมีผลอยางไรตอตนเอง เชน “ถาคิดวาลูกนองนิสัย
ไมดีกระดางกระเด่ืองไมเชื่อฟง” การคิดเชนน้ีจะทําใหตนเองรูสึกอยางไรกับลูกนองคนดังกลาว  
                        4. สรางความคิดที่ดี โดยการใหเหตุผลกบัตนเองในทางที่จะชวยสรางความสุข 
ความสบายใจ ความสําเร็จ และผลลัพธตามเปาหมายของการทํางาน หรือเปาหมายในชีวติบนพืน้ฐาน
ของความเปนจริง  
              สามารถกลาวไดวา การคิดทางบวกไมไดติดตวัมาตั้งแตเกิด เราสามารถเรียนรูได โดย
อาศัยการฝก วิธีการคิดทางบวกเริ่มตนดวยการสํารวจความคิดของตนเองกอนวาความคิดน้ันเปน
ความคิดทางบวกหรือไม? จากน้ันวิเคราะหวาความคดิน้ันอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงหรือเปลา? 
ตอมาวิเคราะหวาความคิดดังกลาวน้ันมีผลอยางไรตอตนเอง? และทายที่สุดเปนการสรางความคิดที่ดี
ดวยการใหเหตุผลกบัตนเองในทางที่จะชวยสรางความสุข ความสบายใจ ความสําเร็จ และไดผลลัพธ
ตามเปาหมายของการทํางาน หรือเปาหมายในชีวติบนพ้ืนฐานของความเปนจริง 
                    2.2 การส่ือสารดวยวาจา และทาทาง 
                        การส่ือสารทั้งทางวาจา และทาทางถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทํางาน เพราะ
การส่ือสารเปนวิธีการนําขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความตองการ อารมณ และความรูสึกจากผู
สงไปยังผูรับ (ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย. 2542: 283) เชน ระหวางหัวหนากับลูกนอง หรือระหวางเพ่ือน
รวมงาน ใหเกิดความเขาใจตรงกัน การทีผู่รับจะแปลความหมายขอมูลไดตรงกับผูสงหรือไมน้ันยอมมี
ผลตอการสราง และรักษาความสัมพันธในการทํางาน แตก็มีปจจัยหลายประการทีมี่ผลตอการ
ตีความหมาย เชน ผูสงมีความสามารถในการถายทอดขอมูลแคไหน สื่อที่ใชมีคุณภาพเพียงใด 
บรรยากาศในขณะนั้นอยางไร ผูรับมีอารมณความรูสึกตอการสื่อสารในขณะนั้นอยางไร เปนตน ปจจัย
ดังกลาว ทําใหการตีความขอมูลบิดเบือน และนําไปสูสัมพันธภาพในการทํางานที่ไมดีได (Dindia; & 
Duck. 2000: 58; Sullivan. 1968: 133-134) 
                     การติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะดวยวาจา และทาทางจึงมีความสําคัญในการสราง
ความสัมพันธในการทํางาน เปนเคร่ืองมือสําคัญในการถายทอดขอมูล คําแนะนํา ความคิดเห็น อารมณ
ความรูสึก และความตองการ เพ่ือใหอีกฝายเกิดความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกนัทั้งยังชวยปองกัน 
หรือลดความขัดแยง ซ่ึงจะนําไปสูการมีความรวมมือรวมใจในการทาํงานใหบรรลผุลสําเรจ็ตาม
เปาหมายของงาน ตลอดจนชวยสงผลดีตอการดําเนินชีวิตประจําวันดวย (Dindia; & Duck. 2000: 101; 
Gilmer; & Dcei. 1997: 195-197)  
                      วิธีการส่ือสารทางวาจา และทาทางเพ่ือการทํางานใหบรรลุเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน มีวิธีการ ดังตอไปน้ี 
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                        1. การสรางความเปนกันเอง ถือวาเปนขั้นเริ่มตนของการสื่อสารระหวางกันในการ
ทํางาน เพราะการทําใหอีกฝายรูสึกสบายใจ สะดวกใจ และมีอิสระที่จะพูดมากกวาการเร่ิมตนดวยการ
ไตถามถึงงาน หรือปญหาทันทีทันใด การสรางความเปนกันเอง มี 2 ประเภท ไดแก การใชคําพูด เปน
การทักทายกอนเร่ิมตนสนทนาเรื่องงาน เชน “เปนอยางไรบางวันนี”้ “อากาศแบบนี้สบายดีนะ” “คุณมี
ธุระกับผมใชไหม” “สวัสดี มีอะไรจะคุยกับผมหรือเปลา” (สมพร เกิดสวาง. 2542: 18) การใชภาษา
ทาทาง เปนการแสดงออกวาเราเปนมิตร และพรอมที่จะสนทนาพูดคยุกับเขา เชน “ยิ้มรับดวยความสด
ชื่น” “ลุกขึ้นแสดงการตอนรับ” การถูกเน้ือตองตัวกันบางจะชวยสรางความเปนกันเองไดเร็ว ซ่ึงควรรูวา
มากนอยแคไหน (หลุย จําปาเทศ. 2543: 157-158) การสรางความเปนกันเองทั้งการใชภาษาคาํพูด 
และการใชภาษาทาทางจะแสดงถึงการใหเกียรติผูอ่ืน โดยที่แสดงออกวาเขาเปนคนมีคาไมวาเขาจะอยู
ในฐานะอยางไร  
                       2. การสนทนา เปนการพูดคุยถึงสาระสําคัญของเร่ือง หลักการสนทนาควรเริ่มตน
ดวยการทําความเขาใจในเรื่องที่กําลังจะสนทนาใหแจมแจงชัดเจน ถาพูดในเรื่องที่รู เรื่องที่ถนดั หรือมี
การเตรียมความพรอมที่ดี ก็จะมีความม่ันใจในสิ่งที่ดี ทั้งยังชวยสรางความเช่ือถือใหกับคูสนทนาดวย  
(ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย. 2542: 303) การจัดลําดับความคิด เปนการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีสนทนา เชน 
การอธิบายใหลูกนองทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ถาพูดแบบนึกอะไรไดก็พูดเด๋ียวนั้น พูดตรงนั้นที ตรงนี้
ที หรือนึกอะไรไดก็พูด คูสนทนาก็อาจจะสับสน การสนทนาโดยตรงหรือพูดเอง ดีกวาการสงผานขอมูล
โดยฝากคนอ่ืนไปบอก เพราะอาจทําใหผูรับไดขอมูลทีค่ลาดเคลื่อนไป (Metts. 2000: 78) พูดใหชัดเจน
ชัดถอยชัดคํา จะชวยใหคูสนทนารับขอมูลไดชัดเจนไมสับสน ใชนํ้าเสียง สีหนา ทาทาง ใหสอดคลอง
กับเรื่องที่กําลงัสนทนา การฝกวิธกีารน้ีอาจเริ่มตนจากการสังเกตจากบุคคลอ่ืนกอน แลวคอยนํามา
ปรับปรุงกับตนเอง  
                         3. การฟง เปนทักษะที่สําคัญทีสุ่ดในการสื่อสาร และยังเปนทกัษะเบื้องตนที่แสดง
วา เรายอมรับ และพรอมที่จะเขาใจคูสนทนา การมีสมาธิในขณะฟง เพ่ือใหเขาใจประเด็นของผูพูด
อยางแทจริง เพราะถาปราศจากการฟงเราจะไมสามารถเขาใจผูอ่ืนได เทคนิคการฟง มีดังน้ี การเงียบ 
เพราะเราไมสามารถรับฟงไดถาเรากําลังพูด ดังน้ันเราจึงตองหยุดพูดซะกอน อดทน ตัดส่ิงที่ทาํให
วอกแวกออกไป อยาเคลื่อนไหวไปมา หรือแสดงความสนใจสิ่งอ่ืน เพราะจะทําใหคูสนทนาเสียสมาธิ 
และอยาขัดจังหวะขณะที่เขากําลังพูด สนใจ ดวยการมอง และผงกศรีษะจะทําใหคูสนทนาเห็นวาเรา
สนใจ และตองการรับฟงสิ่งที่เขากาํลังพูด และอยาอานอะไรขณะฟง การตอบรับดวยเสียง หรือพูดส้ันๆ 
วา “ครับ”,“ใช”,  “ออ”, “ผมเขาใจ”, “เหรอ”, “อยางน้ันหรือ”, “นาสนใจจริงๆ ” อาจใชการทวนคําพูด 2-3 
คําทายของผูพูด หรือสะทอนความเขาใจของคุณใหผูพูดทราบวาคณุเขาใจเรื่องที่เขาพูด เชน ใชคําวา 
“ผมคิดวา” “ผมเขาใจวา” , “คุณรูสึกวา.........ใชไหม” (หลุย จําปาเทศ. 2543: 160; และ ทรงศักด์ิ   
สิงหาด. 2531: 40)  
                       4. การแสดงความคดิเห็น เปนวิธพูีดอยางเปดเผยโดยแสดงความรูสึกออกไป
อยางตรงไปตรงมา และสะทอนวามีความสนใจในเรื่องราวท่ีกําลังสนทนา การแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานควรแสดงออกในสิ่งที่คาดวาจะเปนประโยชนตอการทํางาน ถามีความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก
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ผูอ่ืน หรือความคิดเห็นน้ันอาจไปกระทบกระเทือนความรูสึกของผูอ่ืน ควรแสดงออกดวยทาทีทีเ่ปน
มิตรโดยไมมีอคติหรือลําเอียง (จตุรงค เกียรติกําจาย. 2533: 110-111) 
                       5. การกระตุนใหอีกฝายแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ชวยใหไดวิธีการทํางาน
ที่มาจากความสรางสรรคของสมาชิก หัวหนาสามารถใชคําพูดที่ชวยปลุกเรา ใหมีการรวมเสนอ
ความคิด ซ่ึงเปนคําพูดที่ทําใหลูกนอง หรือผูรวมงานอ่ืนๆ รูสึกวาในสภาวะที่ไมกดดัน และสามารถ
เสนอความคดิไดมากมายเทาที่ตองการไมรูสึกเกร็ง การขอใหแสดงความคิดเห็นสวนรวมมัก พบวา ไม
คอยมีผูเสนอความคิด หลกัการสําคัญประการหนึ่งในการกระตุนใหอีกฝายแสดงความคิดเห็นคือ การ
สอบถามเปนรายบุคคล ดวยการถามวา “คุณมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร” “มีอะไรอีกไหมที่เราควร
พิจารณา” “มีอะไรที่นาจะเปนไปไดอีกไหม” “เราจะทําอะไรไดอีก” การทําใหผูอ่ืนรูสึกวาเปนคนสําคัญ 
และมีความหมาย จะทําใหเขาเห็นคุณคาของตนเอง โดยเห็นวาตนเปนคนหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ทํางาน เขาก็จะกลาแสดงความคิดเห็น กลาสรางสรรค กลาพัฒนา และใหความรวมมือในการทํางาน
ดวยความเต็มใจ 
                      6. การยุติการสนทนา เปนการสิ้นสุดการส่ือสารดวยวาจา ซ่ึงถาเปนการสนทนาที่
เปนงานเปนการ การหาขอยุติการสนทนาจะใชการสรปุความ หรือสรุปสิ่งที่ไดพูดไป เชน “เทาที่คุยกัน
มาน้ีผมจับความไดวา คณุกําลังจะ...” “ประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันนี้ คือ ...” “เพ่ือใหเขาใจตรงกนัพวก
เรากําลังจะ...” “สรุปแลวสิ่งที่เราดําเนินการก็คือ...” การส้ินสุดการสนทนาที่ดีคูสนทนาจะบรรลุ
เปาหมายของการสื่อสารน้ัน พรอมที่จะกลับมาสนทนาพดูคุยกันอีกดวยทาทีที่มีความเปนมิตร  
(หลุย จําปาเทศ. 2533: 162-163) 
                        สามารถกลาวไดวา การส่ือสารดวยวาจา และทาทางเปนสิ่งสําคัญในการสราง
ความสัมพันธในการปฏิบตังิาน เพราะเปนวิธีการนําขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความตองการ 
อารมณ และความรูสึกจากผูสงไปยังผูรับ เกิดความเขาใจตรงกัน นําไปสูสัมพันธภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
                     2.3  การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืน  
                      การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืน เขาใจ และรับรูในความรูสึก ความตองการ 
และความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยแสดงออกอยางเหมาะสม การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืนเปน
ความสามารถที่จะรับรูอารมณ หรือความรูสึกของบุคคลอ่ืน หรืออาจกลาวไดวาเปน “การรูสึกอยางที่คน
อ่ืนรูสึก” เหมือนกับวา เปนความสามารถที่ทําใหเราเขาไปอยูในสภาพของผูอ่ืน จะอยูในสภาพความ
ทุกขทรมาน เศราโศกเสียใจ หรือมีความสุข ความรูสึกเห็นใจ และเขาใจดังกลาวจะแสดงออกทางวาจา  
สีหนา ดวงตา และกิริยาทาทาง ซ่ึงทําใหผูอ่ืนมีความสุข ความสบายใจอันเปนสิ่งที่ชวยสรางสัมพันธ
ภาพที่ดีตอกัน แตถาบุคลากรขาดความเห็นอกเห็นใจกัน จะเปนสาเหตุของความขัดแยงในองคกร 
(อัจฉรา สุขารมณ. 2544: 11-12; ดุษฎี โยเหลา, พวงรตัน เกษรแพทย, และ นันทา สูรักษา. 2544: 57-
59; ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย. 2542: 30) เชน สุชาติมีความสุขมาก เพราะการเลื่อนตาํแหนงขึ้นมาเปน
หัวหนาในขณะที่ลูกนองไมยอมรับ เพราะลูกนองของตนเคยทํางานในตําแหนงเดียวกัน และเคยเปน
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เพ่ือนรวมงานกันมากอน หากเพ่ือนคนอ่ืนๆ ไมเห็นใจและไมเขาใจในความทุกข ทั้งยังไมใหความ
ชวยเหลือเรื่องงานของสุชาติ บางครั้งกับพูดจาดูหม่ิน หรือนําเรื่องไปฟองหัวหนาวา สุชาตขิาด
คุณสมบัติของการเปนหัวหนา ไมมีความสามารถในการปกครองลูกนอง สภาพการณเชนน้ีทําใหสุชาติ
มีความเครียด และเกิดความทุกขในการทํางาน แตถาเพ่ือนรวมงานเห็นใจสุชาติก็จะใหความชวยเหลือ 
ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจซ่ึงจะชวยคลายทุกข และชวยใหเขาสามารถทํางานไดสําเร็จ 
                      วิธีการแสดงออกวายอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน ในการทํางาน การฟง และ
การสังเกต เพราะการฟงถือเปนทักษะเบือ้งตนที่แสดงวายอมรับ และพรอมที่จะเขาใจผูอ่ืน เทคนิคการ
ฟง มีดังน้ี คือ “เงียบ อดทน สนใจ ใหการตอบรับ” ขณะที่กําลังสนทนา ควรสังเกต การแสดงออกทาง 
สีหนา เพ่ือดูอารมณ และความรูสึก เชน “หนาแดง” แสดงวาอยูในอารมณโกรธ หรืออายมากที่ถูก
ลอเลียน สังเกตแววตาหรือดวงตา เพราะ “ดวงตา คือหนาตางของหัวใจ” โดยใชการมองไปที่ดวงตา
ของเขาเพื่อสังเกตความรูสึก เชน คนที่กําลังพูดโกหกมักจะหลบตา คนที่พูดเร่ืองจริงมักจะกลาสบตา 
คนที่อยูในอารมณเศราดวงตาจะมองต่ํา คนที่กําลังรูสกึตื่นเตนมานตาจะขยายดวงตาจะโตขึ้น เปนตน 
สังเกตกิริยาทาทางโดยรวม เชน บางคนที่กําลังไมสบายก็จะดูออนแรง ไมคอยมีเรี่ยวแรง หรือตัวสั่น 
สวนบางคนเมื่อรูสึกอาย หรือตื่นเตนก็จะมีอาการมือสั่น เปนตน สังเกตเจตนารมณ พิจารณาวาการ
กระทําของเขามีเจตนาหรือไมอยางไร บางคนพูดหรือแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา เพราะความ
กดดันทางอารมณ แตบางคนทําเพราะเจตนา เชน เจตนาทํารายผูอ่ืน หรือตองการเรียกรองความสนใจ 
เปนตน การฟง และการสังเกตเปนวิธีการเบื้องตนที่ทําใหเขาใจ ความคิด ความรูสึก และเรื่องราวของ
ผูอ่ืน  
                 สามารถกลาวไดวา การเขาใจมุมมองของผูอ่ืน ดวยการเอาใจเขามาใสใจเรา เปนการ
คิดวา “ถาเราเปนเขาบาง” โดยการสมมติวาถาเราเปนเขาแลวเราจะรูสึกอยางไร คิดอยางไร และทํา
อยางไรกับเรื่องราวเหลาน้ัน เม่ือเราเขาใจมุมมอง และความรูสึกของผูอ่ืน เราจะมีความเขาใจ เห็นอก
เห็นใจ และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจดวยทาททีี่เปนมิตร จริงใจ ซ่ึงอีกฝายหนึ่งก็จะรูสึกไดเชนกันวา
เรายอมรับ และเขาใจเขาอยางแทจริง (เรวดี ทรงเที่ยง. 2548: 50) 
                    2.4 การทํางานเปนทีม 
                          ทีมงานหรือการทํางานเปนทีม (Tearm work) หมายถึง กลุมที่มีความสัมพันธ
คอนขางใกลชดิที่ประกอบดวยหัวหนา และลูกนอง อาจเปนทีมงานถาวร หรือทีมงานชั่วคราวก็ได 
หัวหนาเปนบคุคลสําคญัที่จะพาทีมใหประสบความสําเร็จในการทํางาน ในงานวิจัย ของ ดีซี คอนแนล 
และไรอัน (Deci, Connell; & Ryan. 1989: 584-585) ไดมีการนําผูจัดการไปฝกอบรมเรื่อง การบริหาร
ทีมงาน (Team management) เพ่ือใหสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชสนับสนุน
การทํางานของผูใตบังคบับญัชา การทํางานจึงตองมีความสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือชวยกันคิดชวยกัน
แกปญหา ชวยกันทํางาน ทําใหมีความรูสึกอบอุน และความผูกพันระหวางสมาชิก การสรางทีมงานจะ
ชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหสมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน การสราง
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ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมงาน โดยเฉพาะหัวหนา และลูกนองจึงถือวาเปนจุดมุงหมาย
สําคัญของการทํางานรวมกัน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2544: 10, 111)  
                     การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธภิาพ มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ มี
ความไวเน้ือเชื่อใจกัน (Trust) มีการส่ือสารที่เปดเผย (Opened communication) การเผชิญกับปญหา
ความขัดแยง (Confrontation of conflicts) จัดใหมีการทํางานเปนทมี (Maximization of collaboration 
and team work) และการมีชีวติชีวาในการทาํงานรวมกัน (Capacity of revitalization) องคประกอบ
เหลาน้ีพัฒนาไดดวยฝกใหเกิดการเรียนรู การสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพนั้น เปาหมายของทีมตอง
มากอนเปาหมายสวนบุคคล สรางบรรยากาศของการทาํงานรวมกัน และการติดตอสื่อสารอยางไมเปน
ทางการ โดยที่หัวหนาจะทาํหนาที่สรางบรรยากาศการมีสวนรวมใหกับทีม ดวยการใหคําแนะนาํการ
ทํางานยอๆ อธิบายที่มอบหมายใหชัดเจน ดูจากผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหความเชื่อถือสมาชิกทุก
คน ใชความพยายามอยางหนักเพ่ือใหมีปณิธานของทีม ใหคําแนะนํา และเรงเราในจุดที่เหมาะสม ชวย
ตัดสินใจ และหาทางออกในเชิงสรางสรรค (สุรสิทธิ์ เหมตะศลิป. 2540: 22-23) 
                สามารถกลาวไดวา ทีมงานหรือการทํางานเปนทีม (Team work) หมายถึง การ
รวมกลุมกันของบุคคลโดยที่สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาที่ และมีสวนรวมเพ่ือทําใหการทํางาน
บรรลุผลตามเปาหมาย ซ่ึงแตละคนชวยกนัทํางาน และสามารถทํางานแทนกันได การทํางานเปนทีม  
มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้น คือ  
                        1. ขั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพูดคุยอภิปรายทําความเขาใจใน
เปาหมายของงาน และเปาหมายของกลุม  
                        2. ขั้นสรางความเขาใจในเปาหมาย และชี้แจงวธิกีารทํางานดวยการพูดคุย ทํา
ความเขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคน และแบงความรับผิดชอบใหชัดเจน ซ่ึงถา
สมาชิกในทีมไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และวิธีการทํางานเขาก็จะรูสึกพึงพอใจ และ
กอใหเกิดบรรยากาศการทาํงาน ที่ทําใหสมาชิกอยากเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบตัิงานในกลุมเพ่ิมขึ้น 
                        3. ขั้นการปฏิบัติงาน เพ่ือมุงไปสูการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย มาถึงขั้นน้ี
ความสัมพันธสวนตวัระหวางสมาชิกในกลุมจะมีมากขึ้น สังเกตไดจากการใหความรวมมือในการทํางาน 
และการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  
                        4. ขั้นการควบคุม และประเมินผล เปนการทบทวนแกไขผลงาน และประเมินผล
งานจากการทํางานรวมกัน   
                  2.5 การใหขอมูลปอนกลับ 
                      การใหขอมูลปอนกลบัทางบวกเปนวิธีการใหขอมูลประเภทหนึ่ง เม่ือหัวหนา
ตองการสะทอนการทํางานของลูกนอง เพ่ือใหมีการเปลีย่นแปลงวธิีการทํางานใหดีขึ้นกวาเดิม เชน ผล
การทํางานไมสมํ่าเสมอ ขาดการตรวจสอบคุณภาพ ผลงานจึงไมไดมาตรฐาน การใหขอมูลปอนกลับ
ทางบวกเปนวิธีการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดดีกวาวธิีการแบบเดิม ที่ใชการควบคุมซ่ึงเปนการให
ขอมูลปอนกลบัทางลบ เชน การตําหนิ แตถาหัวหนามีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกจะทําใหลกูนอง
รูสึกวาปราศจากการควบคมุ และยังทําใหผลการทํางานดีขึ้น การไดขอมูลปอนกลบัทางลบจะทาํให
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บุคคลมีความรูสึกที่แยลง ขณะที่การใหขอมูลปอนกลับทางบวกจะชวยกระตุนใหบคุคลมีความ
กระตือรือรนขึน้ และชวยใหเขามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกบัความตองการไดอยางรวดเร็ว 
(Encyclopedia. 2004: Online)  
                    การใหขอมูลปอนกลับทางบวกมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ใหลูกนองมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่สรางสรรค 2) คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 3) ลดความรูสึกเปนปรปกษ และ 
4) สามารถแกปญหาไดดวยวิธีการจูงใจ ดังน้ัน หัวหนาจึงควรใหความสนใจในพฤติกรรมทางดานบวก 
ซ่ึงเปนพฤติกรรมดีๆ ในการทํางานของลูกนองมากกวาการ “การจับผิด” เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
พฤติกรรมการทํางานที่ดียิ่งขึ้นตอๆ ไป (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2539: 11) การใหขอมูลปอนกลับมี
จุดมุงหมายที่สําคัญ ประการแรก คือ สะทอนใหผูปฏิบตัิงานรูวา ถาทํางานดีแลว จะไดรูตัววาดีอยางไร 
จะไดมีกําลังใจที่จะรักษามาตรฐานของการทาํงานใหดีเชนนั้นตอไป ประการที่สอง คือ ถาทํางาน
ผิดพลาดหรือขาดประสิทธภิาพ ก็จะไดรูวาพลาดตรงไหนและแกไขไดถูกจุด  
                       วิธีการใหขอมูลปอนกลับทางบวก ใชหลักการของเทคนิคตางๆ เชน การฟง การ
สื่อสาร และการจัดการอารมณ วิธีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกแบบไมควบคุมในการทํางาน มี 2 วิธีการ 
ดังน้ี  
                        1. การใหขอเสนอแนะการทํางาน แทนการวิพากษวิจารณ บคุคลจะมีความรูสกึ
ตอตานเปนปรปกษ หรือรูสึกวาตนเองต่ําตอยดอยคา เม่ือมีการพูดตําหนิคนหนึ่งคนใด สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
คือ การปฏิเสธวาตนมิไดกระทําเชนน้ัน เชน หัวหนาตาํหนิวา “มันเปนความผิดของคุณ”  ลูกนองก็
มักจะตอบวา “มันไมใชความผิดของผม” หรืออาจเปนคําตอบอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั เปนการจุดชนวน
ความขุนเคืองขึ้นในตวัคน ดังน้ัน แทนที่จะพูดในเชิงตาํหนิ ควรพยายามทําความเขาใจวาทําไมเขาจึง
ทําเชนนั้น โดยเปดโอกาสใหลูกนองไดชี้แจง บอกเลาหรือชี้แจงวาเขาทําอะไรผิด หรือไมเหมาะสมบาง
ในการปฏิบตังิาน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2539: 13) 
                     หลักการสงเสริมแรงจูงใจภายในเสนอวา วิธีการใหขอมูลปอนกลับจะไมใชคาํเชิง
ตําหนิ การควบคุม หรือคําในเชิงบังคับ เชน “คุณควรจะ” วิธีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกตาม
หลักการสงเสริมแรงจูงใจภายในจะใชวิธกีารใหขอมูล เหตุผล ขอเทจ็จริง และใชคาํที่แสดงถึงการ
เสนอแนะ เชน “คุณสามารถ” หรือ “คุณอาจจะ” 
                      2. การใหขอมูลปอนกลับดวยการใชคําพูดที่แสดงถึงการชมเชยยกยองผลงาน เชน 
“ทํางานไดดีมาก” “ไปไดสวยเลย” “ใชเลย!!” “ผมชอบผลงานของคุณจัง” เม่ือเหตุการณเอ้ืออํานวย การ
ใหขอมูลปอนกลับทางบวกดวยการยกยองชมเชย จะเปนกระจกบานสําคัญที่จะชวยสะทอนผลการ
ปฏิบัติงาน เม่ือเขาทําในสิ่งที่ถูกตองหรือทํางานดี การชมเชยยกยองจึงเปนเทคนคิ นําไปสูการผูกมิตร
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหบคุคลมีความรูสึกที่ดีตอกัน เชน ชมพอประมาณเพ่ือเปนการทักทาย (Greeting) 
หรือชมอยางมากเพ่ือเปนการสรรเสริญ (Commendation) ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับเจตนา หรือวัตถปุระสงค
ของผูชม (หลุย จําปาเทศ. 2533: 173)  
                        การใหขอมูลปอนกลับดวยการชมเชยยกยองในการทํางาน แบงออกเปน 4 ประเภท 
คือ 1) ชมเชยเพ่ือทักทาย เชน “วันน้ีทาทางสดชื่นเลิกงานแลวจะไปไหนหรือ” “วันน้ีมาทํางานแตเชา
เชียว” 2) ชมเชยเพ่ือเปนการเสริมแรงใหกําลังใจ เชน “กําลังขะมักเขมนทํางานอะไรอยู” 3) ชมผลงาน
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เพ่ือเปนการประเมินผล เชน “อ่ือ คุณมีฝมือดีมาก” และ 4) ชมเพ่ือเปนการยกยอง เชน “ยินดีกับ
ตําแหนงใหม” “ไดยินชื่อเสียงมานานแลวเพ่ิงพบตัววนัน้ีเอง”   
                     ดวยเหตุน้ีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกดวยการชมเชย จึงมีคุณประโยชนอยาง
มากในการทํางานแตถาใชผดิก็อาจจะเปนโทษได การฝกฝนจึงมีความจําเปนเพ่ือปองกันความ
ผิดพลาดและเพื่อสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวติ   
                         สามารถกลาวไดวา การใหขอมูลปอนกลับทางบวกจะเปนการใหหัวหนาสะทอน
การปฏิบัติงานของลูกนอง เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตังิานใหดีกวาเดิม จะไดรูวาการ
ปฏิบัติงานดีแลวเปนอยางไร จะไดมีกําลังใจปฏิบัติงานใหดีเชนเดิมตอไป และถาผิดพลาดตรงไหนจะ
ไดแกไขไดตรงจุด 
                         2.6 การจัดการอารมณตนเอง 
                         การจัดการอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถที่บุคคลจัดการกระทํา ความคิด 
ความรูสึก ในลักษณะที่มีการปรับ และยดืหยุนไดในบริบทตางๆ ในลักษณะที่จะเอ้ือประโยชนมากกวา
ที่จะขัดขวางการทํางานในขณะนั้น การเปนคนมีสติ และสามารถเลื่อนการตอบสนองความพึงพอใจของ
ตนออกไปกอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายได และเม่ือมีความทุกขใจก็สามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดดี 
(วิลาสลักษณ  ชัววลัลี. 2543: 156) ผูที่จัดการอารมณไดดีจึงมีความสามารถในการควบคุมอารมณของ
ตน และแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับบคุคล สถานที่ เวลา และเหตกุารณ  ทั้งอารมณดีและไมดีให
เกิดความสมดุล รูจักระงับอารมณ และระบายอารมณไดอยางเหมาะสมไมเก็บกด  
                         การจัดการอารมณตนเองจึงเปนความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับอารมณ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ไดอยางเหมาะสม โดยแสดงออกวาเปนคนที่สามารถควบคุมตนเองได เปนคนที่นา
ไววางใจ และมีความสามารถในการปรับตัว สําหรับความสําคัญของการจัดการอารมณ คือ ผูที่สามารถ
จัดการอารมณของตนไดจะสามารถควบคุมอารมณ และแรงกระตุนภายในตลอดจนรอคอยการ
ตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลงัใจตนเองในการที่จะ
เผชิญกับอุปสรรค และขอขดัแยงไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียดที่จะขดัขวางความคดิริเร่ิม
สรางสรรคอันมีคาของตนเองได สามารถชี้นําความคิด และการกระทาํของตนเองในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําหรือผูตามไดอยางมีความสุข จนประสบความสําเร็จในการเรียน อาชีพ และประสบ
ความสําเร็จในชีวติ (เรวดี  ทรงเที่ยง. 2548: 47)  
                         ทศพร  ประเสริฐสขุ (2543: 94) ไดกลาววา การจัดการอารมณไดอยางเหมาะสม
เพียงใดดูจาก 1) การควบคมุตนเองได ไมแสดงอารมณอยางทันทีทันใด น้ันคือ มีขันติ และมีสติคอย
ควบคุม 2) การมีเหตุผลสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดอยางสมเหตุสมผล 3) มีความคิด ความรูสึกที่
กอใหเกิดพฤติกรรม และผลยอนกลับในแงบวก 4) ผูที่สามารถจัดการอารมณตนเองไดจะมีพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และสถานการณ  
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                         ไวซิงเกอร (Weisinger. 1998: 89) เชื่อวา การจัดการอารมณที่ชวยสงเสริม
ความสําเร็จในการทํางานไดบุคคลจะตองรบัรู ตีความ แสดงภาวะอารมณไดอยางถูกตอง มีความสามารถ
ในการใชภาวะอารมณน้ันๆ ตอตนเอง ผูรวมงาน มีการเรียนรู มีความเขาใจ อารมณและความรูสึกที่
ไดรับ นอกจากน้ีตองสามารถควบคุมอารมณของตนเอง และเอาชนะโดยสรางพฤตกิรรมในทางบวก 
การจัดการอารมณที่ดีจะชวยพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนในการทํางาน โดยเฉพาะงานบรกิาร หรือ
การทําธุรกิจ ความสําเร็จในการทํางานนอกจากนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถของตนแลว ยังขึ้นอยูกับ
ความรวมมือของผูอ่ืนดวย  
                         วิธีการจัดการอารมณมีหลายวิธี สรุปไดดังน้ี  
                         1. การมีขันติ คือ รูจักขมอารมณที่ไมพึงปรารถนา ดังที่มีคําเตือนใจสําหรับคน
โกรธวาให “นับหนึ่งถึงสิบ” เม่ือระงับอารมณไวไดก็ใชปญญาไตรตรองวาควรจะปฏิบัติเชนไร จึงมีผล
ยอนกลบัใหมีคุณมากกวาโทษ การจะถึงขั้นน้ันไดก็ตองสืบเนื่องจากการมีสติ 
                         ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2543: 16) มีขอเสนอวา บุคคลที่ควบคุมอารมณตนเองได
จะสามารถอดกลั้นตอสภาพการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถเผชิญตอสภาพแวดลอมตางๆ ที่
กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม  
                         2. การมีสติ คือ การละลึกได ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเลื่อนลอย เปน
ความตื่นตัวตอหนาที่เปนภาวะที่พรอมอยูเสมอในการรับรูสิ่งตางๆ ที่เขามาเก่ียวของหนาที่ของสติจึง
คอยควบคุมตรวจตราความรูสึก นึกคิด และพฤติกรรมทุกอยาง การฝกใหมีสติใหใชวิธีการสติปฎฐาน 
เปนวธิีปฏิบตัเิพ่ือการใชสตใิหบังเกิดที่สุด (วิลาสลกัษณ  ชัววลัลี. 2544: 147)  
                         คนที่ตระหนักถึงอารมณของตนเองจะกลับคืนสูอารมณในสภาพปกติไดเร็วกวาคน
ที่ไมตระหนัก การจัดการอารมณตนเองดวยวธิีการน้ีผูฝกควรจะ 1) ตระหนักวาตน คือ ผูรับผิดชอบ
อารมณของตนเอง มิใชผูอ่ืนหรือเหตุการณภายนอก 2) แยกขอเท็จจริงออกจากการตีความหมาย 
เน่ืองจากอารมณสวนมากเกิดจากการคิด การตีความหรือการประเมินสถานการณโดยตัวเราเอง ดังน้ัน 
จึงควรแยกขอมูลที่ไดจากประสาทสัมผัสกับการตีความ 3) บอกกับตนเองวา กําลังรูสึกอยางไรจนกวา
ความรูสึกทางลบนั้นจะหายไป เชน “โกรธหนอๆ” จนกวาความโกรธจะหายไป แตตองบอกตลอดเวลา 
ไมใชบอกคร้ังเดียว 4) ใหอารมณสงเสริมการคิดของตน โดยใชอารมณน้ันใหเปนประโยชนตอการคิด 
ใหอารมณชวยปรับความแตกตางความคิด เชน เม่ือบุคคลเกิดความรูสึกกังวลเรื่องการบรรยายใหที่
ประชุมใหญฟง ก็จะคิดหาวิธีการเตรียมตวัใหพรอมที่จะพูด นอกจากน้ีอารมณดีจะนําไปสูความคิดใน 
แงดี สวนการมีอารมณไมดีก็จะนําไปสูการมีความคิดในแงรายได (วิลาสลักษณ  ชัววัลลี. 2543: 160-161) 
                         3. การผอนคลายกลาเน้ือดวยวิธกีาร Progressive muscle relaxation เปนวิธีการ
ผอนคลายกลามเน้ือที่จะชวยใหอยูในอาการสบายตวั และชวยใหเกิดความสบาย มีวิธีการดังน้ี คอื กอน
อ่ืนควรจะหาสถานที่ที่เงียบสงบ และสะดวกสบาย อาจจะนั่งหรือนอนลงก็ได สิ่งที่จะทํา คือ การผอน
คลายกลุมกลามเน้ือในสวนตางๆ ของรางกายทีละสวน โดยเริ่มจากหนาผาก สําหรับกลามเน้ือสวน
อ่ืนๆ ที่ควรไดรับการผอนคลาย เชน คอ ไหล กลามแขน กลามอก กลามทอง บริเวณบั้นทาย ตนขา 
นอง และนิ้วเทา การผอนคลายแตละสวนใหนับ 1 ถึง 10 (ซ่ึงเทากับ 1 ถึง 10 วนิาทีโดยประมาณ) โดย
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จะทิ้งชวงประมาณ 30 วินาที กอนไปฝกกลามเน้ือสวนอ่ืนๆ จนครบทุกกลุม จุดมุงหมายของการฝก
แบบน้ี คือ เพ่ือใหสังเกตถึงความแตกตางระหวางความเครียด หรือการเกร็งกับความผอนคลาย และทํา
ใหไดเขาถึงความรูสึกตางๆ ทางรางกายไดดีขึ้น (Bourne. 1990: 73) 
                         4. การสรางอารมณที่พึงปรารถนาใหเกิดขึ้น ดวยการสรางอารมณที่เปนสุข เชน 
สมมติเหตุการณขึ้นมา แลวคิดวาหากเปนเรื่องที่เกิดขึน้กับตวัทานจริงๆ ทานจะทาํอยางไร แลวใหลอง
นําเหตุการณสมมติน้ีมาอานออกเสียงหลายๆ คร้ัง การคํานึงถึงเหตุการณสมมตเิชนน้ี เพ่ือกระตุน
อารมณของความดีใจใหเกิดอารมณที่เปนสุข หรืออาจใชการสรางจิตนาการที่เรียกวา “Guided 
Imaginary”  โดยจิตนาการวาทานกําลังอยูในเหตุการณน้ัน (Chen; & Yurner. 2004: Online) เชน 
“กําลังพักรอนอยูที่ชายหาดที่คุณชอบมากๆ อากาศตอนนี้ดีและววิก็สวย” หรือ “เจานายเรียกไปพบแลว
บอกคุณไดเงินเดือนขึ้น” “มีเพ่ือนคนหนึ่งกําลังเลาเรื่องขําขันใหคุณฟง” เปนตน  
                         5. คนหาวิธีการจัดการอารมณที่ตรงกับความสนใจความชอบ หรือความพอใจของ
ตนเอง เชน การรองเพลง การสรางสรรคงานศิลปะ การทํางานอดิเรก การเลนกีฬา เปนตน  
                         สามารถกลาวไดวา การจัดการอารมณตนเอง เปนความสามารถควบคุมอารมณ
ของตน และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และเหตกุารณ ทั้งอารมณดี 
และไมดี ใหเกิดความสมดุล พรอมรูจักระงับอารมณ และระบายอารมณ ไดอยางเหมาะสมไมเก็บกด 
                      การเขารับการฝกอบรมจะทําใหทราบหลัก วธิีการ รวมทั้งฝกปฏิบัติเพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางาน สุดทายก็คือ ตองนําหลัก และวธิีการในการ
ทํางานไปใชใชชีวติจริง การแกไขปรับปรุงตนเองแลวทําความเขาใจผูอ่ืน หลังจากไดรับการสงเสริม
แรงจูงใจภายใน และเรียนรูทักษะที่ดีในการทํางาน เขาใจการทํางานรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน 
กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง พรอมที่จะเรียนรูไปพรอมๆ กัน และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือนรวมงาน ทําใหบุคคลไดนําความรูไปใชในการปฏบิตัิงานจริงไดอยางมีประสิทธภิาพ และ
ประสิทธผิล  
                           3. กิจกรรมโครงการในการปฏิบัตงิานจริง   
                       เปนการดําเนินกิจกรรมโครงการสงเสริมแรงจูงใจภายในในการปฏิบัติงาน ดวย
การลงมือปฏิบัติจริง วางแผนการดําเนินการ การดําเนินการจริง พรอมกับวัดผล และประเมินผลจริง 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดวยการตั้งคําถามวา “ทานคิดวาจะพัฒนาใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงานอยางไร” โดยขอใหคิดวาเม่ือไปปฏิบตัิงาน 
“ทานตองการพัฒนา หรือแกปญหาในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นเรื่องอะไร และจะทําอยางไร” ครู ตองเลือก
โครงการในการปฏบิัติงาน และวางแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ และนําเสนอกจิกรรมโครงการที่
ตนเลือกตอทีป่ระชุม โดยที่ผูวิจัยจะติดตามผลการดําเนินโครงการ 3 คร้ัง ใชเวลา 8 ชั่วโมงติดตามผล 
ภายใน 2 เดือน  
                          จากปญหาและอุปสรรคในภาพรวมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยนําแนวคิด
องคการแหงการเรียนรู เพ่ือใหครูมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาดวยการฝกอบรม
การสงเสริมกิจกรรมแรงจูงใจภายใน เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว ทําใหครูเกิดการเรียนรู 
สามารถพัฒนาตนเองได และทําใหสถานศึกษาธํารงอยูได  ดังตาราง 1  
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ตาราง 1  แสดงภาพรวมของปญหาและอุปสรรค แนวคิดองคการแหงการเรียนรู ที่มีองคประกอบ  
     4 ดาน และการสงเสรมิกิจกรรมแรงจูงใจภายในที่ใชในการฝกอบรม 
 

ปญหาและอุปสรรค องคประกอบ 4 ดาน กิจกรรมที่ใช 
1. ขาดความรวมมือกันในการ 
    ทํางาน 

ดานที่ 3 การมีวิสัยทศันรวมกัน 
และดานที่ 4 การเรียนรูเปนทีม 

กิจกรรมที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

2. ทํางานแบบเดียวกันทุมเท 
    แตกตางกัน  

ดานที่ 1 การมีความรอบรู
เฉพาะตวั และดานที่ 2 การมี
แบบแผนความคิด  

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 
และ 11 

3. ทํางานไมเสร็จตามเวลา  ดานที่ 2 การมีแบบแผน
ความคิด  

กิจกรรมที่ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

4. หัวหนางานเกรงใจถาตองใช 
    อํานาจกับลูกนอง 

ดานที่ 4 การเรียนรูเปนทีม  กิจกรรมที่ 4, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

5. มีความขัดแยงสวนตวัไม 
   สามารถรวมงานกันได  

ดานที่ 3 การมีวิสัยทศันรวมกัน 
และดานที่ 4 การเรียนรูเปนทีม  

กิจกรรมที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

6. ไมมีความกระตือรือรน ใฝรู  
    ใฝเรียน หาวิธีการใหมๆ เพ่ือ 
    พัฒนาตนเอง  

ดานที่ 1 การมีความรอบรู
เฉพาะตวั และดานที่ 2 การมี
แบบแผนความคิด   

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
10 และ 11 

7. มีงานมาก ดานที่ 2 การมีแบบแผน
ความคิด  

กิจกรรมที่ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

8. ไมฟงคําแนะนําของหัวหนา ดานที่ 3 การมีวิสัยทศันรวมกัน 
และดานที่ 4 การเรียนรูเปนทีม  

กิจกรรมที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

9. เปรียบเทียบงานของกลุมตน  
   กับกลุมอ่ืน 

ดานที่ 4 การเรียนรูเปนทีม  กิจกรรมที่ 4, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11 

 
              ผูวิจัยไดนําวธิกีารเรียนรู ดวยการฝกอบรมจากกิจกรรมแรงจูงใจภายใน ที่สอดคลองกับ
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 4 ดาน ที่สามารถดึงสวนทีซ่อนเรนอยูในตัวครู ทําใหเกิดการ
เรียนรู เกิดความสามารถ เกิดทักษะ เกิดเจตคตใิหมๆ ขึ้น และพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นจากการฝกอบรม ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษามีการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการนําการ
สงเสริมกิจกรรมแรงจูงใจภายในไปประยกุตใชใหเขากับการฝกอบรม โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
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กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อละลายพฤติกรรม และเสรมิสรางการมีความรอบรู
เฉพาะตวัเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน  

ชื่อกิจกรรม     รหัสความพรอมแหงการเรียนรู 
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมการปฐมนิเทศ เตรียมความพรอมเบื้องตน เพ่ือใหผูเขารับการอบรมได

เห็นภาพและเขาใจที่มาของวัตถุประสงคและขั้นตอนของหลักสูตร โดยผานทางการทํา
กิจกรรมรวมกัน ซ่ึงเปนการเปดสมอง เปดการรับรู เปดใจ และพรอมที่จะแบงปนใน
สวนทีต่นเองมี ใหกับผูอ่ืน ซ่ึงน่ันคือพ้ืนฐานอันดับตนๆ ของการมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดเขาใจที่มา วตัถุประสงคและขั้นตอนหลกัสูตรฝกอบรม 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม เขาใจความหมาย และตระหนักถึงความสาํคัญเพ่ือใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดเตรียมพรอมในการเขารับการฝกอบรม ดวยการเปด

สมอง เปดการรับรู เปดใจ และพรอมที่จะแบงปนซ่ึงกันและกัน 
ระยะเวลา    2   ชั่วโมง 
 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง

การเรียนรูในการปฏิบัตงิาน 
ชื่อกิจกรรม      ปายชื่อหรรษาแหงการเรียนรู 
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมเบื้องตน เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดปฏิบตัิงานรวมกันอยางมีความสุข

และสนุกกับการเรียนรูรวมกัน การใชความคิดสรางสรรคเพ่ือใหหลดุออกจากกรอบ
เดิมๆ ซ่ึงเปนคุณสมบัติทีส่าํคัญเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดรับรูถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข รูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีความเขาใจเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู  
ระยะเวลา       1   ชั่วโมง  30 นาท ี
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กิจกรรมที่ 3    กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจ เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 
การเรียนรูในการปฏิบัตงิาน 

ชื่อกิจกรรม      Group Rotation   
สาระสําคัญ เปนความสําคญัและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงของปญหา 

และทําใหผูเขารับการอบรมยอมรับวา ณ ปจจุบันน้ี บุคลากรและองคกร ยังมีอุปสรรค
และปญหาที่จะทําใหเกิดคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงหากทุกฝาย
ไดเห็นและเขาใจรวมกันแลว ก็เปนการงายที่จะรวมใจกันเดินหนาเพ่ือใหมีคุณลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยอาศัย

กระบวนการกลุมในการตอบคําถาม ที่มีผลตอคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู  

2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ไดเห็นถงึความเปนจริง ความเปนอยู บรรยากาศ
ในการปฏิบตังิาน และยอมรับถึงอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอการทําใหองคกรมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

ระยะเวลา       2    ชั่วโมง 30 นาที 
 
กิจกรรมที่ 4    กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกวา ตนสามารถ  
ชื่อกิจกรรม     สมุดพก Who Am I  
สาระสําคัญ การมีความรูสกึวาตนสามารถ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

การปฏิบัติงาน เปนการที่บคุคลเชื่อวา ตนจะสราง พัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนได ไมวาจะเปนลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม รูสึกวาตนสามารถสรางคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญของอาชีพครู ความมีจิต

วิญญาณของความเปนครู ความรูสึกวาตนสามารถ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงานได  โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายใน 

ระยะเวลา   2    ชั่วโมง 
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กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการสงเสริมการมีแบบแผนความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัตงิาน  

ชื่อกิจกรรม      กระดาษอัจฉริยะ  
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา วางแผน เพ่ือใหสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย ในการเสรมิสรางสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน 
และเขาใจถึงรากฐานที่สําคญั 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา 

และเสริมสรางสูเปาหมายการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่

สําคัญในการสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 
ระยะเวลา       2    ชั่วโมง  
 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการเสริมสรางการมีวิสัยทศันรวมกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัตงิาน  
ชื่อกิจกรรม      ตอชิ้นไม  
สาระสําคัญ การมุงสูการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สิ่งที่จะขาดเสียไมไดเลย 

คือ การที่บุคลากรทุกคนในองคกรตองมีวิสัยทัศนรวมกัน  
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม ไดเขาใจถึงความสําคญัของการมีวิสัยทัศน
รวมกันในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา และเสริมสรางสูเปาหมายการมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระยะเวลา   2    ชั่วโมง 
 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการเสริมสราง และกระตุนแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
ชื่อกิจกรรม      ยิงเรือ 
สาระสําคัญ การทํางานดวยความเขาใจ และรับผิดชอบอยางดี ในบทบาทหนาทีข่องแตละคน โดย

อาศัยการสงเสริมแรงจูงใจภายในของแตละคน  
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วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแรงจูงใจภายในสวนตัว เพ่ือใหมีคณุลักษณะสู

การเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงวธิีการ

ปฏิบัติงานงานรวมกัน ในการรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
ระยะเวลา       2   ชั่วโมง  
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทมี การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน     

เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
ชื่อกิจกรรม      รอยลูกปด 
สาระสําคัญ การทํางานเปนทีม การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม ไดทํางานรวมกันเปนทีม โดยมองที่เปาหมายของ
องคกรรวมกัน  

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการยอมรับ เขาใจมุมมอง 
และวธิีการทํางานของบุคคลอ่ืน  

ระยะเวลา       2   ชั่วโมง  
 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดไดดวยตนอง  เพ่ือใหมีคุณลักษณะ

สูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
ชื่อกิจกรรม      งานวัดหรรษา 
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิด เพ่ือแกไขปญหา  การวางแผน เพ่ือให

สําเร็จไดตามเปาหมาย เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน และเขาใจถึงรากฐานที่สําคัญ 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา 

และเสริมสรางสูเปาหมายการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่

สําคัญในการเสริมสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 
ระยะเวลา       4    ชั่วโมง  
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กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหครู มีหลักความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู ในเรื่องการจดัการอารมณตนเองของบุคลากรในองคกร  

ชื่อกิจกรรม      เกมชีวิต 
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา วางแผน เพ่ือใหสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย เพ่ือใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงาน 
และเขาใจถึงรากฐานที่สําคญั 

 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา 
และเพ่ือใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่
สําคัญในการสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 

ระยะเวลา   4    ชั่วโมง 
 
กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมโครงการ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมโครงการในการปฏิบัติงานจริง  
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมไดคิดกิจกรรมโครงการ เพ่ือเปนการฝกการทํางาน 
                     ในการปฏิบตังิานจริง โดยไดนําหลักและวิธีการปฏบิัตงิานที่ไดรับจากองคการ 
                       แหงการเรียนรู และการสงเสริมแรงจูงใจภายใน วามีการเรียนรู ความสามารถ 
                       และเจตคติที่ไดรับจากการฝกอบรมยังคงอยูมาก นอยเพียงใด หลังจากการฝกอบรม  

สิ้นสุดลง 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดนําหลักการ และวธิีการปฏบิัติงานนํามาใชหลักการ 
และวธิีการปฏบิัติงานที่ไดดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู และเขาใจวธิีการดวยการดําเนินกิจกรรม
โครงการในการปฏิบัติงานจริง 

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดดําเนินการกิจกรรมโครงการสอดคลองกับคุณลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

ระยะเวลา    นําเสนอ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน 
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                การวัดและการประเมินหลักสูตรฝกอบรม 
               การวัดและการประเมินผลกิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
                 1. การประเมินคุณลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม ทั้งกอนการฝกอบรม และหลงัจาก
การฝกอบรม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตร
ฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากแรงจูงใจภายใน วามีการเพ่ิมหรือพัฒนาคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบตังิานหรือไม   
                 2. การประเมินผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม และประเมินการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจภายใน ในการปฏบิัติงานโดยเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรม ที่ไดรับการสงเสริมแรงจูงใจ
ภายใน และเก็บขอมูลการรับรู ขอตั้งใจในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน สูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  
                 3. การประเมินผลกิจกรรมโครงการตอเน่ือง เปนกิจกรรมหลังการฝกอบรม ไดเปดโอกาส
ใหผูเขารับการอบรม ที่ไดรับการสงเสริมแรงจูงใจภายใน ไดนําเสนอกิจกรรมโครงการที่จะสงเสริม
คุณลักษณะ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู   
                จากการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใด ขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู 
ซ่ึงอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง คือ ทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือนํ้า) และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ (สวนที่อยูใตนํ้า) ของบคุคลน้ันๆ สําหรับสวนภูเขานํ้าแข็งที่อยูใตนํ้าน้ันเปนสวนที่มี
ปริมาณมากกวา สังเกตและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา
สวนตางๆ น้ี ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) คือ บทบาทที่บคุคลแสดงออกตอผูอ่ืน 
ภาพลักษณภายใน (Self-image) คือ ความรูสึกนึกคดิเก่ียวกับเอกลักษณ และคณุคาของตน อุปนิสัย 
(Traits) คือ ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และแรงผลกัดันเบื้องลึก (Motives) 
คือ จินตนาการ แนวโนมวิธคีิด วิธีปฏบิัตตินอันเปนไปโดยธรรมชาตขิองบุคคล สวนที่อยูเหนือนํ้าเปน
สวนที่สัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซ่ึงการที่บุคคลมีเพียงความฉลาดที่ทําใหเขาสามารถเรยีนรู
องคความรู และทักษะได เทาน้ันยังไมเพียงพอที่จะทําใหเขาเปนผูที่มีการปฏิบัตงิานโดดเดน บุคคล
จําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมที่เหมาะสม  
จึงจะทําใหเขาสามารถเปนผูที่มีผลงานโดดเดนได (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548) 
บุคคลจึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองไปพรอมๆ กัน  
                อาจกลาวไดวา การที่บุคคลจะแสดงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งได มักจะมีองคประกอบ
ทั้งดานความรู ทักษะ/ความสามารถ และคณุลักษณะอ่ืนๆ ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) 
ภาพลักษณภายใน (Self-image) อุปนิสัย (Traits) และแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) ซ่ึงสามารถที่จะ
ประเมินไดจากพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน บทบาทในงาน และมาตรฐานของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล  
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                 การพัฒนาองคกรใหกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูน้ันนับวาเปนกลยุทธในการ
บริหารองคกรยุคใหม ที่เนนความสําคัญไปที่การพัฒนาบุคคลใหมีความตื่นตัว พรอมที่จะเรียนรูอยู
ตลอดเวลา กอใหเกิดเปนความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ที่มีศักยภาพตอการปฏิบัติภารกิจ และ
สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรงุบุคลากร และองคกรใหพัฒนายิ่งๆ ขึ้น ดังน้ันองคการแหงการเรียนรูจึง
เปนฐานความคิดที่สําคัญสําหรับทุกคนในองคกรที่จะยึดถือเปนกลยุทธของการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
ในความเปนปจเจกบุคคลจะตองมีความมุงม่ันไปสูความเปนเลิศ เพ่ือใหเกงในทุกๆ ดาน ทั้งเกงในการ
เรียนรู เกงคิด และเกงทํา การเกงในการเรียนรูก็คือ มีปฏิภาณไหวพริบ และความเพียรพยายามตั้งแต
เยาววัยในการใฝรู จนเขาสูโลกอาชีพแลวก็ยังประพฤติปฏิบัติอยูอยางเสมอตนเสมอปลาย เพราะ
ตระหนักดีวาปจจุบันน้ีเปนโลกแหงการเรียนรู เปนโลกของเศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge-based 
economy) จําเปนตองเรียนรูใหทันการ และยังตองเรียนรูไปตลอดชีวิต (Lifelong learning) และ
การเรียนรูนี้ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหปจเจกบุคคลบรรลุถึงซ่ึงความเปนเลิศได ใน
การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตวัขององคกรตางๆ เพ่ือใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน ปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ จะทําอยางไรพนักงานทุกคนจึงจะมีความรู และความเขาใจไปในทางเดียวกนั 
องคการแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีการมุงเนนใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสมาชิกในองคกร และองคกรมีศกัยภาพในการปฏิบัติงานตางๆ ได
สําเร็จลุลวงดวยดี และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนกับองคกรอ่ืนๆ  
                  ผูวิจัยจึงไดนํา การเปนองคการแหงการเรียนรูเปนตวักําหนดองคประกอบของสมรรถนะ 
เน่ืองจากปจจุบัน พบวา การแขงขันทุกๆ ดานของแตละองคกรมีความรุนแรงมากขึ้น การไดมาซ่ึง
ความเปนหนึง่ หรือการไดเปรียบองคกรอ่ืนอยางยั่งยืนน้ัน สมาชิกในองคกรถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง 
ดังน้ัน ทุกองคกรจึงพยายามที่จะสรางใหองคกรของตนกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดวยการ
พัฒนาบคุลากรในองคกรไดมีความรู ทกัษะ และเจตคตทิี่ดี (พิมกานต อุนกุล. 2546: 12-14) การพัฒนา
ครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงรวมถึง การ
จัดการความรูเปนการเรียนรูแบบใหมที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตวันํา ใหการปฏิบตัิเปนตัวเดินเรื่อง 
ไมใชแคเพียงเรียนจากครูหรือตํารา เนนทีก่ารเรียนรูแบบปฏิบตัิ เพราะ การปฏิบัตทิาํใหเกิดประสบการณ 
นอกจากนี้การจัดการความรูไมใชเรื่องของคนๆ เดียว เปนเรื่องของคนหลายคนที่ทํางานรวมกัน 
เพราะฉะนั้น เวลาปฏบิัติงานแตละคนจะมีประสบการณไมเหมือนกัน เม่ือนํามาแลกเปลีย่นกันแลวอาจ
เห็นสวนที่เหมือนกัน ซ่ึงจะเปนการยืนยนัวาเขาใจตรงกัน สวนที่ไมเหมือนกันเม่ือเอามาแลกเปลี่ยนกัน
จะทําใหยกระดับความรูความเขาใจขึ้นไปอีก (วิจารณ  พานิช. 2457: 63) ทําใหบุคคลเกิดการพัฒนา
อยางแทจริง 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของ                   
                   งานวิจัยในประเทศ 
                 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครู มีดังน้ี 
                   สมศรี ทองนุช (2542: 117-126) ไดศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนคนทันสมัยดานจิตใจ สําหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตรของสถาบันราชภัฏ การวิจัยครั้ง
น้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางคุณลักษณะ ความเปนคนทันสมัยดานจิตใจ 
สําหรับนักศึกษาสาขาครศุาสตรของสถาบันราชภัฏใหมีความรู เจตคติ และพฤตกิรรมของความเปนคน
ทันสมัยดานจิตใจ กลุมตวัอยางเห็นสอดคลองกันวาสมควรที่จะเสริมสรางกอน 3 คุณลักษณะ คือ ความ
เชื่อในความสามารถของมนุษย การเห็นคุณคาในตนเอง และลักษณะประชาธปิไตย ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร พบวา ความรู เจตคติ และพฤติกรรมของกลุมทดลองกอน และหลังการใช
หลักสูตรฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และประสทิธภิาพของหลักสูตร
ฝกอบรมเปนไปตามเกณฑ 80/80  แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ขั้นตอนที่ 4 การ
ปรับปรุงแกไขการเขียนสภาพปญหา การเขียนจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม และเนือ้หาใหเหมาะสมกับ   
ผูเขารับการฝกอบรมรวมทัง้ ปรับปรุงกิจกรรมวิธีการใหเหมาะสม และสะดวกตอการนําไปใช  
                 ศิริมาส พฤหัสนันท (2543: 123-134) ไดศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองทักษะ
และวธิีการสอน สําหรับครูโรงเรยีนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงค
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองทักษะ และวธิีการสอนสําหรับครูโรงเรียนอาชีวศกึษาสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี พบวา โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง เน้ือหา 
วิธีการฝกอบรม สื่ออุปกรณการฝกอบรม การวัดและประเมินผล โดยกําหนดขอบขายเน้ือหา คือ หลักสูตร
ภาคทฤษฎีประกอบดวย ความรูดานจิตวิทยาการสอน ทฤษฎีการเรยีนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ทักษะการสอน การเขียนแผนการสอน และวธิีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และหลักสูตรภาคปฏิบตัิ 
ประกอบดวย การฝกปฏิบตักิารสอน ภายหลังการใชหลกัสูตรภาคทฤษฎี การทดลองใชหลักสูตร โดย
การนําหลักสูตรไปทดลองใชกับครูโรงเรยีนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จํานวน 46 คน การ
ฝกอบรมเปนภาคทฤษฎี จํานวน 2 วัน และการฝกปฏบิัติการสอน จํานวน 1 วัน หลังจากนั้นใหครูไป
ฝกปฏิบตัิการสอนจริง เปนเวลา 1 เดือน ผลการประเมินหลักสูตร ในการประเมินระหวางการใชหลกัสูตร 
พบวา ครูพึงพอใจในหลักสูตรการฝกอบรม มีความสนใจ ครูมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม  และ
นําเสนอผลงานตรงตามจุดประสงค ครูฝกปฏิบัติการสอนเปนที่นาพอใจ สวนการประเมินภายหลังการ
ใชหลักสูตร พบวา ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน และการเขียนแผนการสอน ครูมีการใชกิจกรรมใน
ระหวางการดําเนินการสอน โดยมีแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
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                เกศริน มนูญผล (2544: บทคดัยอ) ไดทาํการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น โดยทําการศึกษา
ปจจัยที่เก่ียวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ ที่สอดคลองกับ
ทองถิ่นเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน สรางและทดลองใชหลักสูตรพรอมประเมินผลหลักสูตร เปนการ
วิจัยเชิงพัฒนา พบวา หลักสูตรนี้สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธภิาพ สวนผลการสอบวัดความรู
กอนและหลังการฝกอบรม พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการนําหลักสูตรไปใช คือ กอนใชหลักสูตรควรศึกษาจุดประสงค ปรับเนื้อหา กิจกรรม และ
สื่อใหสอดคลองกับสภาพกลุมของกลุมเปาหมายผูเขารับการฝกอบรมควรเปนคร ูที่มีความสมัครใจ 
เสียสละ กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และการฝกอบรมควรคํานึงถงึวิทยากรตองมีความรูในเร่ืองนี้ 
การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ ระยะเวลา เปนตน ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ
วิจัยติดตามผลกลุมครูผูเขารับการฝกอบรมครั้งน้ี เพ่ือติดตามผลการนําความรูไปใชในการปฏบิตัิจริง 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สถาบันราชภัฎ และหนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาครู ควรสงเสรมิและ
สนับสนุนใหครูมีการพัฒนาสมรรถภาพดานการวิจัยเชงิปฏิบัติการอยางกวางขวาง และครอบคลุม 
โดยเฉพาะกรณีตัวอยางดานสื่อ หนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น 
                ฉรัต ไทยอุทิศ (2547: 164-178) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การประเมินหลักสูตร
สถานศกึษาสาํหรับผูบริหารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานโดยหลักการ “Balanced Scorecard” ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การศึกษาขอมูลสําหรับการวางแผนสรางหลักสูตรฝกอบรม 2) การออกแบบหลักสูตร
ฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 4) การประเมินหลักสูตรฝกอบรม และ 5) การปรบัปรุง
หลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู และเจตคติหลังการฝกอบรม
มากกวากอนการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 มีความพึงพอใจในการ
ฝกอบรม อยูในระดับมาก วทิยากรมีความสามารถ อยูในระดับดี และดานการจัดการใชจายงบประมาณ 
และทรัพยากรในการฝกอบรมมีความประหยัดและคุมคา อยูในระดับมาก  
                ชัยวัฒน สุทธรัิตน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยผานกระบวนการวิจัยสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยผานกระบวน 
การวิจัย พบวา ความรูความเขาใจการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยผานกระบวนการวิจัย 
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผานกระบวนการวิจัยหลังฝกอบรมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของครูตอหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง โดยผานกระบวนการวิจัยโดยรวม อยูในระดับเหมาะสมมาก โดยครเูห็นวาเปนการอบรมที่
ใชเวลาตอเน่ือง มีขั้นตอนชัดเจน ไดรับความรูมาก มีการใหเรียนรูควบคูกับการฝกปฏิบัติจริงจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผูเขารวมการฝกอบรมมีผลงานของตนเอง มีความสุขในการฝกอบรม และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง  
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             งานวิจัยตางประเทศ  
                โคลเวอร (Clover. 1980: 3-16) ไดใชกิจกรรมการฝกความคิดสรางสรรคกับนักศึกษา
ระดับวิทยาลยั จํานวน 44 คน โดยการฝกฝนและใหแรงเสริม มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมความคิดสรางสรรค 
3 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และความคิดริเร่ิม (Originality)  
ทั้งในดานการนําสิ่งของมาใชใหเกิดประโยชน และดานการแกปญหาในแบบฝกหัด ผลการวิจัย พบวา 
หลักจากฝกอบรม กลุมตวัอยางสามารถทําคะแนนในแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ของทอรแรนซ 
ไดสูงขึ้นเปนอยางมาก และเม่ือมีการติดตามผลในระยะ 11 เดือนตอมา พบวา กลุมตัวอยางยังคงทํา
คะแนนไดสูงขึ้นเหมือนเดิม  
                 คอสเนอร และคณะ (Koestner; et al. 1984: 233-234) ไดทําการทดลองเก่ียวกับพฤตกิรรม 
ที่เกิดจาการใหขอจํากัด ดวยวิธีการควบคุม และการใหขอมูล ซ่ึงจะมีผลตอแรงจูงใจภายใน และ 
ความ คิดริเริม่สรางสรรค โดยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมที่ใหขอจํากัดดวยขอมูล 
(Information-limits group) 2) กลุมที่ใหขอจํากัดดวยวิธีการควบคุม (Controlling-limits group) 3) ไมมี
ขอจํากัดใดๆ ซ่ึงเปนกลุมควบคุม (No limit-setting) ทําการทดลองโดยใหทํากิจกรรมการวาดภาพและ
ระบายสี พบวา การมีขอจํากัดจะไปลดแรงจูงใจภายใน และความคิดสรางสรรค ซ่ึงตรงขามกับที่ไมมี
ขอจํากัดใดๆ และการจํากัดดวยขอมูลที่ไมไดมีผลในการทําลายแรงจูงใจภายใน ดังน้ัน การจํากัดดวย
ขอมูล และการควบคุม โดยใชการส่ือสารจะมีผลกระทบตอแรงจูงใจภายใน และความรูสึกสนุกสนาน  
                อัลบาโน (Albano. 1987: Abstract) ไดทําการทดลองฝกความคิดสรางสรรคภายใต
สมมติฐานความคิดสรางสรรค ซ่ึงประกอบดวยทักษะทางสมอง 4 ประการ คือ ทักษะดานจิตวิทยา 
(Imagery) ทักษะดานอุปมา (Analogy) ทักษะดานโยงความสัมพันธ (Association) และทักษะการ
เปลี่ยนรูป (Transformation) กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาเปนทหารสังกัดหนวยสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ในรฐันิวเจอรซ่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 66 คน ใชเวลาในการฝก 20 ชัว่โมง ระหวางเดือน มิถุนายน 
ถึงเดือน กรกฎาคม 1985 โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ของทอรแรนซทั้งฉบับ Verbal From 
และฉบบั Figural From ผลการทดลอง พบวา กลุมตวัอยางมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
                 ดีซี; คอนแนล; และไรอัน (Deci, Conell; & Ryan. 1989: 580) ไดทําการตรวจสอบทฤษฎี 
และการกําหนดตนเอง (Self-determination theory) โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายในเพ่ือการทํางาน 
ดวยการสนับสนุนใหบุคคลมีอิสระในการคิด และตัดสินใจ ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของงานมี
ความเก่ียวของกับการใหการสนับสนุน การใหขอมูลปอนกลับ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การทําลาย หรือสงเสริมแรงจูงใจภายใน ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการทํางาน การปรับปรุงงาน และ
ความคิดสรางสรรคในการทาํงาน สงผลตอการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน วิจัยกับผูจัดการ
จํานวน 23 คน และผูใตบังคับบัญชาของผูจัดการเหลาน้ัน เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการ
ฝกอบรมผูจัดการ เก่ียวกับการสงเสริมแรงจูงใจภายใน จากการสรางความไววางใจ (Building trust) ดวย
ทฤษฎี อัตลิขติ ประกอบดวย 3 วิธีการ ดังน้ี 1) การใหบุคคลมีอิสระเพิ่มขึ้น 2) การใหขอมูลปอนกลับ
ทางบวกแบบไมควบคุม 3) การตระหนักรูถึงความตองการ และความรูสึกของผูอ่ืน พบวา การสงเสริม
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แรงจูงใจภายในไดขยายผลทางบวกเพิ่มเติมไปยังชวีิตประจําวันของผูปฏิบัติงาน คือ 1) ผูที่ไดรับการ
สนับสนุนใหมีประสบการณการกําหนดวิธีการทํางานดวยตนเอง จะไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง  
2) การไดรับการสนับสนุนใหมีแรงจูงใจภายในจะสงผลตอความรูสึกในการทํางานตอๆ ไปดวย 3) ผูที่มี
ประสบการณการกําหนดการทํางานดวยตนเองจะมีแรงจูงใจที่สะทอนเปนทัศนคตใินทางบวกตอการ
ทํางาน รวมทัง้ทําใหมีผลการปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ดีขึ้นดวย  
                วิลสัน (Wilson. 2004: 179) ไดศึกษา ผลกระทบของการจัดการฝกอบรมเฉพาะกจิใหม 
ใหแกผูบริหารสถานศกึษาในดานการสังเกตพฤติกรรม และการนิเทศการสอน วตัถปุระสงคของการศกึษา
ในครั้งน้ี เพ่ือหาทางพัฒนาความสามารถ และทักษะของผูบริหารสถานศึกษา ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัย
ไดใชรูปแบบการฝกอบรมเฉพาะกิจที่ชื่อวา Saphier Training Model ซ่ึงมีลักษณะของการนิเทศการ
สอนโดยใชการสอบถาม หรือการซักถามตอบ (Collegial inquiry) แทนการบรรยายลวนๆ รวมทั้งการใช 
การสังเกตการณ และการอภิปราย กลุมตัวอยางของการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
อยางละ 11 คน ซ่ึงผูถูกสัมภาษณ และการสังเกตการณจากผูวิจัยจากระยะแรกของการวิจัย ตอจากน้ัน
มีการขยายกลุมตัวอยางออกไป เปนกลุมผูบริหารและกลุมครูในโรงเรียนเขตเมือง และปริมณฑลของ
เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา สรุปผลการวิจัยไดวา รูปแบบการฝกอบรมเฉพาะกิจที่เลอืกใชมีความเหมาะสม
ที่จะนําไปใช เพ่ือพัฒนาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา การฝกอบรมควร
มีการเปลี่ยนรปูแบบใหมๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงใหมากขึ้น   
                 ไวท (White. 2004: 207) ไดศึกษา รูปแบบและวธิีการในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
สอนของครู เน่ืองจากเปนสิ่งที่มีความจําเปนมากในสังคมปจจุบัน และครูควรที่จะใชใหเปนปญหาท่ี
เกิดขึ้นก็ คือ การฝกอบรมที่จัดขึ้นใหครูสวนใหญมักจะตองใชการฝกอบรมระยะยาว ซ่ึงมักไมทันการ 
ดังนั้นในการศกึษาคร้ังน้ีผูวจัิยจึงไดนํารูปแบบการฝกอบรมระยะส้ันทีเ่รียกวา ETP หรือ The Exemplary 
Teacher Program ซ่ึงเปนรูปแบบของการฝกอบรมดานเทคโนโลยโีดยตรงมาใชโดยผูวิจัยไดทําการ
ทดลอง โดยการสอนในหลายรูปแบบในกรณีตางๆ โดยนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการสอน พบวา ครูที่
เขารวมโครงการมีคุณภาพการสอนดีขึ้น และมีการที่มุงเนนผูเรียนมากขึ้น ครูควรไดรับการฝกอบรม
ปฏิบัติการอยางตอเน่ืองในเร่ือง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช และควรจัดใหทําโครงการฝกอบรมใหแกครู
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งครูในระดับทองถิ่น  
                 เชา (Shao. 2004: 130) ไดศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝกอบรมครู
ของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน เปาหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการฝกอบรม และความ
ตองการพัฒนาตนเองทางดานความรูทางวิชาการของครู ตลอดจนปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
หลักสูตรใหม พบวา ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอน และการทํางานเฉลี่ย 13-14 ป สวนใหญ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และการสอนของโรงเรียนที่ปฏิบตัิงานอยู ซ่ึงเห็นวาการฝกอบรมจะมี
ประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทางการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม ครูมีความเห็นวาการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน มีความเปนไปไดยาก เน่ืองจากครูมีภาระงานสอนมาก ไดรับการสนับสนุน 
จากฝายบริหารนอย ยังมีปญหาเก่ียวกับงบประมาณ และวัสดุอุปกรณในการสอน โดยสรุป ครูมีความ
ตองการมีความรู และทักษะในระดับสูงเก่ียวกับหลักสูตร และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรยีน 
เปนหลัก 
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                 จากงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู ทําใหผูที่เขารับ
การอบรม หรือตัวครู เม่ือไดรับการฝกอบรม จากหลักสูตรที่เหมาะสม จะเกิดการพัฒนาตนเอง 
ทางดานการเรียนการสอน และการปฏบิตัิงานของตนเองและรวมงานกับผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น ทําใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง และสถานศึกษา สูการเปนองคการแหงการเรียนรูได  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

         
 การศึกษาครั้งน้ีมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให

มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
 โดยมีขั้นตอนการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดําเนินการ  4  ขั้นตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่  1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทีเ่ปนปญหาและความตองการใน

การพัฒนา 
  เปนการศึกษาปญหา และความตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนการจัดเตรียม
คุณลักษณะทีพั่ฒนาดวยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยมี 3 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 ศกึษาเอกสารขอมูล
และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐาน และขัน้ที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหา และความตองการ เพ่ือนําผลมาสรุปคุณลักษณะ 
และนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลกัษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู 

 ตอนที่  2  การสรางหลักสตูรฝกอบรม 
     เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมจากคุณลกัษณะใหสอดคลองกับการพัฒนาครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ที่จําเปนตองพัฒนาที่ได
ดําเนินการไวในตอนที่ 1 ซึ่งใน ตอนที่ 2 แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสราง 
โครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา 
(Focus group ) และขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือนําไปทดลองใชตอไป 
   ตอนที่  3  การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม 
 เปนการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรมกับครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน แลวนํามาประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม มี 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช และขั้นที่ 2 
การประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรม และขั้นที่ 3 การประเมินผลความพึงพอใจหลักสูตรฝกอบรม 
 ตอนที่  4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
     เปนการแกไขหลักสูตรฝกอบรมจากการนําไปทดลองใช เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรม
ฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู ตอไป   
           การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสามารถแสดงเปนแผนภาพ การดําเนินงานได 
ดังภาพประกอบ  9  
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ภาพประกอบ  9 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ 
      เปนองคการแหงการเรียนรู 

         ตอนที่  2 
การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม 
 
วิธีการ 
1.  การสรางโครงราง  
    หลักสูตรฝกอบรมจาก  
    ขอมูลพ้ืนฐาน และ   
    เกณฑการสราง   
    หลักสูตรฝกอบรม 
2.  การตรวจสอบโครงราง 
    หลักสูตรฝกอบรม ดวย 
    การจัดกลุมสนทนา   
    (Focus group ) 
    โดยผูทรงคุณวุฒิ 
3. การปรับปรุงโครงราง  
    หลักสูตรฝกอบรม   
     
เปาหมาย 
    ตรวจสอบโครงราง  
    หลักสูตรฝกอบรมโดย  
    ผูทรงคณุวุฒิ และ 
    ไดแกไขปรับปรุงหลัง 
    ตรวจสอบพรอมท่ี 
    จะนําไปใช 
 

            ตอนท่ี  3 
การตรวจสอบประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝกอบรม 
 
วิธีการ 
1.  การนําหลักสูตฝกอบรม    
     ท่ีได นําไปใชตามแผน 
     การทดลองแบบ   
     One - Group Pretest -   
     Posttest  กับกลุม 
     เปาหมาย 
2.  การประเมินผลการใช 
    หลักสูตรฝกอบรม 
3  การประเมินผลความพึง 
    พอใจ หลักสูตรฝกอบรม 
 
เปาหมาย 
1.  หลักสูตรฝกอบรมท่ี 
     ใชไดตามวัตถุประสงค 
2.  ไดขอมูลในการปรับปรุง 
     แกไขการใชหลักสูตร 
     ฝกอบรม 
 

ตอนท่ี  4 
การปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฝกอบรม 
 
วิธีการ 
แกไขปรับปรุงหลักสูตร
ฝกอบรมหลักจากการ
ทดลองใชหลักสูตร 
 
เปาหมาย 
 หลักสูตรฝกอบรม   
 ฉบับสมบูรณพรอมท่ี 
 จะนําไปใชจริงกับครู 
 โรงเรียนอาชีวศึกษา 
 เอกชน  
 

          ตอนที่  1 
การศึกษาและวิเคราะห 
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน 
ปญหาและความตองการ 
ในการพัฒนา 
 
วิธีการ 
1.  ศึกษาเอกสารและ 
    งานวิจัย 
2.  การสัมภาษณ และ   
     การตอบแบบสอบ       
     ถามขอมูลพ้ืนฐาน 
3.  การนํามาวิเคราะหหา   
    ปญหาและความ 
    ตองการ เพ่ือหา   
    ประเด็นในการจัดทํา    
    โครงรางหลักสูตร 
    ฝกอบรม   
 
 เปาหมาย 
1.  ไดทราบปญหาและ 
    ความตองการเพ่ือ    
    พัฒนาครูโรงเรียน   
    อาชีวศึกษาเอกชน  
    เพ่ือใหมีคุณลักษณะ  
    สูการเปนองคการ    
    แหงการเรียนรู 
2.  ไดแนวทางและ   
    วิธีการในการ    
    พัฒนาโรงเรียน   
    อาชีวศึกษาเอกชน 
    เพ่ือใหมีคุณลักษณะ     
    สูการเปนองคการ 
    แหงการเรียนรู 
 



 

 

148

รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแตละข้ันตอน มีดังน้ี  
 ตอนที่ 1  การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน 
การพัฒนา  
                   วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกบัคณุลักษณะทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
                 ในขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมขอมูล เพ่ือกําหนดขอมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะทีต่องการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู มีแนวทางในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 3 ขั้น ดังน้ี 
                 ข้ันที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ  

       ในขั้นน้ีเปนการศึกษาที่มีวตัถุประสงคเพ่ือเตรียมขอมูล เพ่ือกําหนดขอมูลคุณลักษณะที่
เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงเรียนรู ของ เซ็งเก (Senge. 2006: 6-11) และไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของทั้งภาย 
ในประเทศ และตางประเทศผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนํามาสรุปกําหนดคุณลักษณะ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู  
                     ข้ันที่  2  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
                 ในขั้นน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสํารวจความตองการ จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชวิธีการสัมภาษณ และตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานตอ
เน่ืองมาจากขั้นที่ 1 โดยนํารายละเอียดขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห จาก
เอกสารขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาใชประกอบในขอคําถาม 
ผลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม ทําใหไดองคประกอบที่เปนคุณลักษณะสอดคลอง
กับขั้นที่ 1 

       การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามเปนการรวบรวมขอมูลที่
ผูวิจัยไดจากผูใหขอมูลโดยตรง ซ่ึงสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบได ผูวิจัยจะกําหนดคําถามไว
ลวงหนาทุกคนใชเหมือนกัน 
                 ผูวิจัยใชกลุมการสัมภาษณ และในการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน คือ โรงเรียน
อาชีวศึกษาศกึษาเอกชน ไดแก ผูอํานวยการ หัวหนางาน หัวหนาสาขาวิชา ครูผูสอน และครูที่ไมได
ปฏิบัติหนาทีส่อน  
                 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนขอคําถามในการสัมภาษณ และแบบสอบถาม
ขอมูลพ้ืนฐานที่แบงออกเปน 2 สวน ไดแก ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
และขอคําถามที่เก่ียวของกับคุณลักษณะที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดของ จุรีย  พูลพานิชอุปถัมย นํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานศึกษา ในระดับอาชีวศกึษา
เอกชน แบบสมัภาษณ และแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานจะอยูที่ ภาคผนวก ก. และ ข.  



 

 

149

                   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอกับผูใหสัมภาษณ และผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพ้ืนฐาน ใหทราบลวงหนา และผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเองจาก
ผูใหสัมภาษณ และผูตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน 
                 ข้ันที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะห  
                 ในขั้นน้ีผูวิจัยไดขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน 
นํามาวิเคราะหหาประเด็น และความตองการ เพ่ือนํามาหาประเด็นในการจัดทําโครงรางหลักสูตร 
เพ่ือใหไดคุณลักษณะเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู และแนวทางวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                                 
                     1. ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)  
                     ในการจัดการสัมภาษณไดกําหนดผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 คน และการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ 
หัวหนางาน หัวหนาสาขาวิชา ครูผูสอน และครูที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน  
                 ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอประสานงานกับกลุมผูใหสัมภาษณที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 
จํานวน 6 คน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. อาจารยอัจฉราพร พงษาปาน รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ แผนกงานและ

พัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ 
2. อาจารยสุมาลี วงศสรรค ผูชวยหัวหนางานแผนกชางไฟฟา โรงเรียน

เทคโนโลยีกรุงเทพ 
3. อาจารยวราภรณ ตั้งคลัง ครูสอนวิชาบญัชี และงานวชิาการ โรงเรียน       

ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนานาชาต ิ
4. 
 

5. 

อาจารยพัชรพงศ แตงสนธ ิ
 
อาจารยสมนึก โรจนมงคลรัตน 

ครูสอนวิชาบญัชี และงานประกันคุณภาพ โรงเรียน
ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนานาชาต ิ
ผูบริหารทั่วไป โรงเรียนสหะพาณิชบริหารธุรกิจ 

6. อาจารยไพศาล ศิลปวิโรจน ผูชวยวิชาการ โรงเรียนสหะพาณิชบริหารธุรกิจ 
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                     2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
                     เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ เทปบันทกึการสนทนา สมุดบันทึกการ
สนทนา และกลองถายภาพ โดยกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ โดยนําแนวคิดของ  
เรวดี  ทรงเทีย่ง (2548: 142-147) นํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานศึกษาในระดับอาชีวศกึษา
เอกชน ที่ใชสนทนา และแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี 
                     2.1 แบบของการสัมภาษณจะสนทนาในคุณลักษณะทั่วไปของผูใหสัมภาษณ เชน 
เคยใหคําแนะนําแทนการตาํหนิ การกระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น การเคยใชคําชมในการ
ทํางาน ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง การวิพากษวิจารณผูอ่ืน และการมีความคิดดี คิด
ในแงบวก เพ่ือใหไดขอมูลที่สนับสนุนปญหาที่ไดจากเอกสารขอมูลงานวิจัย และ ความคิดเห็นที่มีตอ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู มีองคประกอบใดบางที่สําคัญ ที่เปนคณุลักษณะครทูี่เห็นวาจําเปนอยางยิ่ง และครูยัง
ตองพัฒนา เพ่ือนําไปสูองคประกอบ 4 ดาน ไดแก การมีความรอบรูเฉพาะตวั การมีแบบแผน
ความคิด การมีวิสัยทศันรวมกัน และการเรียนรูกันเปนทีม ตามลําดับความตองการในการฝกอบรม 
                     2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ใหทานไดแสดงความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัคุณลักษณะที่นําไปสูองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือ
พัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
                     ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
                     3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอประสานงานกับกลุมผูใหสัมภาษณที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ จํานวน 6 คน และผูตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 30 คน 
                     3.2 ผูวิจัย สัมภาษณผูใหขอมูลรวมกันสนทนาตามประเด็นที่กําหนด จนไดขอมูล
ครบถวน ตรงประเด็น ระยะเวลาการสนทนาใหมีการบันทึกการสนทนาดวยเทป และการจดบันทึก
การสนทนาควบคูกัน พรอมทั้งถายภาพประกอบการสนทนา และรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนา
และแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน 
                     4. การวิเคราะหขอมูล  
                     ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน  
มาวิเคราะห เพ่ือใหไดขอสรุปคุณลกัษณะตามประเด็นคําถามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาการสรางหลักสูตรฝกอบรม    
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           ตอนท่ี  2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
                 ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี  
                     1. พัฒนาโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะในการพัฒนาครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                 2. ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 

       ในขั้นตอนนี้ เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ได
จากตอนที่ 1 ที่เก่ียวกบัคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ไดองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) การมีความรอบ
รูเฉพาะตวั (Personal Mastery) 2) การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การมีวิสัยทศัน
รวมกัน (Shared Vision) และ 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ที่ตองการพัฒนา และแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1) การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 
2) การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม และขั้นที่ 3) การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มี
รายละเอียด ดังน้ี 
                    ข้ันที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตร 
                ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในตอนที ่1 มาพัฒนาเปน
หลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรมในการฝกอบรม ใชเทคนิควิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปนแนวทาง
ในการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม (Tyler. 1949); (วิชัย วงษใหญ.  2537); 
(สงัด อุทธานันท. 2532) มีดังน้ี 
                 1. หลักการและเหตผุลของหลักสูตรฝกอบรม 
                 2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
                 3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
                 4. กิจกรรมการฝกอบรม 
                 5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
                 โดยมีวิธีดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
                 1. การกําหนดหลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจากปญหาและ
ความตองการจากขอมูลคุณลักษณะที่ไดจากตอนที่ 1 มากําหนดเปนขอบเขตของหลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรฝกอบรม และเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม 
       2. การกําหนดวัตถุประสงคของหลกัสูตรฝกอบรม โดยการนําผลที่ไดจากการวิเคราะห 
สังเคราะห  เพ่ือสรุปเปนขอคุณลักษณะ จากตอนที่ 1 เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มากําหนดเปน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรฝกอบรม ไวดังน้ี 
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                     2.1 เพ่ือใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และ 
เจตคตกิารพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู 
                     2.2 เพ่ือใหนําการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  
       ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวาเม่ือดําเนินการฝกอบบรมตามหลักสูตรแลวผูเขารับการอบรมจะ
บรรลตุามวัตถุประสงค สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งสนองตอบตอความตองการพัฒนาตนเอง
และปฏบิัติงาน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                  3. การกําหนดโครงรางของหลักสูตรฝกอบรม โดยการกําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม  โดยกําหนดเปน 4 หนวย ดังน้ี      

           หนวยที่  1  การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery)                              
                     หนวยที่  2  การมีแบบแผนความคิด (Mental Models)  
                     หนวยที่  3  การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision)                             
                     หนวยที่  4  การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)                 
                        

                     ใชเวลาในการฝกอบรม 4 วัน 24 ชั่วโมง ดําเนินกิจกรรมโครงการ 8 ชั่วโมง รวม   
32  ชั่วโมง  และติดตามผลภายใน 2 เดือน                                              
                     ในแตละหนวยประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
                     1. สาระสําคัญของหนวยการฝกอบรม เปนคําอธิบายสาระสําคัญของหนวยการ
ฝกอบรมในแตละหนวย 
                     2. วัตถุประสงคกิจกรรม เปนการแสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเขารับการ
อบรมเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม 
                     3. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมอยูในกรอบเวลาที่
กําหนด 
                     4. เน้ือหากิจกรรม เปนเนื้อหาจากองคการแหงการเรียนรู และการสงเสริมแรงจูงใจ
ภายใน ที่กําหนดใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู เพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  
                     5. วิธีการดําเนินกิจกรรม เปนวิธีทีใ่หผูเขารับการอบรมบรรลตุามวัตถุประสงคในการ
จัดกิจกรรม โดยกําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา ดวยวิธกีารบรรยาย วิธีการตั้งคําถาม วิธีการอภิปราย
กลุม และรายบุคคล วิธีการทดสอบ วิธีการแสดงบทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏิบัตใินสถานการณ
ทํางานจริง  
                     6. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เปนการกําหนดลําดับการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามขั้นตอนกอน และหลัง  
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                     7. สื่อการฝกอบรม ที่ใชในการฝกอบรม ไดแก เอกสารประกอบการฝกอบรม คือ 
แบบวัดตางๆ ไดแก แบบขอคําถาม แบบทดสอบ แบบประเมินผลกิจกรรม และเอกสารประกอบ
กิจกรรม โปรแกรม Power point โนตบุค   
                     8. การประเมินผล เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินกิจกรรมในแตละหนวย ซ่ึง
ใชกิจกรรมกระตุนเพ่ือสงเสริมแรงจูงใจภายใน เพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรู ไดแก ความรูสึกสนุก 
ความรูสึกอิสระ ความรูสกึวาตนสามารถ และความเพียรพยายาม สวนการพัฒนาทักษะที่สงเสริม
แรงจูงใจภายใน  ไดแก การคิดทางบวก การส่ือสารดวยวาจาและทาทาง การยอมรับและเขาใจ
มุมมองผูอ่ืน การทํางานเปนทีม การใหขอมูลปอนกลับ และการจัดการอารมณ จากการสังเกต
พฤติกรรมของผูเขารับการอบรมระหวางฝกอบรม จากการแสดงความคิดเห็น การถามคําถาม การ
ตอบคําถาม และการรวมกิจกรรม โดยใชแบบวัดที่หลากหลายครอบคลุมการเรียนรู ความสามารถ 
ทักษะ และเจตคติ   
       4. กิจกรรมการฝกอบรม เปนการจัดกิจกรรมตามคุณลกัษณะที่ตองการพัฒนาครู  
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมบรรลุตามวตัถปุระสงค กําหนดใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ตอง
พัฒนาใหผูเขารับการอบรม ดวยกิจกรรมการเสริมสรางแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก วิธีการบรรยาย วธิีการอภิปรายกลุม และรายบคุคล วธิีการตัง้
คําถาม วิธีการทดสอบ วิธีการแสดงบทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏบิัตใินสถานการณทํางานจริง 
โดยเนนใหผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวม 
                  5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม เปนการกําหนดตามคุณลักษณะครู ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากการฝกอบรมดวย 
กิจกรรมการฝกอบรม และการสื่อสารการฝกอบรม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูของผูเขา
รับการอบรมในแตละหนวยการฝกอบรม ดังน้ี 
       5.1 การประเมินผลกอนการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
คุณลักษณะครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูกอน
การฝกอบรมในแตละหนวยการฝกอบรม 
                     5.2 การประเมินผลระหวางการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลของผูเขารับ
การอบรมตามคุณลักษณะครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู ในแตละหนวยการฝกอบรม ประเมินผลจากชิ้นงาน จากการถามคําถาม การตอบคําถาม 
และการแสดงความคิดเห็น แบบทดสอบวดัการเรียนรู ซ่ึงใชวัดกอน และหลังฝกอบรม และแบบ
สังเกตทกัษะใชวัด และประเมินผลขณะดําเนินการอบรม 
                     5.3  การประเมินผลหลังการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใช
แบบประเมินฉบับเดียวกันกับกอนการฝกอบรม วาหลังการฝกอบรมในแตละหนวยการฝกอบรม      
มีการเพ่ิมหรือมีการพัฒนามากนอยเพียงไรเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม  
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                   ข้ันที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสตูรฝกอบรม 
                หลังจากสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตามคุณลักษณะแลว ผูวิจัยนําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมมาดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus group) ใหผูทรงคุณวฒิุประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                1. จุดประสงคของการประเมิน 
                    เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดังน้ี   
                    1.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ในการพิจารณาแตละ
องคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการและเหตผุลของหลักสูตรฝกอบรม วัตถปุระสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล
การฝกอบรม มีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมเพียงใด มีการเพ่ิมหรือพัฒนาเพียงใด 
                    1.2 เพ่ือประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดทําขึ้นกับวัตถปุระสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีความสอดคลองกันเพียงใด
พรอมขอเสนอแนะ 
                    2. เครื่องมือในการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
                    ในการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ใชเคร่ืองมือในการประเมิน 2 ฉบับ ไดแก    
                    2.1 เปนแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เปนขอความ
เพ่ือใหผูทรงคณุวุฒิประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ตั้งแต ความเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก  
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด โดยแตละระดับกําหนดคาคะแนน ไวดังน้ี 
 

   เหมาะสมมากที่สุด             ให 5 คะแนน 
   เหมาะสมมาก   ให 4 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  ให 3 คะแนน 
   เหมาะสมนอย   ให 2 คะแนน 
   เหมาะสมนอยที่สุด   ให 1 คะแนน 
 

                    2.2  เปนแบบประเมินความสอดคลองระหวางองคประกอบของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม  เปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ  ประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู โดยใชคาดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) (เสริมศักด์ิ  
วิศาลาภรณ. 2548: 68; อางอิงจาก Waltz ; & Bausell. 1986; Lynn. 1986) ซ่ึงมีเกณฑการให
คะแนน 4 ระดับ ดังน้ี 
    ระดับ 1. เม่ือขอคําถามนั้นไมเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
    ระดับ 2. เม่ือขอคําถามนั้นเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แตตอง 
                                     ปรับปรุงอีกมาก 
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    ระดับ 3. เม่ือขอคําถามนั้นเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แตตอง 
                                     ปรับปรุงเลก็นอย 
    ระดับ 4. เม่ือขอคําถามน้ันเก่ียวของอยางชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

                   หลังจากนั้น ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง พบวา ขอคําถามมีคา CVI เทากับ .87 ถือวาใชได  
                 3. ผูทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
                    ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย โดยผูทรงคุณวฒิุในการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
จํานวน 8 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
                    3.1 เปนผูมีความรู และเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา 
                    3.2 เปนผูมีความรู และเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร 
                    3.3 เปนผูมีความรู และเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล 
                    3.4 เปนผูมีความรู และประสบการณเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
                    3.5 เปนผูบริหาร และผูทีมี่สวนเกี่ยวของกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
                 4. การสรางเครื่องมือ 
                     ขั้นตอนในการสรางแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มีขั้นตอน ดังน้ี 
                     4.1 ศึกษารายละเอียดขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตรฝกอบรม กําหนดเปนขอ
คําถามที่ตองการใหผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบ 
                     4.2 นําแบบประเมินที่สรางขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาครอบคลุมขอคําถามที่ควร
ตรวจสอบหรอืไม ทั้งการประเมินลักษณะของขอคําถาม และความถกูตองชัดเจนของภาษาที่ใช  
                     4.3 ปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
                 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
                     ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัย ได
ดําเนินการ และประสานงานกับผูทรงคณุวุฒิดวยตนเอง พรอมทั้งนําโครงรางหลักสูตรฝกอบรม และ
แบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ตอบโดยอิสระพรอมทั้งขอ
คําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมแลว 
                 6. การวิเคราะหขอมูล  
                    การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมจากการประเมินความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลอง มีดังน้ี 
                    1. การพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมในการวิเคราะห
คาเฉลี่ย (X) ของความคิดเห็น และคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ของคะแนนความเหมาะสมของผูทรงคุณวุฒิ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว (พวงรัตน ทวรัีตน. 
2535: 124) ดังน้ี   
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                        เหมาะสมมากที่สุด        อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00 
             เหมาะสมมาก          อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย   3.50 - 4.49 
   เหมาะสมปานกลาง       อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย   2.50 - 3.49 
   เหมาะสมนอย          อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย   1.50 - 2.49 
                        เหมาะสมนอยที่สุด        อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 
 

               ข้ันที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  
       ผูวิจัยนําขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม จากผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
นํามาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม โดยปรับปรุงหลักสูตร 
 
ฝกอบรม โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี  
               1. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เม่ือเทียบกับเกณฑ 
พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก  ถือวามีความเหมาะสม ผูวิจัยใหคงไวในหลักสูตร
ฝกอบรม ผูวจัิยปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และผลการวเิคราะหความสอดคลอง
ขององคประกอบหลักสูตร พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (CVI)  เทากับ .87 ถอืวา องคประกอบ
โครงรางหลักสูตรฝกอบรมสวนนี้มีความสอดคลองอยูในเกณฑใชไดไมตองทําการปรับปรุง 
               2. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ นอกเหนือจากขอคําถาม ตั้งแต 2 คนขึ้นไป มี
ความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มไวในหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับ
การฝกอบรมดวย 
            ตอนที่  3 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม  
      วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
               ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนามาแลว มาใชทดลอง
กับกลุมทดลอง ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในสถานการณจริง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น มีการดําเนินการ  2 ขั้น ดังน้ี 
               ข้ันที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง 
               เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมที่ได นําไปใชตามแผนการทดลองแบบ  One - Group  
Pretest - Posttest กับกลุมเปาหมาย มีรายละเอียด ดังน้ี  
                   1. จุดมุงหมายของการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรม  
                   การนําหลักสูตรฝกอบรมมาทดลองใช เพ่ือประเมินวาหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสมกับผูเขารับการอบรม หรือไมเพียงใด  มีประเด็นดังน้ี 
        1.1 หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ของผูเขารับการอบรม มีการพัฒนามากนอย
เพียงใดกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
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        1.2 การประเมินปญหา อุปสรรค พรอมทั้งเจตคตติอการพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ของผูเขารับการอบรม กอนและหลัง
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม เพ่ือสนับสนุนการใชหลกัสูตรฝกอบรมใหบรรลวุัตถุประสงค 

       2. แบบแผนการทดลอง 
               ผูวิจัยตรวจสอบประสทิธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กับกลุมทดลองกลุมเดียวกนัทดลองในชวงเวลา
ตางกัน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เปนแบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest  
โดยมีลักษณะ ดังน้ี 
 

   1O  X 2O  
 

            โดย   X    แทน  กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรม 
                    1O   แทน  การทดสอบ กอนการทดลอง 
                   2O   แทน  การทดสอบ หลังการทดลอง 
 

       เพ่ือเปนการพิสูจนวา หลักสูตรฝกอบรม สามารถพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดมีการเพ่ิมหรือมีการพัฒนาเม่ือสิ้นสุดการ
ฝกอบรม  
       3. กลุมทดลอง 
          กลุมทดลองที่ใชในการทดลองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  ไดแก ครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไป จํานวน 30 คน 
       4. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

               4.1 หลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 
        1. หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวจัิยสรางขึ้น 
         2. สื่อและเอกสารการฝกอบรมคือ แบบวดัตางๆ ไดแก แบบขอคําถาม แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลกิจกรรม และเอกสารประกอบกิจกรรม โปรแกรม Power Point โนตบุก  

                    4.2  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
                          การสรางเครื่องมือวัดเพ่ือประเมินการพัฒนาของผูเขารับการอบรม เปน
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลครอบคลมุทุกองคประกอบ ดังน้ี 
               1. แบบประเมินประสิทธภิาพ วามีคุณลักษณะตามความตองการเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของผูเขารับการอบรมกอน และหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ใชคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : 
CVI)  พบวา ขอคําถามมีคา CVI เทากับ .87 ถือวาใชไดก็จะคงขอคําถามน่ันไว  



 

 

158

             5. การดําเนินการทดลอง 
                   ใชหลกัสูตรฝกอบรม ผูวิจัยเตรียมการกอน และหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
ดังน้ี 
                     5.1 การประเมินกอนการทดลอง 
     แบบประเมินประสิทธิภาพ วามีคุณลักษณะในการมคีวามรอบรูเฉพาะตัว การมี
แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน และการเรียนรูเปนทีม ครอบคลุมทุกองคประกอบ จํานวน 
16 ขอ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู กอนฝกอบรม (Pretest)  
                 5.2 วิธีการดําเนินการฝกอบรม 
                          การดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายในนั้น ผูเขียนหลักสูตรไดกําหนด และออกแบบ
กิจกรรมโดยเรียงลําดับตามความสําคัญของการจัดกิจกรรมอบรม โดยคอยๆ เริ่มที่ความเขาใจ 
ยอมรับในความเปนจริง เรียนรูการทํางานรวมกัน ที่สาํคัญคือ ความพรอมของแรงจูงใจ ที่มี
บรรยากาศ และมิตรภาพทีดี่ และสุดทายสูการปฏิบตัิรวมกันอยางตอเน่ือง ดังน้ันควรดําเนินกิจกรรม
ตามวันและเวลาที่กําหนดไว ก็จะไดผลอยางมีประสิทธภิาพมากที่สุด 
                     5.3 การประเมินหลังการทดลอง 
      แบบประเมินประสิทธิภาพ วามีคุณลักษณะในการมคีวามรอบรูเฉพาะตัว  การมี
แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน และการเรียนรูเปนทีม ครอบคลุมทุกองคประกอบ  จํานวน 
16 ขอ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู หลังฝกอบรม (Posttest) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม ดวยการใชเกณฑ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม โดยหลังฝกอบรมมีการพัฒนาสูงกวากอนฝกอบรม แบบประเมิน
กอนและหลังการฝกอบรม อยูที่ภาคผนวก ค. 
                 6. ระยะเวลาในการทดลอง 
           ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมกับกลุมทดลองใชเวลา 4 วัน 24 ชั่วโมง ดําเนินกิจกรรม
โครงการ 8 ชั่วโมง  รวม 32 ชั่วโมง และติดตามผลภายใน 2 เดือน 
                 7. การวิเคราะหขอมูล 
          การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามลาํดับ ดังน้ี 
                    7.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติใน
การพัฒนาของผูเขารับการอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู มาหาคารอยละ 
          7.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ทดสอบการเรียนรู ความสามารถ ในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของผูเขารับการอบรมกอน และหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชสถิติทดสอบแบบ t-test   
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                    7.3 การวิเคราะห และสรุปผลการประเมิน การใชหลักสูตรฝกอบรมของแบบประเมิน
การใชหลักสูตรฝกอบรม 
               ข้ันที่ 2 การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
                   มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พิจารณา ดังน้ี 
               1. ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวดัคุณลักษณะครูในหลักสูตรฝกอบรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลีย่จากแบบประเมินการวัดการ
เรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคตใินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
โดยกําหนดวาหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูเขารับการอบรมจะตองมีคาเฉลี่ยมากกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  
               2. หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว ผูวิจัยติดตามผูเขารับการฝกอบรมยังคงพัฒนาตนเอง
ตามหลักสูตรฝกอบรมอยางตอเน่ืองดวยการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง  
8 ชั่วโมง และติดตามผลภายใน 2 เดือน 
               3. พิจารณาจากความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตรฝกอบรมจากผูเขารับการอบรม  
           ตอนท่ี  4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
      วัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรหลังการทดลองใช  
                การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนํา
หลักสูตรไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวจัิยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรม เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบบัสมบรูณ ในดานโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และใน
รายละเอียดทีเ่ปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนําไปใชเปน
หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู  โดยพิจารณาปรับปรุง จาก 
       1. การประเมินประสิทธภิาพของหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมนํามาพิจารณา และประเมินคุณคาของหลักสูตรวามีขอดี และขอเสีย 
                2. การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช ผูวิจัยไดนํา
ปญหา อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหได
หลักสูตรทีส่มบูรณ และจากแบบประเมินความพึงพอใจการใชหลักสูตรฝกอบรม  
                จากการดําเนินการวิจัย ทั้ง 4 ตอนนั้น ผูวิจัยตองการพัฒนาศักยภาพของครูของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใหเกิดการเรียนรู ในการพัฒนาตนเอง และวิธีการนําการเรียนรู 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ทําใหสถานศึกษามี     
ความพรอมที่จะใชการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคตทิี่ดีของครู ในทุกระดับที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากหลักสูตรฝกอบรมโดยกิจกรรมจากแรงจูงใจภายใน เพ่ือแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา พรอมเกิดการพัฒนาดวยการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลตอการปฏิบัติงานดีขึ้น 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล  
ตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
ตามลําดับดังน้ี 

ตอนที่ 1. ผลการศึกษา และวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปนปญหา และความตองการใน  
            การพัฒนา 
ตอนที่ 2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ตอนที่ 3. ผลการตรวจสอบประสทิธิภาพหลักสูตรฝกอบรม 

          ตอนท่ี 4. ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
 
            ตอนท่ี 1.  ผลการศึกษา และวเิคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหา และความตองการ
ในการพัฒนา 
     ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมี 3 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษา
เอกสารขอมูล และผลงานวจัิยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพ้ืนฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวเิคราะหปญหา และความตองการ เพ่ือนํามาสรุปคุณลักษณะ 
และนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลกัษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในดานขอบเขต เน้ือหา วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาในการฝกอบรม 
ดังน้ี 
                     การวิเคราะหขอมูล  
                 ขอมูลจากการสัมภาษณ  เพ่ือใหไดขอสรุปคุณลักษณะตามประเด็นคําถามที่ได
กําหนดไว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการสรางหลักสูตรฝกอบรม ดังตาราง 3  
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ตาราง 3 สรุปการใหสัมภาษณในรายขอ 
 

ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ประเด็นปญหา 
  1. ทานเคยใหคําแนะนําในการทํางานแทน 
      การตําหนิ กับผูรวมงานหรือไมอยางไร  
      อะไรเปนปญหาและอุปสรรคในการให 
      คําแนะนํา  

1. ใหคําแนะนําแลว ก็ยังทาํไมได 
2. บอกแลวตองติดตามจึงจะไดผล 
3. ถาไมบอกใหทํา ก็จะไมทํา 
4. อูงาน ใหคําแนะนําแลวไมฟง 

   2. ทานเคยกระตุนใหผูรวมงานไดแสดง 
       ความคิดเห็นในการทาํงานหรือไม 
       อยางไร อะไรเปนปญหาและอุปสรรค ใน 
       การกระตุนใหแสดงความคิดเห็น 

1. ถามแลวไมพูด 
2. มีการแสดงออกวา “งง” คําถาม เลยไมพูด 

    3. ทานเคยใหคําชมในการทํางานกับ 
        ผูรวมงานหรือไม มีปญหาและอุปสรรค 
        อยางไรในการใหคําชม 

1. งานที่ทําไดผลงานไมดีพอที่จะชม 
2. ผูถูกชมเหลิง ทําใหผูชมไมอยากชม 
3. เม่ือชมดวยวิธีการกระเซาเยาแหยทําให     
    โกรธกัน 

   4. ทานสามารถควบคุมอารมณของตนเอง 
       ในการทํางานไดหรือไมอยางไร อะไร 
       เปนปญหา และอุปสรรค 

1. งานมาก ระบายงานไมทนั อารมณเสีย 
2. เม่ือถูกแกไขงานที่ผิดพลาด ก็ยังแกไมถูกตอง 
3. ถูกตอวา ถกูแซว ทํางานมากเพ่ือเอาหนา 
4. แกปญหางานงาย ๆ ไมได ทั้งที่สอนไปแลว 
5. ทํางานชา อูงาน 
6. ถาหงุดหงิด จะแสดงอารมณรุนแรงออกมา 

   5. ทานชอบการวิพากษวิจารณ การทํางาน 
       ของผูอ่ืนหรือไม และเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ 
       ที่ ควรระวังหรือไมในการทํางาน 

1. การพูดเปนสวนหนึ่งของชีวิต จึงเผลอชอบ 
   วิพากษ วิจารณ ผูอ่ืนโดยไมรูตัว และเปน 
   เรื่องยากในการควบคุม 

   6. ทานสามารถมีความคดิดี และคิดในแง 
       บวก ในการทํางานอยางไร และอะไรเปน  
       ปญหาและอุปสรรคทีท่ําใหไมสามารถมี 
       ความคิดดี และคิดในแงบวกได 

1. เม่ือมีปญหาในการทํางาน รูสึกหงุดหงิด  
   ยากตอการใชวธิีคิด เพ่ือแกไขปญหา อยาง 
   ทันทีทันใด 

 
     จากตาราง 3  ผูวิจัยไดสรุปภาพรวมของการใหสัมภาษณ ไดดังนี้ ภาระงานมาก งานลาชา 
ไมทันการ งานมากทาํงานไมทัน งานไมมีคุณภาพ ไมรับฟงคําชี้แนะของหวัหนา การใหขวัญกําลงัใจ
ตองใหบาง พูดแลวทํางานไมไดตามที่พูด การทําดีเพ่ือใหไดคําชมยาก เหน่ือยตองใชเวลา ความ
มากนอยของงานทําใหเกิดอารมณ ขอผิดพลาดจากงานตองคุยใหชัดเจน ยึดม่ันถือม่ัน มีความหวงัสูง 
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ปญหาการสื่อสารในองคกร การมีความคิดสรางสรรค ความแตกตางของคน ความม่ันคงขององคกร 
จุดมุงหมายรวมกัน การทํางานเปนทีม ทํางานตามนโยบายผูบริหารสั่งการ การมีจิตวิทยา ความ
ยุติธรรม ไมเห็นแกพวกใคร การใหเกียรติ ขจัดความเห็นแกตัว หาขอบกพรองที่ทําใหไมพึงพอใจ 
และคิดถึงคําพูดที่ใชพูดกับผูอ่ืน ซ่ึงทําใหเปนอุปสรรคในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
ตาราง 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

ตําแหนงงาน 
1. ผูบริหาร 
2. ครูผูสอน 
3. ครูที่ไมไดปฏบิัติหนาที่สอน 

 
12 
13 
5 

 
40.00 
43.30 
16.70 

รวม 30        100.00 
อายุงาน 

1. ต่ํากวา 3 ป 
2. 3 – 5 ป 
3. สูงกวา 5 ป 

 
7 
8 
15 

 
23.30 
26.70 
50.00 

รวม 30        100.00 
ระดับการศึกษา 

1. ต่ํากวาปริญญาตร ี
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตร ี

 
2 
20 
8 

 
6.70 
66.60 
26.70 

รวม 30        100.00 

 
  จากตาราง 4 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เม่ือจําแนกตาม ตําแหนงงาน อายุงาน 
และระดับการศึกษา พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 43.30 ที่มีอายุงานสูงกวา 5 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.60 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยความตองการจากแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  

ความตองการในการพัฒนา 
 

X S.D. 
ระดับความ
ตองการ 

1. การมีความรอบรูเฉพาะตวั  
2. การมีแบบแผนความคิด  
3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
4. การเรียนรูรวมกันเปนทมี  

3.93 
4.03 
4.04 
4.01 

.38 

.40 

.33 

.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.00 .26 มาก 

 
   จากตาราง 4 พบวา คาเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู พบวา โดยรวม มีความตองการพัฒนา อยูในระดับมาก ( X= 4.00) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน โดยพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี  
ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  ( X= 4.04) รองลงมา การมีแบบแผนความคิด ( X= 4.03) การเรียนรู
เปนทีม ( X= 4.01) และการมีความรอบรูเฉพาะตวั ( X= 3.93) ตามลําดับ จากน้ันนําผลจากรายขอ
มาวิเคราะห เพ่ือใหไดขอสรุปคุณลักษณะตามประเด็นคําถามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาการสรางหลักสูตรฝกอบรม     
 
           ตอนที่ 2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
     จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการสราง
หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
    1. เพ่ือพัฒนาโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
            2. เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ใน
ขั้นตอนนี้ เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากตอนที่ 1  
ที่เก่ียวกบัคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ไดองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) 
2) การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) และ 4) 
การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ที่ตองการพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
แบงเปน 3 ขัน้ คือ ขั้นที่ 1) การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2) การตรวจสอบโครงราง
หลักสูตรฝกอบรม และขั้นที่ 3) การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
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               ข้ันที่ 1 การสรางโครงรางหลกัสูตร 
                ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ตองการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ในตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรม 
ในการฝกอบรม ใชเทคนิควธิีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปนแนวทางในการฝกอบรม โดยมี
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ดังน้ี 
                1. หลักการและเหตผุลของหลักสูตรฝกอบรม 
                2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
                3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
                4. กิจกรรมการฝกอบรม 
                5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม  
                และมีรายละเอียด ดังน้ี 
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หลักสูตรฝกอบรมครู 
โรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
หลักการและเหตุผล  
          สิ่งสําคัญที่สถานศึกษาเอกชนดานอาชีวศึกษา ทีต่องเผชิญอยู คือความสามารถในการ
ปรับตวัใหทันการการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว เพ่ือแกไขปญหา และ
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู  เกิดการเรียนรูทัว่ทั้งสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006) 
ซ่ึงเปนหัวใจสาํคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซ่ึงสวน
ใหญเผชิญปญหาจากพฤตกิรรมของบุคลากรในสถานศึกษา ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ขอมูล จาก
บทความ งานวิจัย และจากการสัมภาษณครูในสถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวา 1) การขาด
ความรวมมือกันในการทํางาน 2) ทํางานแบบเดียวกันความทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตาม
เวลา 4) ไมมีความกระตือรือรนใฝรู ใฝเรียน หาวิธีการใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 5) หัวหนางาน
เกรงใจถาตองใชอํานาจกับลกูนอง 6) มีความขัดแยงสวนตัวไมสามารถรวมงานกันได 7) มีงานมาก 
8) ไมเชื่อฟงคําแนะนําของหัวหนา และ 9) เปรียบเทียบงานของกลุมตนกับกลุมอ่ืน จากปญหา
ดังกลาวเปนผลกระทบใหสถานศึกษา ไมสามารถพัฒนาศักยภาพของครู และพัฒนาสถานศึกษา 
ใหเกิดการเรียนรู ปรับตวัใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนัได  
 สอดคลองกับปญหาการพัฒนาองคกรของ มารควอรท (Marquardt. 2005) คือ 1) การปรับ
องคกรมุงความสําเร็จไมใชเพ่ือความอยูรอด 2) ขาดแคลนทักษะที่เพ่ิมขึ้น 3) การขาดความรูที่
เพ่ิมขึ้นในทุก 2-3 ป 4) การแขงขันกับสถานศึกษาที่มีกําลังความสามารถมาก 5) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ และ 6) ความตองการขององคกร เพ่ือปรับตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลง จึงตอง
อาศัยวิธีการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู ความสามารถ เจตคติ และการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการปฏบิัติงาน โดยมีแนวทางในการเรียนรู ดังน้ี 1) ใหความสําคัญ
เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู หรือเรียนรูวิธีการที่จะเรียนรู 2) ผลของการปฏิบัติงานบูรณาการเขากับ
วตัถุประสงคของสถานศกึษา 3) มีโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติทัว่ทัง้สถานศึกษา และ   
4) การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานที่ทุกคนปฏิบัติอยู ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
1. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีความรอบรูเฉพาะตัว มีความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาโดยการใชการสงเสริมแรงจูงใจภายใน ในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
พัฒนาโดยการใชการสงเสรมิแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีแบบแผนความคิด ไดแก 

- ความรูสึกสนุก และมีความสุขในการปฏิบัติงาน  
- ความรูสึกอิสระในแนวความคิด สรางสรรคสิ่งใหมๆ  
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- ความรูสึกวาตนสามารถ ในศักยภาพของตนเอง  
- ความรูสึกรักตอองคกรของตนเอง และรักตออาชีพในความเปนครู  

   3. เพ่ือสงเสริมใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีทกัษะเพ่ือใหมีคุณลักษณะองคการแหง 
การเรียนรู ในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนแบบเปนทีม มีวิสัยทศันรวมกัน ไดแก 

- การสรางทีมงาน และการปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนทีม 
- การคิดทางบวก และพรอมที่จะเปนผูให 
- การยอมรับ เขาใจมุมมองของผูอ่ืน และแกปญหารวมกัน  
- การรับผิดชอบทั้งในหนาที่ และองคกรโดยรวม 
- การจัดการอารมณ  
 

2. โครงสรางหลักสูตรฝกอบรม 
         หลักสูตรฝกอบรมครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยพัฒนาจาก
การใชการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เพ่ือสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งสนองตอบตอความ
ตองการพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สงเสริมใหครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ไดพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเน่ือง และบรรลคุวามสาํเร็จในการทํางาน โดยกําหนดเปน 4 หนวย ดังน้ี 
 

 หนวยที่ 1   การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery)      
          หนวยที่ 2   การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
          หนวยที่ 3    การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision)  
 หนวยที่ 4   การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)                 
 

          โดยมีกิจกรรมที่ใชในหลักสูตรฝกอบรมจัดใหสอดคลองกับ หนวยของหลักสตูรที่กําหนดไว ดังนี้  
กิจกรรม หนวยของหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 1  สอดคลองกับ หนวยที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 สอดคลองกับ หนวยที่ 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 5 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 3 
กิจกรรมที่ 6 สอดคลองกับ หนวยที่ 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 7 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 4 
กิจกรรมที่ 8 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 4 
กิจกรรมที่ 9 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 10 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 11 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
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3. กิจกรรมการฝกอบรม  
         กิจกรรมการฝกอบรมครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาโดยใช 
“แรงจงูใจภายใน” เปนการใหความรู ความเขาใจ ดวยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมแรงจูงใจภายใน ใน
รูปแบบของกจิกรรมกลุมสัมพันธ ที่เนนการมีสวนรวม เรียนรูดวยการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมตางๆ 
ที่สอดแทรกเนื้อหา และสาระสําคัญ เพ่ือความสนุก และสนใจในการเรียนรู ไมเนนรูปแบบของการ
บรรยาย ซ่ึงบางกิจกรรมจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงของบุคลากรที่อยูในองคกรน้ัน เพ่ือใหครู
ที่เขารับการอบรมไดเห็นถึงขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่สาํคัญสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู 
 
4. หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือละลายพฤติกรรม และเสริมสรางการมีความรอบรูเฉพาะตวั

เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน  
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 

การเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ 

เรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกวา ตนสามารถ  
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการสงเสริมการมีแบบแผนความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูในการปฏบิตัิงาน  
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการเสริมสรางการมีวิสัยทศันรวมกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการเสริมสรางและกระตุนแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทีม การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน  
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดไดดวยตนอง เพ่ือใหมีคุณลักษณะ 
                         สูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหครู มีหลักความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะองคการแหงการ

เรียนรู ในเรื่องการจัดการอารมณของบุคลากรในองคกร และเขาใจอยางลึกซ้ึงใน
สภาพความเปนจริงของสังคม 

กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมโครงการเพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
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5. การวัด และการประเมินผลการฝกอบรม 
        การประเมินกิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 สวน คือ 
         1. การประเมินคุณลักษณะของผูเขารับการอบรม ทั้งกอนการอบรม และหลังจากการอบรม 
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการสงเสริมแรงจูงใจภายใน วามีการเพ่ิมหรือการพัฒนา
คุณลักษณะ สูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงานหรือไม 
         2. การประเมินผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม และประเมินการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจภายใน ในการปฏบิัติงานโดยเก็บขอมูลจากครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ไดรับการ
สงเสริมแรงจูงใจภายใน และเก็บขอมูลการรับรู ขอตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงสูองคการแหงการเรียนรู 
         3. การประเมินผลกิจกรรมโครงการตอเน่ือง หลังการฝกอบรม ไดมีการเปดโอกาสใหครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ไดรับการสงเสริมแรงจูงใจภายใน ไดนําเสนอกิจกรรมโครงการที่จะ
สงเสริมคุณลกัษณะ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดวยการปฏิบตัิกิจกรรมโครงการ  
        ข้ันที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
             หลังจากสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตามคุณลักษณะแลว ผูวจัิยนําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมมาดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus group) ใหผูทรงคุณวฒิุประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
            1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ในการพิจารณาแตละองคประกอบ
ของหลักสูตร ไดแก หลักการและเหตผุลของหลักสูตรฝกอบรม วัตถปุระสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝกอบรม            
มีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมเพียงใด มีการเพ่ิมหรือพัฒนาเพียงใด ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  
 เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
 

รายการประเมิน 
 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. หลักการ และเหตผุลของหลักสูตรฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 
3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 4.33 0.58 มาก 
4. เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม 4.00 0.00 มาก 
5. กิจกรรมการฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 
6. สื่อการฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 
7. การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 
8. ระยะเวลาในการฝกอบรม 3.67 0.58 มาก 

รวม 3.79 0.51 มาก 



 

 

169

   จากตาราง 6 ผูทรงคุณวฒิุไดพิจารณาแลว เห็นวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย 
3.79 อยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยรายขอ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
            2. ผลประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่
จัดทําขึ้นกับวตัถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีความสอดคลองกันเพียงใด ซ่ึงหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง พบวา 
ขอคําถามมีคา CVI เทากับ .87 แสดงวาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความสอดคลองกับขอคําถาม
ไมตองปรับปรุง  
         ข้ันที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม  
    ผูวิจัยนําขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม จากผูทรงคุณวุฒิดังกลาวนํามา
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม โดยปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี  
            1. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เม่ือเทียบกับเกณฑ 
พบวา มีคาเฉลี่ยที่ 3.79  อยูในระดับมาก ถือวามีความเหมาะสม ผูวิจัยใหคงไวในหลักสูตรฝกอบรม 
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ จากผลการวิเคราะหความสอดคลองของ
องคประกอบหลักสูตร พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (CVI) เทากับ .87 ถือวา องคประกอบโครง
รางหลักสูตรฝกอบรมสวนนีมี้ความสอดคลองอยูในเกณฑ ใชไดไมตองทําการปรับปรุง 
            2. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ นอกเหนือจากขอคําถาม ตั้งแต 2 คนขึ้นไป มี
ความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มไวในหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับ
การอบรมดวย โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว  
 
         ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม  
          ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนามาแลว มาใชทดลอง
กับประชากร ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในสถานการณจริง กลุมทดลองที่ใชพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
ไดแก ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น มี 2 ขั้น ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง 
 เปนการนําหลกัสูตรฝกอบรมที่ได นําไปใชตามแผนการทดลองแบบ  One - Group 
Pretest - Posttest กับกลุมเปาหมาย มีรายละเอียด ดังตาราง 7, 8 และ 9 
 
 
 



 

 

170

ตาราง 7 รอยละของแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนา  
 ของผูเขารับการอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ  
 เปนองคการแหงการเรียนรู 

 

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
6 
24 

 
20.00 
80.00 

 30        100.00 
อายุงาน 

1. ต่ํากวา 3  ป 
2. 3 – 5 ป 
3. สูงกวา 5 ป 

 
4 
23 
3 

 
13.30 
76.70 
10.00 

รวม 30        100.00 
ระดับการศึกษา 

1. ต่ํากวาปริญญาตร ี
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตร ี

 
2 
24 
4 

 
6.70 
80.00 
13.00 

รวม 30        100.00 

 
  จากตาราง 7 พบวา ผูเขารับการอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีอายุงาน
สวนใหญ ระหวาง 3 – 5 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.70 และระดับการศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
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ตาราง 8 รอยละของแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนา 
 ของผูเขารับการอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ 
 เปนองคการแหงการเรียนรู กอนและหลังการฝกอบรม 

 

คุณลักษณะครู และโรงเรียน 
กอนการ
ฝกอบรม 

หลังการ
ฝกอบรม 

X S.D. X S.D. 
1. ทานคิดวาผูบังคับบญัชาของทานพึงพอใจกับวิธีการทํางานของ 
    ทาน 

3.00 .69 4.23 .57 

2. ทานปรึกษาผูบังคับบญัชาของทานหรือไม เม่ือทานเสนอ 
    ความคิดใหมๆ เก่ียวกบัการทํางาน 

3.06 .94 4.33 .55 

3. ทานสามารถถายทอดขอความแทนเพือ่นรวมงานขณะที่เขาไม 
    อยูโดยไมเกิดความผิดพลาด 

2.46 .63 4.46 .57 

4. ทานมักจะทําในสิ่งที่เพ่ือนรวมงานขอรองเสมอ 2.23 .43 4.50 .57 
5. เม่ือทานรวมงานกับผูอ่ืน ถามีเวลาเหลอืทานจะชวยเหลือเขา 2.46 .73 4.46 .57 
6. ทานชวยเพื่อนรวมงานแกปญหา ยามเขาเดือดรอน 2.30 .53 4.40 .56 
7. เม่ือทานมีปญหาสวนตวั ทานยังทุมเทเต็มทีต่องานที่ทาน 
   รับผิดชอบ 

2.60 .72 4.30 .53 

8. ทานพยายามจะแกไขปญหาโดยเร็วทีสุ่ด ดวยตัวของทานเอง 3.06 .94 4.46 .57 
9. ทานมักจะทําสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยไมคํานึงถึง 
    อุปสรรคใดๆ 

2.46 .63 4.40 .56 

10. ทานพยายามวิเคราะหวิธีการทํางานของตัวเองเพ่ือใหงานดีขึ้น   2.23 .43 4.30 .53 
11. ทานรูสึกสนุกกับการทาํงาน เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะของ 
     องคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบตังิาน 

3.06 .94 4.46 .57 

12. ทานมีอิสระในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะ 
     องคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบตังิาน  

2.46 .63 4.40 .56 

13. ทานคิดวาตนมีความสามารถ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะของ 
     องคการแหงการเรียนรู  ในการปฏิบัตงิาน 

2.23 .43 4.30 .53 

14. ทานเพียรพยายาม เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการ 
      เรียนรู ในการปฏิบัติงาน 

2.66 .48 4.73 .45 

15. ใหคะแนนตามความคดิเห็นของทาน 
     1. การคิด การมองกันในทางบวก 

 
2.56 

 
.51 

 
4.46 

 
.57 

     2. การส่ือสารระหวางกันในการทํางาน 2.50 .57 4.40 .56 
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ตาราง 8 (ตอ) 
     

คุณลักษณะครู และโรงเรียน 
กอนการ
ฝกอบรม 

หลังการ
ฝกอบรม 

X S.D. X S.D. 
     3. การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน   2.30 .65 4.30 .53 
     4. การทํางานเปนทีม 2.50 .51 4.46 .51 
     5. การจัดการอารมณ 2.16 .46 4.73 .45 
16. ทานคิดวาองคกรของทานพรอมที่เปนองคการแหงการเรียนรู  2.16 .46 4.03 .32 

รวม 2.52 .62 4.40 .53 

 
 จากตาราง 8 พบวา รอยละของแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ในการพัฒนาของผูเขารับการอบรมหลังจากไดรับการฝกอบรมมีระดับรอยละของแบบทดสอบวัด
การเรียนรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ สูงกวา กอนรับการฝกอบรม โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่จาก
มากไปหานอย ดังน้ี  ทานเพียรพยายาม เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู ในการ
ปฏิบัติงาน ( X= 4.73)  การจัดการอารมณ ( X= 4.73) ทานมักจะทําในสิ่งที่เพ่ือนรวมงานขอรอง
เสมอ ( X= 4.50)  ทานสามารถถายทอดขอความแทนเพ่ือนรวมงานขณะที่เขาไมอยูโดยไมเกิด
ความผิดพลาด ( X= 4.46)  เม่ือทานรวมงานกับผูอ่ืน ถามีเวลาเหลือทานจะชวยเหลอืเขา ( X= 4.46)  
ทานพยายามจะแกไขปญหาโดยเร็วที่สุด ดวยตัวของทานเอง  ( X= 4.46)  ทานรูสึกสนุกกับการ
ทํางาน เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบัติงาน ( X= 4.46)  การคิด 
การมองกันในทางบวก ( X= 4.46)  และการทํางานเปนทีม ( X= 4.46)  ตามลําดับ 
 
ตาราง 9  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย แบบทดสอบการเรียนรู ความสามารถ กอน และหลังทดลอง 
 ใชหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน   
 องคการแหงการเรียนรู 

 

แบบทดสอบการเรียนรู 
ความสามารถ 

n 
 

X S.D. df t 

     กอนทดลองใชหลักสูตร 
     หลังทดลองใชหลักสูตร 

30 
30 

2.53 
4.41 

.21 

.20 
.442 47.376** 

 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 9 พบวา คาเฉลีย่แบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ กอน และหลังทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 
การเรียนรู หลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีระดับคะแนนสูงกวา กอนทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลกัษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถเรียนรูไดจริง 
          ข้ันที่ 2 การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
                  มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พิจารณา ดังน้ี 
               1. ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวดัคุณลักษณะครูในหลักสูตรฝกอบรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลีย่จากแบบประเมินการวัดการ
เรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครโูรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กอนและหลังการทดลอง โดยกําหนด
วาหลังการทดลอง ผูเขารับการอบรมจะตองมีคาเฉลี่ยมากกวา กอนการทดลอง 
               2. หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว ผูวิจัยติดตามผูเขารับการอบรมวายังคงพัฒนาตนเอง
ตามหลักสูตรฝกอบรมอยางตอเน่ือง ดวยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ดวยการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ ดวยการตดิตามกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน ดวย
แบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัติงานของครู ดังตาราง 10 และ 11 
 
ตาราง 10  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังการฝกอบรม โดยรวม 
 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 3.84 .54 มาก 
การมีแบบแผนความคิด 4.10 .55 มาก 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 4.04 .56 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 3.87 .56 มาก 

รวม 3.96 .50 มาก 

   
 จากตาราง 10 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาการ
เรียนรูในการปฏิบัติงานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวม อยูในระดับมาก (X =3.96) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา การมีแบบแผนความคิด อยูในระดับมาก (X =4.10)  รองลงมาคือ การมีวิสัยทศัน
รวมกัน อยูในระดับมาก (X =4.04)  การเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก (X =4.87)  และการมีความ
รอบรูเฉพาะตวั อยูในระดับมาก (X =3.84) ตามลําดับ (ขอมูล 5 กิจกรรมโครงการ  ภาคผนวก ฐ.) 
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ตาราง 11 สถติิพ้ืนฐาน และขอมูลจากแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัติงานของ 
 ครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู 
 การเปนองคการแหงการเรียนรู หลังจากฝกอบรมแลว 2 เดือน 
 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
   

   X S.D. 
ระดับ
ความรู 

1. ทานกระตอืรือรน สนใจใฝหาความรู เพ่ิมเติมจากสื่อตาง ๆ เชน  
    โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตอยูเสมอ 

3.56 .57 มาก 

2. ทานคนควาและหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอเพ่ือใหเกิดความรูใหม ๆ และ 
    ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

3.86 .68 มาก 

3. ทานพัฒนาการทํางานของทานบนพื้นฐานของความรูและประสบการณที่ 
    ไดรับเพ่ิมเติมอยูเสมอ  

3.73 .52 มาก 

4.ทานจะพยายามฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับ 
   ตนเอง  

3.70 .65 มาก 

5. ทานสามารถเรียนรูใหมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีได  3.46 .51 ปานกลาง 

6. สถานศึกษาสงเสริมใหทาน และเพ่ือนรวมงานสรางสรรคนวตักรรมทาง 
   การศึกษาตามความคิดของทาน  

3.70 .53 มาก 

7. ทานปรับปรุงผลงานของทานตลอดเวลา เพ่ือนําไปสูความเปนเลศิ  3.56 .50 มาก 
8. ทานปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการ 4.06 .45 มาก 
9. ทานสามารถใชหลักการสอนมาผสมผสานกับประสบการณในการจัดการ 
    สอน 

3.56 .68 มาก 

10. การจัดการเรียนรูแบบใหม ไมเปนเรื่องยากเกินไปสําหรับทาน  3.23 .43 ปานกลาง 
11. ทานปรับเปลี่ยนความคดิ ความเชื่อของตนเองใหสอดคลองกับนโยบาย 
     สถานศึกษา และสถานการณปจจุบัน  

3.53 .51 มาก 

12. ทานไดสรุปแนวคิดใหม ๆ ที่ไดจากประสบการณในการทํางานแตละวัน   
     นํามาปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

3.43 .51 ปานกลาง 

13. ทานสามารถสรุป และจัดกลุมสาระเร่ืองราวตาง ๆ ที่สอนได 3.33 .48 มาก 
14. ทานมักจะเสนอแนวคิดตาง ๆ แกสถานศึกษาในการดําเนินงาน 3.70 .53 มาก 
15. ทานจะคิดพิจารณา ไตรตรอง กอนตัดสินใจลงมือทําทุกสิ่งทุกอยางเสมอ  3.56 .50 มาก 
16. ทานมักจะวางแผนในการทํางานอยูเสมอ  4.06 .45 มาก 
17. ทานสามารถประพฤตปิฏิบัตติน ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และ 
     ผูอ่ืนได  

3.26 .45 ปานกลาง 

18. ทานจะไมยอมหยุดงานถาไมจําเปนจริง ๆ 3.53 .51 มาก 
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ตางราง 11 (ตอ) 
 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
   

   X S.D. 
ระดับ
ความรู 

19. ในการทํางานตาง ๆ ทานจะคํานึงผลที่จะเกิดจากการกระทําของทาน 
     เสมอ  

3.43 .50 ปานกลาง

20. ทานคิดหาทางกําหนดโครงการและขัน้ตอนการดําเนินงานที่สนับสนุน 
     กระบวนการเรียนรูภายในสถานศึกษา  

3.33 .48 ปานกลาง

21. ทานมีการสรางวิสัยทศันรวมกันกับเพ่ือนรวมงานในสถานศึกษา และ 
     พยายามทําใหเกิดขึ้นจริง 

3.70 .53 มาก 

22. ทานมองภาพในอนาคตของสถานศกึษาใหเกิดขึน้บนความเหน็ที ่
     ตองการใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

3.56 .50 มาก 

23. ทานรวมแสดงความคดิเห็น และใหขอเสนอแนะใหม ๆ ในการรวม 
     กําหนดวิสัยทัศนในการทํางานที่เปลีย่นแปลงไป 

4.06 .45 มาก 

24. ทานมีสวนรวมในการสรางผลงานรวมกับสถานศึกษาจนไดรับความ 
     ภาคภูมิใจทั้งตอตนเอง และสถานศึกษา 

3.26 .45 ปานกลาง 

25. ทานมักจะสนทนาแลกเปลี่ยนความรูใหม ๆ ที่ไปอบรมมากับเพ่ือน 
     รวมงานในสถานศึกษา  

3.53 .90 มาก 

26. ทานจะสนทนาแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนรวมงานในสถานศึกษา  
     เก่ียวกับการทดลองใชวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใหม ๆ  

3.96 .61 มาก 

27. มีการกําหนดแผนงานรวมกันกับเพ่ือนรวมงานในหนวยงานของทาน  3.56 .50 มาก 
28. ทานไดรวมทํางานวิจัยกับเพ่ือนรวมงานในสถานศกึษา และเผยแพรให 
     บุคคลตาง ๆ ไดรับรู และนําไปประยกุตใชใหเกิดประโยชน  

3.56 .50 มาก 

29. ทานและเพื่อนรวมงานรวมกันนิเทศ ใหขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
     เก่ียวกับการเรียนการสอน ซ่ึงเปนภาระรับผิดชอบรวมกัน 

4.06 .45 มาก 

30. ทานรูสึกภูมิใจที่ไดทํางานในสถานศกึษาแหงน้ี 3.26 .45 ปานกลาง 
31. ทานสามารถปรับตนเองใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในบรรยากาศเปดเผย  3.53 .90 มาก 
32. ทานจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ทานก็ยินดีทําเพ่ือสวนรวม  3.96 .61 มาก 
33. ทานสอนงาน และถายทอดประสบการณในการทํางานรวมกันกับเพ่ือน 
     รวมงาน 

3.56 .50 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
   

   X S.D. 
ระดับ
ความรู 

34. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาศัยการคนควาจากส่ือตาง ๆ เชน  
     อินเตอรเน็ต เปนสิ่งทีท่านสามารถทดลองทําได  

3.56 .50 มาก 

35. ทานสามารถมอบหมายกลุมทํางานเพื่อนําไปปฏิบตัิได  4.06 .45 มาก 
36. ทานสามารถปรับปรุงตนเองใหมีวิธกีารพูดคุย การส่ือสารกับผูอ่ืน เกิด 
     ความเขาใจตรงกันเพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกัน  

3.26 .45 ปานกลาง 

37. ทานเรียนรูงานดวยการทํางานรวมกับผูอ่ืนได  3.53 .90 มาก 
38. ทานไดมีสวนรวมในการอบรม สั่งสอน ตักเตือนใหคําแนะนํา เปน 
     แบบอยางที่ดีแกนักเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และนําไปปฏบิัติได  

3.96 .61 มาก 

39. สถานศึกษาของทานเชญิผูเชี่ยวชาญจากแหลงเรียนรูตางๆ มาเปน 
     วิทยากรใหความรูในการจัดการเรียนการสอน 

3.56 .50 มาก 

40. ชุมชน และโรงเรียนใกลเคียงมาใชบริการในสถานศึกษาของทาน เชน  
     หองคอมพิวเตอร หองประชุม และแหลงเรียนรูตาง ๆ เปนตน    

3.20 .48 ปานกลาง 

รวม 3.61 .15 มาก 

 
          จากตาราง 11 พบวา คาเฉลีย่โดยรวมจากแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัติงาน
ของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X= 3.61) ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีกํ่าหนด สําหรับคาเฉลี่ยรายขอ
สวนใหญ อยูในระดับมาก ยกเวนขอ 5 ขอ 10 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 24 ขอ 30 ขอ 36 
และขอ 40 อยูในระดับปานกลาง 
 

     3. การประเมินผลความพงึพอใจที่มีตอการใชหลกัสูตรฝกอบรมนั้น หลังจากสิ้นสดุการทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดใหผูเขารับการอบรมประเมินความพึงพอใจในประเด็นตางๆ ดังตาราง 12 
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ตาราง 12 คาสถิติพ้ืนฐานและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตร 
     ฝกอบรมครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
 

รายการประเมิน 
 

X S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เน้ือหาของการฝกอบรม 
    1.1 องคการแหงการเรียนรู 

 
4.33 

 
0.54 

 
มาก 

    1.2 แรงจูงใจภายใน 3.90 0.65 มาก 
2. การนําเสนอของวิทยากรในการฝกอบรม 4.30 0.74 มาก 
3. การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 4.53 0.56 มากที่สุด 
4. สื่อประกอบการฝกอบรม 4.30 0.59 มาก 
5. สถานที่สําหรับการฝกอบรม 4.17 0.69 มาก 
6. ระยะเวลาในการฝกอบรม 3.90 0.70 มาก 
7. กิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม 4.30 0.59 มาก 
8. ประโยชนที่ไดจาการฝกอบรม 
    ดานสวนตัว 
    8.1 สามารถแกไขปญหา ขอบกพรองของตนเองได   

 
 

4.17 

 
 

0.58 

 
 

มาก 
    8.2 เกิดความสามัคคี รวมมือกันทํางาน  4.20 0.65 มาก 
    8.3 มีแบบแผนในการทาํงาน 4.10 0.65 มาก 
    ดานเพ่ือนรวมงาน 
    8.4 แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันมากขึ้น  

 
4.20 

 
0.75 

 
มาก 

    8.5 เขาใจเพ่ือรวมงานมากขึ้น  4.20 0.48 มาก 
    ดานองคกร 
    8.6 องคกรสามารถพัฒนาไดเปนลําดับ  

 
4.10 

 
0.75 

 
มาก 

                                          รวม 4.19 0.63 มาก 

 
           จากตาราง 12 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตร
ฝกอบรมครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยรวม อยูในระดับมาก (X= 4.19) 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเขารับการ
อบรมได สําหรับคาเฉลี่ยรายขอ การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม อยูในระดับมากที่สุด (X= 4.53) 
นอกจากนั้นมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก   
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        ตอนที่ 4. ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
          การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนําหลักสูตร
ไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ ในดานโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และในรายละเอียดที่
เปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนําไปใชเปนหลักสูตรฝกอบรม
ครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยพิจารณา
ปรับปรุง ดังน้ี 
               1. การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงเปนการนําขอมูลที่ไดจากการทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรม พบวา มีระดับการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีเพ่ิมมากขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ .01 และประเมินคณุคาของหลักสูตรวามีขอดี และขอเสีย ไดแก 
ขอดี ผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถ
พัฒนาตนเองได ขอเสีย ผูเขารับการอบรม อบรมในสถานศึกษาจึงทาํใหกังวลกับงานประจําที่ยัง  
ไมเสร็จ ทําใหอบรมไดไมเต็มที่ ขาดการรวมทํากิจกรรมในหลักสูตรไปบางสวนทาํใหการอบรม      
ไมตอเน่ือง ซ่ึงตองนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
         2. การปรับปรุงหลักสูตร หลงัจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช ผูวิจัยจะนําปญหา อุปสรรค 
พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆ เชน สถานที่ทีใ่ชในการฝกอบรม 
ควรไปใชนอกสถานที่ การอบรมจะไดฝกเต็มเวลา ระยะเวลาในการฝกอบรมควรเพิ่มขึ้น และควร   
มีการฝกอบรมอยางตอเน่ืองเทอมละ 1 คร้ัง เพ่ือใหไดหลักสูตรทีส่มบูรณ จากแบบประเมินความ  
พึงพอใจ การใชหลักสูตรฝกอบรม โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.19 แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเขารับการอบรม ใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูได 
        จากการดําเนินการวิจัย ทั้ง 4 ตอนนั้น ผูวจัิยไดพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนใหเกิดการเรียนรู ในการพัฒนาตนเอง และวิธีการนําการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ทําใหสถานศกึษามีความพรอมที่จะใชความรู ความสามารถ 
ทักษะ และเจตคตทิี่ดีของครู ในทุกระดับที่ไดรับการพัฒนาจากหลักสูตรฝกอบรมที่มีกิจกรรมที่ใช
การสงเสริมแรงจูงใจภายใน นํามาแกไขปญหา และพัฒนาสิ่งที่ดีใหเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาจาก
การฝกอบรม ทําใหผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผลตอการปฏิบตัิงานไดดียิ่งขึ้น 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
       การวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ใหมีการเรียนรู ความสามารถ 
ทักษะ และเจตคติ ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองใหมีการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ในการปฏิบัติงาน สามารถ
สรุปไดตามลําดับ ดังน้ี  
 

จุดมุงหมายของการวิจัย  
        1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู 
        2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
        การดําเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
          ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษา และรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่ตองการนํามา
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ โดยมี 3 ขั้น ไดแก  
  ขั้นที่ 1 การศกึษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับคุณลกัษณะในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู     
  ขั้นที่ 2 การศกึษาความคิดเห็นของผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับ
ปญหาและความตองการในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยการสัมภาษณ และตอบแบบสอบถาม 
  ขั้นที่ 3 การนําขอมูลใน ขั้นที่ 1 และขั้นที ่2 มาวิเคราะหปญหา และความตองการ เพ่ือ
นํามาสรุปเปนคุณลักษณะ และนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
 ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม ที่จําเปนตองพัฒนาที่ไดจากการดําเนินการไว ใน 
ตอนที่ 1 โดยมีการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก  
  ขั้นที่ 1 การสรางโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการนําผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
มากําหนดเปนรายละเอียด 
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  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา (Focus group) 
โดยผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล ดาน
การพัฒนาบุคลากร และผูทีเ่ก่ียวของกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช  
               ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตฝกอบรม โดยการนําขอมูลในการตรวจสอบโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม จากผูทรงคุณวุฒิ ในขั้นที่ 2 มาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงพ้ืนฐาน
ของผูเขารับการอบรม ในการนําไปทดลองใชตอไป  
          ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม ที่พัฒนาแลวมาทดลองใชกับกลุม
ทดลอง ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในสถานศกึษาจริง เพ่ือประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมให
สมบูรณยิ่งขึ้น  มีการดําเนินการ 3 ขั้น ไดแก  
              ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest -    
Posttest 
               ขั้นที่ 2 การประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมเปรียบเทยีบกอน และหลังการทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม โดยหลังการทดลอง ตองมีคาเฉลี่ยสงูกวากอนการทดลอง ดวยการใชสถติิ t-test 
และยังคงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองดวยการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง  
8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน  
               ขั้นที่ 3 การประเมินผลความพึงพอใจหลังทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม แลวนําเสนอผล
การประเมินในรูปตาราง 
          ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม จากการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝกอบรม จากคุณคาของหลกัสูตรจากขอดี และขอเสีย และปรับปรุงรายละเอียดดานเน้ือหาสาระ 
กิจกรรม และวิธีการฝกอบรมใหเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม พรอมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ผูเขารับการอบรมกลุมอ่ืนๆ ได 
 
สรุปผลการวิจัย  
         ผลการดําเนินการสรางหลักสูตรฝกอบรม มีดังน้ี 
         1.   ผลการศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา 
             1.1 แนวคิดองคการแหงการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับความสามารถในการเรียนรูที่
เร็วกวาคูแขง และการเรียนรูตองเปนการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยกระบวนการเรียนรู และความสามารถ
ในการเรียนรูของคนในองคกรมีทฤษฎีการเรียนรูเปนตวันํา คือ ทําใหบุคคลเรียนรูกอน องคกรจึงเกิด
การเรียนรูทําใหบุคคลเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางที่ดี องคการก็พัฒนาไปในทางที่ดีดวยเชนกัน  
   1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม โดยการจัดกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับการพัฒนาที่มุงเนนศักยภาพของคน ใหปรับปรุงกระบวนการเรียนรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม และนําไปปฏิบตัิจริงได โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ดวยการ
ทดลองใชหลกัสูตรจริง เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการพัฒนา เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู 
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             1.3 การวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยวิเคราะหขอมูลของคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ และ 
การตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน ใหไดคุณลักษณะที่ตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พิจารณาจากความถี่
ของผูตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน ในแตละขอมีความตองการพัฒนา และมีการปฏิบัติมากนอย
เพียงใดในหนวยงาน และสถานศึกษา เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร ู 
  ในการจัดการสัมภาษณไดกําหนดผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 คน และการตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพ้ืนฐาน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนางาน 
หัวหนาสาขาวิชา ครูผูสอน และครูที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน โดยภาพรวม ของการใหสัมภาษณ มีดังน้ี 
ภาระงานมาก งานลาชาไมทันการ งานมากทํางานไมทัน งานไมมีคณุภาพ ไมรับฟงคําชี้แนะของ
หัวหนา การใหขวัญกําลังใจตองใหบาง พูดแลวทํางานไมไดตามที่พูด การทําดีเพ่ือใหไดคําชมยาก 
เหน่ือยตองใชเวลา ความมากนอยของงานทําใหเกิดอารมณ ขอผิดพลาดจากงานตองคุยใหชัดเจน 
ยึดม่ันถือม่ัน หวังสูง การสือ่สารในองคกร การมีความคิดสรางสรรค ความแตกตางของคน ความม่ันคง
ขององคกร จุดมุงหมายรวมกัน การทํางานเปนทีม ทาํงานตามนโยบายผูบริหารสั่งการ การมีจิตวิทยา 
ความยตุธิรรม ไมเห็นแกพวกใคร การใหเกียรต ิขจัดความเห็นแกตวั หาขอบกพรองที่ทําใหไมพึงพอใจ 
และคิดถึงคําพูดที่ใชพูดกับผูอ่ืน เม่ือนําปญหาและอุปสรรคจากการคนควาขอมูลเอกสาร งานวิจัย 
สามารถสรุปปญหาและอุปสรรค ไดดังนี้ 1) ขาดความรวมมือกันในการทํางาน 2) ทํางานแบบเดียวกัน 
ทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตามเวลา 4) หัวหนางานเกรงใจถาตองใชอํานาจกับลูกนอง      
5) มีความขัดแยงสวนตัวไมสามารถรวมงานกันได 6) ไมมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน หาวิธีการใหมๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 7) มีงานมาก 8) ไมเชื่อฟงคําแนะนําของหัวหนา และ 9) เปรียบเทียบงานของกลุม
ตนกับกลุมอ่ืน 
           จากการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา โดยรวม มีความ
ตองการพัฒนา อยูในระดับมาก (X= 4.00) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความตองการอยู
ในระดับมากทุกดาน โดยพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี การมีวิสัยทศันรวมกัน (X= 4.04) 
รองลงมา การมีแบบแผนความคิด (X= 4.03) การเรียนรูเปนทีม (X= 4.01) และการมีความรอบรู
เฉพาะตวั ( X= 3.93) ตามลําดับ  และนาํผลจากรายขอมาวิเคราะห ทําใหสรุปไดวา คุณลักษณะดาน
การมีวิสัยทศันรวมกัน จําเปนตองมีการพัฒนามากกวา องคประกอบดานอ่ืนๆ 
  2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
       การสรางหลักสูตรฝกอบรม มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
       2.1 เพ่ือพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับคุณลกัษณะที่ครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใน
ขั้นตอนนี้ เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากตอนที่ 1 ที่
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เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู  โดยมีองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal 
Mastery) 2) การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
และ 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ที่ตองการพัฒนา  
           ผลประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่จัดทํา
ขึ้นอยูกับวตัถปุระสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงมีความสอดคลองกัน โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง พบวา 
ขอคําถามมีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI ) เทากับ .87 แสดงวา 
โครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความสอดคลองกับขอคําถามไมตองปรับปรุง 
    ในการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมกอนนําไปทดลองใชมีสภาพปญหา และความจาํเปนใน
การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เพ่ิมเน้ือหาองคการแหงการเรียนรู เพ่ิมกิจกรรมการสงเสริมแรงจูงใจ
ภายใน เพ่ิมการประเมินผลกิจกรรมโครงการหลังจากการฝกอบรม จนไดหลักสูตรฝกอบรมที่พรอมจะ
นําไปทดลองใช 
           3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม  
               กลุมทดลองที่ใชในการทดลองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  ไดแก ครูโรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
    3.1 ผูเขารับการอบรมเปนครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีอายุงานสวน
ใหญ ระหวาง 3 – 5 ป จํานวน 23 คน คดิเปนรอยละ 76.70 และระดับการศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
               3.2 แบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพฒันาของผูเขา
รับการอบรมหลังจากไดรับการฝกอบรม มีระดับรอยละของแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ 
ทักษะ เจตคตสิูงกวา กอนรับการฝกอบรม โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  ทาน
เพียรพยายาม เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบัติงาน (X= 4.73)  การ
จัดการอารมณ (X= 4.73) ทานมักจะทําในสิ่งที่เพ่ือนรวมงานขอรองเสมอ (X= 4.50)  ทานสามารถ
ถายทอดขอความแทนเพ่ือนรวมงานขณะที่เขาไมอยูโดยไมเกิดความผิดพลาด (X= 4.46) เม่ือทาน
รวมงานกับผูอ่ืน ถามีเวลาเหลือทานจะชวยเหลือเขา (X= 4.46)  ทานพยายามจะแกไขปญหาโดยเร็ว
ที่สุด ดวยตวัของทานเอง  (X= 4.46)  ทานรูสึกสนุกกับการทํางาน เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะของ 
องคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบัติงาน (X= 4.46)  การคิด การมองกันในทางบวก (X= 4.46)  และ
การทํางานเปนทีม (X= 4.46)  ตามลําดับ 
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    3.3 คาเฉลีย่ของการทดสอบการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจคติ กอน และหลัง
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู หลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีระดับคะแนนสูงกวา กอนทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถเรียนรูไดจริง 
     3.4 คาเฉลีย่โดยรวมจากแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัติงานของครู 
หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู มีคาเฉลี่ย โดยรวม อยูในระดับมาก (X= 3.61) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด สําหรับคาเฉลี่ย
รายขอ สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนขอ 5 ขอ 10 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 24 ขอ 30 ขอ 
36 และขอ 40 อยูในระดับปานกลาง 
               3.5 คาเฉลี่ยโดยรวมจาการประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชหลกัสูตรฝกอบรม อยู
ในระดับมาก  
    4. ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
       การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนํา
หลักสูตรไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวจัิยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรม เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบบัสมบูรณ ในดานโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และใน
รายละเอียดทีเ่ปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนําไปใชเปน
หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู  โดยพิจารณาปรับปรุง ในเรื่องตอไปน้ี  
           4.1 การประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม พบวา มีระดับการเรียนรู ความสามารถ ทกัษะ และเจตคตทิี่ดีเพ่ิมมากขึ้น 
และประเมินคณุคาของหลักสูตรวามีขอดี และขอเสีย ไดแก ขอดี ผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทีเ่ปนปญหาไปในทิศทางที่ดีขึน้ และสามารถพัฒนาตนเองได ขอเสีย ผูเขารับการอบรม 
อบรมในสถานศึกษาจึงทําใหกังวลกับงานประจําที่ยังไมเสร็จ ทําใหอบรมไดไมเต็มที่ ขาดการรวมทํา
กิจกรรมในหลักสูตรไปบางสวนทําใหการอบรมไมตอเน่ือง ซ่ึงตองนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                4.2 การปรับปรุงหลักสูตร หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชผูวิจัยจะนําปญหา อุปสรรค 
พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆ เชน สถานที่ทีใ่ชในการฝกอบรม
ควรไปใชนอกสถานที่การอบรมจะไดฝกเต็มเวลา ระยะเวลาในการฝกอบรมควรเพิ่มขึ้น และควรมีการ
ฝกอบรมอยางตอเน่ืองเทอมละ 1 คร้ัง เพ่ือใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ และสามารถพัฒนาผูเขารับการ
อบรมไดอยางมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการจัดการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป  
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การอภิปรายผล 
          การสรางหลักสูตรฝกอบรมมีประเด็นอภิปรายผล ดังน้ี 
          1. การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาครูของโรงเรียน ซ่ึงเซ็งเก (Senge. 2006: 10) 
ไดกลาววา “ไมวาจะดีขึ้นหรือแยลงเราตองฝกวินัยในการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ” โดยแนวคิดของ  
มารสิกค และวัตคินส (Marsick, V.J.; & Watkins, K.E. 1999: 210) และพิมพกานต อุนกุล (2546: 
12-13) ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่ตองใชคน (People) 
เปนการกระตุนเรงเราพรอมกับการจูงใจใหคนในองคกรกระตือรือรน พัฒนาตนเองสรางความเปนเลศิ
ใหแกองคกรดวยการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Learns continuously) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
เกิดการเรียนรูในระดับบคุคล (Individual) ระดับทีม (Teams) ระดับองคการ (Organization) และ
ระดับชุมชน (Community) สวนของ ฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel. 2001: 332) ไดกลาวถึง 
โรงเรียนถือวาเปนองคกรที่ใหบริการเก่ียวกับการเรียนการสอนเปนหลัก ซ่ึงผลสัมฤทธิค์ือการเรียนรู
ของนักเรียน โรงเรียนจึงควรจัดเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคกรประเภทใด สอดคลองกับ 
เพอรสกินส (Perskind. 2000: Online) กลาววา โรงเรียนเปนที่สรางความเจริญงอกงามใหแกเยาวชน 
และสรางความเจริญงอกงามใหกับบุคคล และผูบริหารดวย อีกทั้งเปนการสนับสนุนสงเสริมการใช
ปญญา และความรวมมือทางวิชาชีพ (Professional collaborations) สวนวิโรจน  และอัญช  สารรัตนะ 
(2545) ไดกลาววา ปจเจกบุคคลตองมีความมุงม่ันสูความเปนเลศิ เพ่ือใหเกงในทกุดาน เกงการเรียนรู 
เกงคิด เกงทํา โดยตระหนักวาปจจุบันน้ีเปนโลกแหงการเรียนรู เปนโลกของเศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge 
based economy) จําเปนตองรูใหทันตอเหตุการณ และยงัตองเรียนรูไปตลอดชีวติ (Lifelong  learning) 
การเรียนจึงเปนหนทางหนึ่ง ที่จะชวยปจเจกบุคคลบรรลุถึงความเปนเลิศ ในการเรยีนรูในองคกรสวน
ใหญจะเปนการเรียนรูในระดับบุคคลมากที่สุด อีกทั้ง วรภัทร ภูเจริญ (2541: 21) กลาวถึง องคการ
แหงการเรียนรูเปนองคกรทีทุ่กคน ทุกระดับ พัฒนาขีดความสามารถในการสรางผลงานที่ดีใหกับ
องคกรดวยใจรัก และเต็มใจเพ่ือพัฒนาตนเอง หนวยงาน และองคกรอยางตอเน่ือง และวิชยั วงษใหญ 
(2542: 9) กลาววา เปนองคกรที่บุคคลเรียนรูเพ่ิมพูนความสามารถอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางผลงานที่
ตนปรารถนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรอยางตอเน่ือง สงเสริมการกระทํารูปแบบของการคิดใหม 
รวมกันเรียนรู การคิดอยางเปนระบบทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน และบุคลากร   
ในองคกร อีกทั้ง โรส สมิตท โรเบิรต และไคเนอร (ดารุวรรณ ศรีแกว. 2549: 14; อางอิงจาก Ross, 
Smith, Roberts; & Kleiner. 1994) กลาววา องคการแหงการเรียนรู เปนการทดสอบประสบการณ
อยางตอเน่ือง และเปนการเปลี่ยนแปลงประสบการณใหเปนความรูที่มีประโยชนกับองคกร และ
จุดมุงหมายขององคกร 
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    ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม พบวา มีคาเฉลี่ยที่ 3.79 
ถือวามีความเหมาะสมมาก ผูวิจัยใหคงไวในหลักสูตรฝกอบรม และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ จากผลการวิเคราะหความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร พบวา มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (CVI) เทากับ .87 ถือวา องคประกอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมสวนนีมี้ความสอดคลอง
กับขอคําถามอยูในเกณฑ ใชไดไมตองทําการปรับปรุง 
 2. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพ 
     ในการการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมเพ่ือหาประสทิธิภาพ ไดทําการทดลองกับประชากร 
ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในสถานการณจริง ประชากรที่ใชในการทดลองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ไดแก 
ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ผลการทดลองที่ควรนํามาอภิปราย มีดังน้ี 
      2.1 ผูเขารับการอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีอายุงานสวน
ใหญ ระหวาง 3 – 5 ป จํานวน 23 คน คดิเปนรอยละ 76.70 และระดับการศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
     2.2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคตใินการพัฒนา
ของผูเขารับการอบรมหลังจากไดรับการฝกอบรม มีระดับรอยละของแบบทดสอบวัดการเรียนรู 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ สูงกวากอนรับการฝกอบรม โดยขอที่มีระดับมากที่สดุคือ ทาน 
เพียรพยายาม เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบัติงาน (X= 4.73) 
รองลงมาคือ การจัดการอารมณ (X= 4.73) ทานมักจะทําในสิ่งที่เพ่ือนรวมงานขอรองเสมอ  
(X= 4.50) ผลการวิจัยสอดคลองกับ แนวคิดองคการแหงการเรียนรูของ เซ็งเก โดยใหความสําคัญ  
กับความสามารถในการเรียนรูที่เร็วกวาคูแขง และการเรียนรูตองเปนการเรียนรูอยางเต็มที่ (จุรีย  
พูลพานิชอุปถัมย. 2550: 15) โดยกระบวนการเรียนรู และความสามารถในการเรียนรูของคนใน
องคกรมีทฤษฎีการเรียนรูเปนตัวนํา คือทําใหบุคคลเรยีนรูกอน องคกรจึงเกิดการเรียนรูทําใหบคุคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี องคกรก็พัฒนาไปในทางที่ดีดวยเชนกัน (จุรีย พูลพานิชอุปถัมย. 
2550: 15-16 ; อางอิงจาก บุบผา พวงมาลี. 2542: 11-12) และเม่ือพิจารณาในดานของหลักสูตรก็ 
พบวา ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006: 129-216) วาดวยวินัย 4 ประการ ที่สนับสนุน
ใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1) การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) 2) การมี
แบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) และ 4) การเรยีนรู
เปนทีม (Team Learning) ซ่ึงนํามาเปนองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี  
    1.  การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) เปนความมีประสิทธิภาพ หรือความ
ชํานาญในระดับพิเศษ “Personal Mastery” เปนการฝกฝนในเชิงลึกอยางตอเน่ือง ทางดานวิสัยทัศน 
ประสิทธิภาพ ความอดทนอดกลั้น การมองเห็นสภาพความเปนจริงของตนเอง เซ็งเก มีความสนใจ
เปนพิเศษระหวางความสมัพันธ “การเรียนรูสวนบคุคล” (Personal learning) กับ การเรียนรูระดับ
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องคกร” (Organization Learning) ทั้ง 2 สิ่งมีบทบาทซึ่งกันและกัน และเปนขอผูกมัดระหวาง “บุคคล” 
กับ “องคกร” (Senge. 2006: 7-8) โดย บุชเชอร และคนอ่ืนๆ (Butcher; et al. 2001: Online) กลาวไววา 
การปฏิบัตเิพ่ือบรรลุวิสยัทศันน้ัน องคการแหงการเรียนรูจะเติบโต และเรียนรูได เม่ือบุคคลไดเรียนรู 
และนําความสามารถของตนเองไปใชในองคกร จึงตองมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในทิศทางทีถู่กตองพรอมทั้งสงผลตอคุณภาพขององคกร ประกอบกับ ปญญา แกวกียูร. 
(2546: 41) ไดอธิบายไววา การสรางความรอบรู ตองสรางในแตละบคุคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดาน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทุกคนในองคกรตองไดรับการพัฒนาที่
สําคัญคือ การพัฒนาตนเอง และตระหนัก โดยมีความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
สถานศึกษา และสํานักงานตองสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนไดรับการพัฒนา สวนของ บดินทร วิจารณ 
(2549: 41) กลาวถึงความรู คือ สิ่งจําเปนตอการเพ่ิมความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาของ
บุคลากร ซ่ึงทกุคนจําเปนตองพัฒนาความรู รับผิดชอบตอความคิดใหม ๆ ของตน และพยายาม
พัฒนาความคดิเหลาน้ันใหเปนจริงเทาทีท่ําได ซ่ึง วรภัทร ภูเจริญ (2548: 79-82) กลาววา การมี
ความรอบรูเฉพาะตน คือ บรมครูเฉพาะดานความเปนผูรูในตนเอง หรือแฟนพันธุแทในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง ทั้งเบื้องลึกเบื้องสูง พรอมทั้งทํางานใหบรรลุเปาหมาย อีกทั้ง วีระวัฒน ปนนติามัย (2543: 36) 
ชี้ใหเห็นวา เปนวินัยของความเจริญเตบิโต และการเรยีนรูสวนบคุคลถาบุคคลมีวนัิยในระดับสูง ก็จะ
ขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลลัพธที่เขาแสวงหาอยางแทจริงในชีวติ  
            2.  การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) เปนความคดิที่บุคคลในองคกรรับรู และ
เขาใจงานที่ทาํในแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงงานที่ทํากับภาพรวมทั้งหมดขององคกรได จาก
แนวความคิดของ ธงชัย สมบูรณ (2549: 192-197) กลาววา การคดิอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะ 
ที่จําเปนในขัน้ตอนของกระบวนการแกปญหาที่นําไปสูการตัดสินใจของการแกปญหา และมีความ
รอบคอบตอความเชื่อหรือความรูสึกตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาชวยสนับสนุนความเชื่อหรือความ
ความรูน้ันๆ สอดคลองกับ ลือชัย พันธเจริญกิจ (2540: 13-14) ไดอธิบายวา องคการจะตองสนับสนุน
และสรางใหคนในองคการมีการฝกตนเองใหเปนคนทีใ่ฝรูตลอดเวลา เพ่ือนําความรูมาทําใหเกิดภูมิ
ปญญาใหม เพ่ือใชประโยชนในการทํางานตอไป น้ันคอืการนําเอาการคิดอยางเปนระบบเขามา
ประยุกตในกับแบบแผนความคิด อีกทั้ง ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล (2547: 32) กลาวถึง การมีแบบแผน
ความคิดวา การสรุปความรูที่ไดมาในแตละวันเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํามาใชประโยชนในการ
ทํางาน โดยใหสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือขอมูลใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม และ
สิ่งแวดลอมรอบตวั โดยไมยึดติดกับความรูหรือขอมูลเดิม ซ่ึงอาจผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปและ 
ไมทันเหตกุารณ สวนบุชเชอร และคนอ่ืนๆ (Butches; et al. 2001: Online) ไดอธบิายวา สถานศกึษา
ตองกอใหเกิดการเขาถึงองคความรู และการกระจายความรูทุกๆ กลุมในระบบ และ คารสเตน, 
วองเก็น และวอลทิอุส (Karsten, Voncken; & Voorthius. 2000: 154-155) กลาวถึง การปรับปรุง
กลไกตางๆ เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารจากสิง่แวดลอมภายนอก คัดเลือกจัดระบบ และเผยแพรขอมูล
ขาวสารภายในองคการรับรูความคิดใหมๆ  ของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียดวยการนําความคิด
เหลาน้ีไปสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ สวนของเซ็งเก (Senge. 2006: 163-167) กลาววา แกน
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ของการสรางแบบแผนความคิด มี 4 อยางคือ ตองจัดการกับความแตกตางของความคิด และสามารถ
นําความคิดน้ันไปปฏิบตัิได ตองมองภาพรวมเปนรูปธรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดทักษะ
การเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
               3.  การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) การสรางวิสัยทัศนรวมกันตางจากการแบงปน
ขอคิดเห็นหรือความคิด แนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2543: 42) กลาววา เปนการสรางวสิัยทัศน
หรือภาพรวมในอนาคตที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นในองคกรน้ัน เปนสิ่งจําเปนตอภาวะผูนําของทุกคน เปน
พลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอยางขององคกรใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน เปนจุดรวมและพลังของการ
เรียนรูของสมาชิกในองคกร ซ่ึง กัลยานี คําแดง (2542: 38) กลาววา เปนการสรางทัศนะของความ
รวมมือกันอยางยึดม่ันของสมาชิกในองคกร เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคต และความตองการที่จะมุงไปสู
ความปรารถนารวมกันของสมาชิกทั้งองคกร พรอมทั้ง ธงชัย สมบูรณ (2549: 200 - 202) กลาววา 
การสรางวิสัยทัศนรวมกันเปนการผลักดันในบุคลากรในองคกรทุกคนมีขอสัญญาผูกมัด โดยอาศัย
จุดประสงครวมกันบนพื้นฐานของการเปนหุนสวนหรือพันธมิตร ซ่ึงทุกคนมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
ซ่ึงกันและกัน ในที่สุดจะนําไปสูความสอดคลองระหวางวิสัยทศันขององคกร และวสิัยทัศนสวนบคุคล 
สงผลใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน รวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน และผนึกกําลังในการทาํงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร อีกทั้ง สงบ ประเสรฐิพันธ (2543: 90) กลาววา ผูบริหารยังมีการพัฒนา
บุคคลขององคกรใหนําความรูที่มีอยูพัฒนาองคกรให เดินไปขางหนาตามวิสัยทัศนที่มีอยูรวมกัน  
ที่แตละคนจะเรียนจากกันและกัน และรูรวมกันกลายเปนความรูขององคกร สวนของ เซ็งเก (Senge. 
2006: 191-199) ไดอุปมา การมีวิสัยทศันรวมกันวา เหมือน กับภาพ 3 มิติ การมีวิสัยทศันรวมกัน
เปรียบเสมือนกับจุดแตละจุดของภาพ 3 มิติ เม่ือเราดูแตละจุดเราจะไมเห็นภาพได แตเม่ือมองจุด
ตางๆ แบบรวมๆ เราจะเห็นภาพใหญ น่ีคือการเกิดวิสัยทัศนรวมกันขึน้แลว และ ลองเวิทธ และเดวี่ 
(Longworth; & Davies. 1999) ไดกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร เสนอวา การดําเนินการของ
บุคคล กลุม และองคกร โดยการคาดการณในอนาคต  
               4.  การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) เปนวิธีการเรยีนรูของบุคลากร ทีมงาน และองคกร 
โดยใชรูปแบบการเรียนรู โดย วิจารณ พานิช (2545: 23) นําเสนอวา องคการแหงการเรียนรูจะ
ประกอบดวยพลัง 2 สวน คือ พลังความสามารถเฉพาะตัวของสมาชกิในองคกร และพลังทีเ่กิดจาก
การเสริมแรงในการเรียนรูเปนทีม และทาํงานเปนทีม ซ่ึงมีทิศทางเดียวกันกับ วรีะวัฒน ปนนิตามัย 
(2543: 44-45) กลาววา การเรียนรูของทีมมี 3 ลักษณะสาํคัญ ไดแก 1) สมาชิกของทีมมีความสามารถ 
ในการคิด ตีปญหาหรือประเด็นรวมกัน 2) มีการประสานการทํางานอยางสอดคลองคิดส่ิงใหม ๆ ที่
แตกตางไปจากเดิม มีความไววางใจตอกัน และ 3) บทบาทการเรียนรูของสมาชิกในทีมหน่ึงมีผลตอ
ทีมอ่ืนในองคกร ซ่ึงชวยสรางองคการแหงการเรียนรูมีพลังมากขึ้น สวนของ เซ็งเก (Senge. 2006:  
9-10) การเรียนรูเปนทีม ก็คือ ประสิทธภิาพของทีมเปนสิ่งสําคัญ ทีมจะตองมีการพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะอยางขึน้มา เพ่ือใชในการทํางานรวมกัน การสราง “Team Learning” ตองเร่ิมจาก “ บทสนทนา” 
(Dialogue) ของสมาชิกในทีม ซ่ึงเปนการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การแลกเปลีย่นความคิด และ
ขอมูลกัน โดยที่ ธงชัย สมบรูณ (2549: 209 -210) กลาววา เปนการพบปะพูดคุยแบบเปนทางการ 
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และไมเปนทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และอภิปรายรวมกัน กอใหเกิดการเรียนรูความคิดเห็น
รวมกัน นําองคการสูเปาหมายที่ตั้งไว และ คอนโตกิออเกส, ออบรี และฟวริก (Kontoghiorghes, 
Awbrey; & Feurig. 2003: Online) ไดศกึษา มิติตางๆ ขององคการแหงการเรียนรูที่สัมพันธกับ 
การเปลี่ยนแปลงนวตักรรม และการปฏบิัติงานขององคการ ไดแบงมิติตางๆ ออกเปน 8 ดาน ดานที่
เก่ียวของไดแก การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ นันทา วิทวฒิุศักด์ิ (2544: 9) ไดกลาวถึง 
วัฒนธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ และเปนองคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงไดแก วัฒนธรรม
ของความรวมมือกับวัฒนธรรมในการเอื้ออาทร วัฒนธรรมในการทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมในการ
กลาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง  
   3. เปรียบเทยีบคาเฉลี่ย ทดสอบการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ กอน และหลัง
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู สามารถอภิปรายได ดังน้ี  
     1. คาเฉลี่ย ทดสอบการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ กอน และหลังทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
หลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีระดับคาเฉลี่ยสูงกวา กอนทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสามารถเรียนรูไดจริง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
เกศริน มนูญผล (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น โดยทําการศึกษา
ปจจัยที่เก่ียวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ ที่สอดคลอง
กับทองถิ่นเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน สรางและทดลองใชหลักสูตรพรอมประเมินผลหลักสูตร เปน
การวิจัยเชิงพัฒนา พบวา หลักสูตรนี้สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนผลการสอบวัด
ความรูกอนและหลังการฝกอบรม พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําหลักสูตรไปใช คือ กอนใชหลักสูตรควรศึกษาจุดประสงค ปรับเนื้อหา 
กิจกรรม และสื่อใหสอดคลองกับสภาพกลุมของกลุมเปาหมายผูเขารับการอบรมควรเปนครู ทีมี่ความ
สมัครใจ เสยีสละ กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และการฝกอบรมควรคํานึงถึงวิทยากรตองมีความรูใน
เรื่องนี้ การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ ระยะเวลา เปนตน และชยัวัฒน สุทธิรัตน (2548: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจรงิ โดยผานกระบวนการวิจัย
สําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัตถปุระสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง โดยผานกระบวนการวิจัย พบวา ความรูความเขาใจการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง โดยผานกระบวนการวิจัย หลงัการฝกอบรมสูงกวา กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผานกระบวนการวจัิย
หลังฝกอบรมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของครูตอ
หลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
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  4.การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรมได 
      4.1 ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวัดคุณลักษณะครูในหลักสูตรฝกอบรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยจากแบบประเมินการวัดการเรียนรู 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
โดยกําหนดวาหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยมากกวากอนการ
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม 
              4.2 หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว ผูวิจัยติดตามผูเขารับการอบรมยังคงพัฒนาตนเอง
ตามหลักสูตรฝกอบรมอยางตอเน่ืองดวยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีขึน้ดวยการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ การติดตามกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน ซ่ึงผล
คาเฉลี่ยโดยรวมของแบบสอบถามการพฒันาการเรียนรูในการปฏิบตัิงานของครู หลังจากเขารับการ
ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก (X= 3.61) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
    ผูรับการอบรมมีการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัติงานของครูไดอยางดีหลังจากที่ไดเขารับ
การอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูเขา
รับการอบรมเห็นความสําคญัในการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบตังิานของครู จึงทําใหครูผูเขารับการ
อบรมมีคุณลักษณะ สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลกัสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ย
จากแบบประเมินการวัดการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคตใินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สอดคลองกับ 
วิชัย วงษใหญ (2542: 9) กลาววา เปนองคกรที่บุคคลเรียนรูเพ่ิมพูนความสามารถอยางตอเน่ือง เพ่ือ
สรางผลงานทีต่นปรารถนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรอยางตอเน่ือง สงเสริมการกระทํารูปแบบของ
การคิดใหม รวมกันเรียนรู การคิดอยางเปนระบบทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน และ
บุคลากรในองคกร อีกทั้ง โรส สมิตท โรเบริต และไคเนอร (ดารุวรรณ ศรีแกว. 2549: 14; อางอิงจาก 
Ross, Smith, Roberts; & Kleiner. 1994) กลาววา องคการแหงการเรียนรู เปนการทดสอบประสบการณ
อยางตอเนื่อง และเปนการเปลี่ยนแปลงประสบการณใหเปนความรูที่มีประโยชนกับองคกร และ
จุดมุงหมายขององคกร  
              4.3 จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัย พบวา ผู
เขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตร โดยรวม อยูในระดับมาก สําหรับคาเฉลี่ยรายขอ 
มีความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม อยูในระดับมากที่สุด (X= 4.53) นอกนั้น 
อยูในระดับมาก ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
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              ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจใน ดานการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม มากที่สุด 
เพราะเน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม ดังกลาวเปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดม่ันของ
สมาชิกในองคกร เปนพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอยางขององคกรใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน สอดคลองกับ 
ซ่ึงสงบ ประเสริฐพันธ (2543: 90) กลาววา ผูบริหารยงัมีการพัฒนาบุคคลขององคกรใหนําความรูที่มี
อยูพัฒนาองคกรให เดินไปขางหนาตามวิสัยทัศนที่มีอยูรวมกัน ที่แตละคนจะเรยีนจากกันและกัน และ
รูรวมกันกลายเปนความรูขององคกร 
   ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในดานเน้ือหาการฝกอบรม ที่ใชกิจกรรมสงเสริม
แรงจูงใจภายในเปนอันดับทายสุด เพราะผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญของแรงจูงใจ คือ ความ
ตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระทําเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ สอดคลองกับ เรวดี ทรงเที่ยง (2548: 33) กลาววา 
ความตองการของบุคคลที่เกิดจากแรงกระตุน หรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่แสดงออกเปนความ
มุงม่ันตั้งใจในการกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองตั้งแตเริม่ตน และกระทําตอไปอยางตอเน่ืองดวยความ
สมํ่าเสมอ สอดคลองกับ ดีซี คอนแนล และไรอัน (Deci, Connell; & Ryan. 1989: 585; 1992: 369) 
กลาววา วธิีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน 3 ประการ คือ 1) การมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง (Support 
for autonomy) การใหโอกาสใหอิสระเพิ่มขึ้นในการริเร่ิมสรางสรรค และมีทางเลือก 2) การไดรับ
ขอมูลปอนกลบัทางบวกแบบไมควบคุม (Non-controlling positive feedback) คือการใชวธิีการสื่อสาร
ทางบวก โดยใชวธิีการส่ือสารที่ไมเปนทางการตําหนิ  3) การตระหนักถึงความตองการ ความรูสึก 
และความคิดเห็นของผูอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน เปนแรงจูงใจและเพิ่มบรรยากาศที่ดี
ในการทํางานได เปนสิ่งใหมที่ไดรับในการฝกอบรม จึงยังไมคอยเขาใจในเนื้อหา แตจะเขาใจและทํา
ไดดีในการปฏิบัติกิจกรรมในหลกัสูตรฝกอบรม 
 

ขอเสนอแนะ 
        1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติ  
           ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ จากผลการวิจัย ดังน้ี  
             1.1 การจัดกลุมครูผูเขารับการอบรม ควรจัดใหทั่วทั้งสถานศึกษา เพราะการที่จะมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ตองพัฒนาไปพรอมกันทั้งสถานศึกษา  
             1.2 การจัดกลุมครูผูเขารับการอบรม ในแตละครั้งไมควรเกิน 60 คน เพ่ือการจัดกิจกรรมได
อยางทั่วถึง 
             1.3 การจัดการฝกอบรม ควรแยกกลุมครูผูเขารับการอบรม เชน ถาเปนครูในสายบริหารธรุกิจ 
ใหจัดเฉพาะในสายบริหารธุรกิจ และตองอยูในสถานศึกษาเดียวกัน เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาแกไข
ปญหาในภาพรวมในสถานศึกษาของตนเองได ทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู            
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  1.4 ระยะเวลา ในการจัดการฝกอบรม ขึ้นอยูกับความตองการของสถานศึกษาที่ตองการ
แกไขปญหา หรือตองการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษามากนอยเพียงไร ผูวิจัยไดดําเนินการ
ฝกอบรม 4 วนั จํานวน 24 ชั่วโมง และตดิตามการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง รวม  
32 ชั่วโมง และติดตามผลภายใน 2 เดือน ซ่ึงควรติดตามผลอยางตอเน่ือง อยางนอยเทอมละ 1 คร้ัง  
เพ่ือเปนการกระตุนผูเขารับการอบรมที่เริ่มขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการ
ฝกอบรมผานไปนานแลว ไดพัฒนาคุณภาพของตนเองอยางตอเน่ือง  
  1.5 ดานวิทยากร ในการใหการฝกอบรมตองเขาใจคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู ดวยการสงเสริมกิจกรรมที่ใชแรงจูงใจภายใน เพราะเปนกิจกรรมที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู ความสามารถ เจตคติ และพฤตกิรรมไปในทศิทางที่พรอมที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาใหดีขึ้น พรอมกับการพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ  
 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
             ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
             2.1 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในกลุม หรือในสังกัดหนวยงานตางๆ 
ที่เหมาะสม  
             2.2 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือติดตามผลการปฏบิัติงานของครู เพ่ือจะไดทราบผลการปฏบิตัิงาน
ของครู สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาในการพัฒนาใหครูมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมีมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 
             2.3 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือประเมินการเรียนรู ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของครู ซํ้าอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือติดตามความคงทนของการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครู  
             2.4 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือสรางระบบการพฒันาใหครูมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางตอเน่ืองแบบระบบพลวัตร (Dynamic system)  
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คําชี้แจง    
          แบบสัมภาษณฉบบัน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือหาขอมูล แนวคิด และพฤติกรรมของผูใหสัมภาษณ และ
นําขอมูลไปสนับสนุนปญหาในการวิจัยทีไ่ดจากเอกสารขอมูล และงานวิจัย ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนา
ครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู   
 

            ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ดังน้ี 
          1. ทานเคยใหคําแนะนําในการทํางานแทนการตําหนิ กับผูรวมงานคนอื่นๆ  
                 หรือไมอยางไร อะไรเปนปญหาและอุปสรรคในการใหคําแนะนํา  
            2. ทานเคยกระตุนใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นในการทํางานหรือไม 
                 อยางไร อะไรเปนปญหาและอุปสรรค ในการกระตุนใหแสดงความคิดเห็น 
            3. ทานเคยใชคําชมในการทํางานกับผูรวมงานคนอ่ืนๆ หรือไม มีปญหาและ 
                 อุปสรรคอยางไรในการใชคําชม   
          4. ทานสามารถควบคุมอารมณของตนเองในการทํางานไดหรือไมอยางไร อะไร 
                 เปนปญหา และอุปสรรค  
            5. ทานชอบการวพิากษวิจารณ การทํางานของผูอ่ืนหรือไม และเห็นวาเปนสิ่ง 
                 สําคัญที่ ควรระวงัหรือไมในการทํางาน 
            6. ทานสามารถมีความคิดดี และคิดในเชิงบวก ในการทํางานอยางไร และอะไร 
                 เปนปญหาและอุปสรรคที่ทาํใหไมสามารถมีความคดิดี และคิดในเชิงบวกได  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน 
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คําชี้แจง   
           1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน ฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของครู 
               โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียน 
               อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ขอมูล 
               ตางๆ ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานในครั้งน้ีจะนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานใน 
               การพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 
               การเรียนรู  
           2. นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
           3. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย  
               สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
               สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร ู
                           โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 
                           การเรียนรู มีจํานวน 35 ขอ   
               สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา 
                           เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
           4. กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง  โดยเลือกตอบเพียง 1 ระดับใหครบ 
               ทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อการวจิัย 
เร่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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              นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
                 องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่พัฒนาใหสมาชิกในองคกร มีการเรียนรู มี
ความสามารถ มีทักษะ และเจตคตริวมกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดวยการปรับเปลี่ยน 
พัฒนาการคิดริเริ่มอยางตอเน่ือง ของสมาชิกในองคกรสูความสําเร็จ ดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery), การมีแบบแผนความคิด (Mental Models), การมี
วิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision)  และการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
              1. การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) หมายถึง ครู มีความสามารถในการ
เรียนรู และฝกฝนทักษะในการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ดวยความ
กระตือรือรน ใฝรู ใฝเรยีน ในการแสวงหาความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
                2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถึง ครู มีความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล สามารถจัดขั้นตอนการปฏิบตัิงานไดอยางเปนระบบ 
ฝกการใครครวญ และการฝกการตั้งคําถาม ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพ่ือสะทอนภาพความคิด เพ่ือมุงสู
ความสําเร็จของสวนรวม  
                3. การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง ครู มีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน เกิดความตองการคนหาการเรียนรูของสมาชิก เพ่ือสรางภาพอนาคตขององคกร โดยมุงสู
เปาหมายเดียวกัน ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกในองคกร 
       4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง ครู มีความสามรถในการเรียนรูรวมกัน
แบงปนแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก โดยอาศัยการคิดดวยประสบการณการเรียนรู จากศักยภาพของ
สมาชิกไดอยางเต็มที่ เปนการเรียนรู และเปนการรวมพลังของสมาชิกในองคกร   
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
            1. ตําแหนงงาน.................................................................. 
            2. อายุงาน......................................................................... 
            3. ระดับการศึกษา............................................................. 
สวนที่ 2 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมี  
            คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลง  ตามความคิดเห็นตามสภาพความเปนจริงในสถานศึกษา 
            ของทาน เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให 
            มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ตามลําดับ ดังน้ี  
 
 
 
 1. ทานเขาหองสมุดเพ่ือศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร  
     บทความทางวิชาการ ตํารา สารคดี วีดีโอ โทรทัศน  อินเตอรเน็ต เปนตน  
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / เดือน        2.   4 คร้ัง / เดือน   

 3.   3 คร้ัง / เดือน     4.   2 คร้ัง / เดือน           
 5.   1 คร้ัง / เดือน    

 2. ทานอานขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา จากหนังสือพิมพ วารสาร 
     ตางๆ คอมพิวเตอร เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู และแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
     1.   ทุกวัน                             2.   4 วัน / สัปดาห                
     3.   3 วัน / สัปดาห                  4.   2 วัน / สัปดาห          
     5.   1 วัน / สัปดาห    
 3. ทานใชอินเตอรเน็ตเพ่ือสืบคนขอมูล และหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนตอการเรียนการ 
     สอนของผูเรียน และตวัทานเอง  
     1.   ทุกวัน                         2.   5 วัน / สัปดาห                
     3.   4 วัน / สัปดาห                  4.   3 วัน / สัปดาห          
     5.   2 วัน / สัปดาห           
 4. ในสาขาวชิาของทานไดมีการประชุมอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ เพ่ือการพบปะ  
     พูดคุยแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / สัปดาห      2.   4 คร้ัง / สัปดาห               
     3.   3 คร้ัง / สัปดาห                 4.   2 คร้ัง / สัปดาห         
     5.   1 คร้ัง / สัปดาห     
 

การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) 
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  5. ทานไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหารในการเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือการสรางสรรค    
     ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะตวั เชน ดานภาษา คอมพิวเตอร ศิลปะ การทําวิจัย การสราง 
     สื่อนวัตกรรม เปนตน  
     1.   มากกวา 3 ชิ้นงาน / เทอม      2.   3 ชิ้นงาน / เทอม                
     3.   2 ชิ้นงาน / เทอม                 4.   1 ชิ้นงาน / เทอม                                          
     5.   นอยกวา 1 ชิ้นงาน / เทอม  
 6. โดยเฉลี่ยทานอานหนังสือประเภทตางๆ วันละ 
     1.   มากกวา 40 หนา / วัน           2.   40 หนา / วัน               
     3.   30 หนา / วัน              4.   20 หนา / วัน            
     5.   10 หนา / วัน  
 7. สถานศึกษาของทานไดจัดการประชุมครูอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ เพ่ือ 
    ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือหาขอสรุปและดําเนินการตอ 
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / เดือน          2.   4 คร้ัง / เดือน               
     3.   3 คร้ัง / เดือน              4.   2 คร้ัง / เดือน            
     5.   1 คร้ัง / เดือน  
 8. ทานไดเขารวมประชุมสมัมนาวิชาการ ฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ รวมอภิปราย และแสดงความ 
     คิดเห็น  
     1.   4 คร้ัง / เทอม                 2.   3 คร้ัง / เทอม               
     3.   2 คร้ัง / เทอม             4.   1 คร้ัง / เทอม           
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม    
 9. ทานศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับทานเอง และบรรลุเปาหมายของ 
     สถานศึกษา  
     1.   ทุกวัน                  2.   วันเวนวัน               
     3.   สองวันครั้ง              4.   สามวันครั้ง                
     5.   มากกวา 3 วันครั้ง  
 
 
 
 

10. ทานไดสรุปแนวคิดใหมๆ  ที่ไดจากประสบการณการทํางานในแตละวัน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
      แกไขในการปฏิบัติงานครั้งตอไป  
     1.   5 แนวคิด / วัน                 2.   4 แนวคิด / วัน               
     3.   3 แนวคิด / วัน             4.   2 แนวคิด / วัน    
     5.   1 แนวคิด / วัน   

การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
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11. แนวคิดใหมๆ ที่ทานไดสามารถนํามาปรับปรุงใชในการปฏิบตังิาน และเกิดผลดีตอทานเอง  
     และสถานศึกษา  
     1.   มากกวา 3 แนวคิด / เทอม     2.   3 แนวคิด / เทอม              
     3.   2 แนวคิด / เทอม               4.   1 แนวคิด / เทอม        
     5.   นอยกวา 1 แนวคิด / เทอม  
12. ในการเขารวมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือ และหาขอสรุปเก่ียวกบัการดําเนินงานนั้นๆ ทานได 
      แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยเฉลี่ย 
     1.   มากกวา 4 ขอเสนอแนะ / คร้ัง    2.   4 ขอเสนอแนะ / คร้ัง            
     3.   3 ขอเสนอแนะ / คร้ัง               4.   2 ขอเสนอแนะ / คร้ัง     
     5.   1 ขอเสนอแนะ / คร้ัง      
13. ทานสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการศึกษาหาความรู  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / สัปดาห        2.   3 คร้ัง / สัปดาห                      
     3.   2 คร้ัง / สัปดาห                   4.   1 คร้ัง / สัปดาห    
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / สัปดาห  
14. ทานมีการทบทวน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เทอม          2.   3 คร้ัง / เทอม                     
     3.   2 คร้ัง / เทอม                     4.   1 คร้ัง / เทอม             
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม 
15. ในการจัดกิจกรรมใดๆ ใหเกิดผลสําเร็จลุลวงไดดวยดีทานไดใชเวลาในการวางแผนการ 
     ปฏิบัติงานเปนเวลา   
     1.   มากกวา 4 สัปดาห / 1 งาน       2.   4 สัปดาห / 1 งาน               
     3.   3 สัปดาห / 1 งาน                  4.   2 สัปดาห / 1 งาน             
     5.   1 สัปดาห / 1 งาน  
16. ในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังไดมีการจัดการประชุม เพ่ือปรึกษาหารือ และหาขอสรุปกอน 
     ที่จะลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ  
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / 1 งาน         2.   4 คร้ัง / 1 งาน    
     3.   3 คร้ัง / 1 งาน                    4.   2 คร้ัง / 1 งาน            
     5.   1 คร้ัง / 1 งาน  
17. ทานสรุปผลการปฏิบตังิานตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ    
     นํามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งตอไป    
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เทอม          2.   3 คร้ัง / เทอม     
     3.   2 คร้ัง / เทอม                     4.   1 คร้ัง / เทอม            
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม 
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18. ในแตละครั้งทานไดนําสาระการเรียนรูอ่ืนๆ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของ 
     ทาน 
     1.   ทั้ง 5 สาระการเรียนรู            2.   4 สาระการเรียนรู      
     3.   3 สาระการเรียนรู                4.   2 สาระการเรียนรู            
     5.   นอยกวา 2 สาระการเรียนรู 
 
 
 

 
 

19. สถานศึกษาของทานไดจัดใหมีการปรับปรุง เพ่ือปรึกษาหารือ และรวมแสดงความคิดเห็น    
     เก่ียวกับการกําหนดกลยุทธโดยรวมของสถานศึกษา  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เดือน          2.   3 คร้ัง / เดือน                       
     3.   2 คร้ัง / เดือน                     4.   1 คร้ัง / เดือน                      
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เดือน     
20. สถานศึกษาของทานไดรับเชิญเขารวมประชุม เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นกับชมุชนใน 
     โอกาสตางๆ เชน การประชุมเพ่ือจัดงานตางๆ การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือขอตกลง 
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เดือน          2.   3 คร้ัง / เดือน                         
     3.   2 คร้ัง / เดือน                     4.   1 คร้ัง / เดือน                         
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เดือน  
21. สถานศึกษาของทานมีสัมพันธภาพกับชุมชน โดยการเขารวมกิจกรรม และงานตางๆ ที ่
     ชุมชนจัดขึ้น  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เทอม          2.   3 คร้ัง / เทอม                
     3.   2 คร้ัง / เทอม                     4.   1 คร้ัง / เทอม                
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม 
22. ทานมีสวนรวมในการสรางผลงานรวมกับองคกรจนไดรับการยกยอง และภูมิใจทั้งตอทาน 
      เองและสถานศึกษา  
     1.   มากกวา 3 ผลงาน / เทอม      2.   3 ผลงาน / เทอม              
     3.   2 ผลงาน / เทอม                 4.   1 ผลงาน / เทอม             
     5.   นอยกวา 1 ผลงาน / เทอม     
23. ทานไดรวมทํางานวิจัยกับผูรวมงานที่เปนประโยชนตอทานเอง และสถานศึกษา และมีการ 
     เผยแพรใหบุคคลอ่ืนๆ  ไดรับรู และนาํไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป  
     1.   มากกวา 3 เรื่อง / ป             2.   3 เรื่อง / ป                     
     3.   2 เรื่อง / ป                         4.   1 เรื่อง / ป                      
     5.   นอยกวา 1 เรื่อง / ป  
 

การมีวิสัยทศันรวมกัน  (Shared Vision) 
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24. ในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง ทานไดนําเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการทํางาน เพ่ือความ 
     สะดวก และรวดเรว็ 
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / สัปดาห       2.   4 คร้ัง / สัปดาห                       
     3.   3 คร้ัง / สัปดาห                  4.   2 คร้ัง / สัปดาห   
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / สัปดาห  
25. ทานมีความสามารถในการเปนวิทยากร เพ่ือถายทอดความรูในสวนที่ทานถนัดใหกับบุคคล    
     อ่ืนไดเรียนรู และสามารถนําไปประยกุตใชในการปฏิบัติงานตอไป  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / ป              2.   3 คร้ัง / ป                     
     3.   2 คร้ัง / ป                         4.   1 คร้ัง / ป                      
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / ป   
26. ทานคิดวาสถานศึกษาของทานที่ทํางานอยูเปนสวนหนึ่งในชีวติ  
     1.   100 เปอรเซ็นต                  2.     80 เปอรเซ็นต                
     3.     60 เปอรเซ็นต                 4.     40 เปอรเซ็นต                
     5.     20 เปอรเซ็นต  
 
  
 
    

27. ทานไดมีสวนรวมในการอบรม สั่งสอน ตักเตือน ใหคําแนะนําแกผูเรียนเพ่ือใหเกิดการ 
      เรียนรู และนําไปปฏบิตั ิ
     1.   มากกวา 4 คร้ัง / สัปดาห      2.   4 คร้ัง / สัปดาห                
     3.   3 คร้ัง / สัปดาห                 4.   2 คร้ัง / สัปดาห               
     5.   1 คร้ัง / สัปดาห      
28. ผูบริหารไดจัดสรรเวลาใหครู และบุคลากรในสถานศกึษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน 
     และกัน ทั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ  
     1.   มากกวา 60 นาที / วัน         2.   60 นาที / วัน                      
     3.   45 นาที / วัน                    4.   30 นาที / วัน                   
     5.   นอยกวา 30 นาที /วัน  
29. ผูบริหารไดสนับสนุนใหมีวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญ 
     มาใหความรู และใหคําแนะนํากับทานอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได 
      อยางสะดวกรวดเรว็ และเปนทีมเดียวกัน 
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เทอม        2.   3 คร้ัง / เทอม                     
     3.   2 คร้ัง / เทอม                   4.   1 คร้ัง / เทอม                   
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม  

การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
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30. สถานศึกษาของทานไดจัดกิจกรรมสงเสริมทางวชิาการ มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ      
     แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เทอม        2.   3 คร้ัง / เทอม                  
     3.   2 คร้ัง / เทอม                   4.   1 คร้ัง / เทอม                    
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม   
31. บุคลากรที่จะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายตองอาศัยความรวมมือจาก  
     1.   ผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาสาขาวิชา  ครู  นักเรียน  ชุมชน      
     2.   ผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาสาขาวิชา  ครู  นักเรียน               
     3.   ผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาสาขาวิชา  ครู                           
     4.   ผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาสาขาวิชา                             
     5.   ผูบริหาร  หัวหนาฝาย 
32. สถานศึกษาของทานไดเชิญผูปกครอง ชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวของมารวมกิจกรรม และ 
     แสดงความคิดเห็นในการกําหนดกลยุทธโดยรวมของสถานศึกษา 
     1.   มากกวา 3 คร้ัง / เดือน        2.   3 คร้ัง / เดือน    
     3.   2 คร้ัง / เดือน                   4.   1 คร้ัง / เดือน             
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เดือน   
33. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครู และบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ แลวนํามา 
     ประยุกตใชทําใหเกิดการทํางานเปนทมี  
     1.   มากกวา 3 คร้ัง /เทอม         2.   3 คร้ัง / เทอม               
     3.   2 คร้ัง / เทอม                   4.   1 คร้ัง / เทอม             
     5.   นอยกวา 1 คร้ัง / เทอม  
34. สถานศึกษาของทานมีการทํางานเปนทีมแบบ....   
     1.   กลุมเดียวชวยกัน               2.   แบงเปน 2 กลุม              
     3.   แบงเปน 3 กลุม                 4.   แบงเปน 4 กลุม            
     5.   แบงกลุมมากกวา 4 กลุม   
35. ทานคาดหวังกับการดําเนินงานในแตละคร้ัง  
     1.   100 เปอรเซ็นต                 2.     90 เปอรเซ็นต               
     3.     80 เปอรเซ็นต                 4.     70 เปอรเซ็นต            
     5.     นอยกวา 70 เปอรเซ็นต 
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

            ขอบพระคุณในการใหขอมูล 
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ภาคผนวก ค 
แบบการประเมินกอน และหลังการฝกอบรม 
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คําชี้แจง   
           1. แบบการประเมิน  ฉบับน้ีมีจุดประสงคเพ่ือประเมินครู วามีคุณลักษณะสูการเปน 
               องคการแหงการเรียนรู มากนอยเพียงไร กอนการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 
           2. แบบประเมิน แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย  
               สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
               สวนที่ 2 เปนคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของครู ที่เห็นวามีโอกาส  
                           และความเปนไปไดในการปฏิบตัิ ที่จะเกิดขึ้นกับครู และสถานศึกษา มี 
                           จํานวน 16 ขอ  
               สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา 
                           เอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
           3. กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง  โดยเลือกตอบเพียง 1 ระดับใหครบ 
               ทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบการประเมินกอน และหลังการฝกอบรม 
เร่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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สวนที่ 1     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                เพศ               ชาย                 หญิง 
                อายุ...........................ป 
                อายุงาน.....................ป                 
สวนที่ 2      โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชองวางที่ทานเห็นวามีโอกาส และความเปนไปได 
                 ในการปฏิบตัทิี่จะเกิดขึ้นภายในสถานศกึษาของทานตามความตองการ ใน 
                 ชองวาง และตามลําดับคะแนน  
1. ทานเขาใจคําวา “องคการแหงการเรียนรู” หมายถึงอะไร 
   
               
2. ทานมีความคิดเห็น ถึงความจําเปนในการเปน องคการแหงการเรียนรู อยางไร 
 
 
 ระดับคะแนน 
                          ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 
                          ระดับ 4 หมายถึง มาก 
                          ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
                          ระดับ 2 หมายถึง นอย 
                                   ระดับ 1  หมายถึง นอยที่สุด 
  

ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาผูบงัคับบัญชาของทานพึงพอใจกับวิธีการทาํงานของทาน      
2. ทานปรึกษาผูบังคับบญัชาของทานหรือไม เม่ือทานเสนอความคิด

ใหมๆ เก่ียวกบัการทํางาน 
     

3. ทานสามารถถายทอดขอความแทนเพ่ือนรวมงานขณะที่เขาไมอยู
โดยไมเกิดความผิดพลาด 

     

4. ทานมักจะทําในสิ่งที่เพ่ือนรวมงานขอรองเสมอ      

5. เม่ือทานรวมงานกับผูอ่ืน ถามีเวลาเหลือทานจะชวยเหลือเขา      
6. ทานชวยเพ่ือนรวมงานแกปญหา ยามเขาเดือดรอน      
7. เม่ือทานมีปญหาสวนตวั ทานยังทุมเทเต็มที่ตองานที่ทาน

รับผิดชอบ 
     

8. ทานพยายามจะแกไขปญหาโดยเร็วที่สุด ดวยตัวของทานเอง      
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ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

5 4 3 2 1 

9. ทานมักจะทําสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยไมคํานึงถึงอุปสรรค
ใดๆ 

     

10. ทานพยายามวิเคราะหวิธีการทํางานของตัวเองเพ่ือใหงานดีขึ้น        
11. ทานรูสึกสนุกกับการทํางาน เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการ

แหงการเรียนรู ในการปฏิบตัิงาน 
     

12. ทานมีอิสระในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะ
องคการแหงการเรียนรู ในการปฏิบัติงาน  

     

13. ทานคิดวาตนมีความสามารถ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรู  ในการปฏิบัติงาน 

     

14. ทานเพียรพยายาม เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรู ในการปฏิบัติงาน 

     

15. ใหคะแนนตามความคิดเห็นของทาน 
     15.1 การคิด การมองกันในเชิงบวก 

     

      15.2 การส่ือสารระหวางกันในการทํางาน      
      15.3 การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน        
      15.4 การทํางานเปนทมี      
      15.5 การจัดการอารมณ      

16. ทานคิดวาองคกรของทานพรอมที่เปนองคการแหงการเรียนรู       
 
สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   

 
 
 
 

  
ขอขอบพระคุณในการใหขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
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คําชี้แจง   
           1. แบบการประเมิน ฉบับน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใชประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมคร ู
              โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
              โดยมีวัตถปุระสงคใหทานผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาความเหมาะสม และความ 
              สอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรฝกอบรม 
           2. แบบประเมิน แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย  
               สวนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
               สวนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
เร่ือง  

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน  
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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สวนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชองวางที่ทานพิจารณาวา องคประกอบของหลักสูตร มี 
             ความเหมาะสมมากนอยเพรียงใดตามระดับความเหมาะสม 
 

ที่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 
1. หลักการ และเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม       
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม       
3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม       
4. เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม       
5. กิจกรรมการฝกอบรม       
6. สื่อการฝกอบรม       
7. การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม       
8. ระยะเวลาในการฝกอบรม       
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
คําชี้แจง  1. แบบการประเมิน ความสอดคลองระหวางองคประกอบของโครงรางหลักสูตร 
                    ฝกอบรม โดยใชคาดัชนีความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity Index :  
                CVI) ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนน  4 ระดับ ดังน้ี 
                ระดับ 1 เม่ือขอคําถามนั้นไมเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
                ระดับ 2 เม่ือขอคําถามนั้นเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แตตอง 
                           ปรับปรุงอีกมาก 
                ระดับ 3 เม่ือขอคําถามนั้นเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แตตอง 
                           ปรับปรุงเล็กนอย  
                ระดับ 4 เม่ือขอคําถามนั้นเก่ียวของอยางชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

             2. โปรดทําเครือ่งหมาย √ ในชองวางทีท่านพิจารณาวาองคประกอบของ 
                     หลักสูตรมีความสอดคลองมากนอยเพียงใด ตามความคิดเห็นของทาน  
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความเห็นดวย 

ความคิดเห็น ระดับ 
4 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

1.  หลักการ และเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมกับวตัถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม  

     

2. หลักการ และเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมกับเน้ือหาของหลักสูตร 

     

3. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับเนื้อหา
ของหลักสูตร  

     

4. วัตถุประสงคของหักสูตรฝกอบรมกับ
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 

     

5. เน้ือหาการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม      
6. วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมกับการวดัและ

ประเมินผลการฝกอบรม 
     

7. เน้ือหาการฝกอบรมแตละกิจกรรมกับสื่อการ
ฝกอบรม 

     

8. เน้ือหาการฝกอบรมแตละกิจกรรมกับการวัดและ
การประเมินผลการฝกอบรม 

     

9. กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อการฝกอบรม      
10. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล

การฝกอบรม  
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณในการใหขอมูล 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรู 
ในการปฏิบัติงานของคร ู
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คําชี้แจง   
           1. แบบการประเมิน  ฉบับน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสอบถามครู วามีความสามารถในการ 
                  ปฏิบัติ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มากนอยเพียงไร หลงั 
               การฝกอบรมมาแลว 2 เดือน    
              2.โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ทานเห็นวาทานสามารถปฏิบัติเพ่ือใหมี 
                 คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ภายในสถานศึกษาของทาน  
                 ตามระดับคะแนน  
                 ระดับคะแนน 
    ระดับ  5 หมายถึง มากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง มาก 
    ระดับ  3 หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นอย 
    ระดับ  1 หมายถึง นอยที่สุด 
 
 

ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

ระดับ
5 

ระดับ 
4 

ระดับ
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

1. ทานกระตือรือรน สนใจใฝหาความรู เพ่ิมเติมจากสื่อ
ตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตอยูเสมอ 

     

2. ทานคนควาและหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอเพ่ือใหเกิด
ความรูใหม ๆ และทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

     

3. ทานพัฒนาการทํางานของทานบนพื้นฐานของความรู
และประสบการณที่ไดรับเพ่ิมเติมอยูเสมอ  

     

4. ทานจะพยายามฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับตนเอง  

     

5. ทานสามารถเรยีนรูใหมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีได       
 

แบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรูในการปฏิบัตงิานของครู 
 เร่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรยีนอาชีวศึกษาเอกชน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

ระดับ
5 

ระดับ 
4 

ระดับ
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

6. สถานศึกษาสงเสริมใหทาน และเพื่อนรวมงาน
สรางสรรคนวตักรรมทางการศึกษาตามความคิดของ
ทาน  

     

7. ทานปรับปรุงผลงานของทานตลอดเวลา เพ่ือนําไปสู
ความเปนเลิศ 

     

8. ทานปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิทยาการ 

     

9. ทานสามารถใชหลักการสอนมาผสมผสานกับ
ประสบการณในการจัดการสอน 

     

10. การจัดการเรียนรูแบบใหม ไมเปนเรื่องยากเกินไป
สําหรับทาน  

     

11. ทานปรับเปลีย่นความคิด ความเชื่อของตนเองให
สอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา และสถานการณ
ปจจุบัน  

     

12. ทานไดสรุปแนวคิดใหม ๆ ที่ไดจากประสบการณใน
การทํางานแตละวัน นํามาปรับปรุงแกไขในการ
ปฏิบัติงานครัง้ตอไป  

     

13. ทานสามารถสรุป และจัดกลุมสาระเร่ืองราวตาง ๆ ที่
สอนได 

     

14. ทานมักจะเสนอแนวคิดตาง ๆ แกสถานศึกษาในการ
ดําเนินงาน 

     

15. ทานจะคิดพิจารณา ไตรตรอง กอนตัดสินใจลงมือทํา
ทุกส่ิงทุกอยางเสมอ  

     

16. ทานมักจะวางแผนในการทาํงานอยูเสมอ       
17. ทานสามารถประพฤติปฏิบตัิตน ใหเปนแบบอยางที่ดี

แกผูเรียน และผูอ่ืนได  
     

18. ทานจะไมยอมหยุดงานถาไมจําเปนจริง ๆ      
19. ในการทํางานตาง ๆ ทานจะคํานึงผลที่จะเกิดจากการ

กระทําของทานเสมอ  
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ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

ระดับ
5 

ระดับ 
4 

ระดับ
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

20. ทานคิดหาทางกําหนดโครงการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรูภายใน
สถานศึกษา  

     

21. ทานมีการสรางวิสัยทศันรวมกันกับเพ่ือนรวมงานใน
สถานศึกษา และพยายามทําใหเกิดขึ้นจริง 

     

22. ทานมองภาพในอนาคตของสถานศึกษาใหเกิดขึ้นบน
ความเห็นทีต่องการใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  

     

22. ทานมองภาพในอนาคตของสถานศึกษาใหเกิดขึ้นบน
ความเห็นทีต่องการใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  

     

22. ทานมองภาพในอนาคตของสถานศึกษาใหเกิดขึ้นบน
ความเห็นทีต่องการใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  

     

23. ทานรวมแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะใหม ๆ 
ในการรวมกําหนดวิสัยทัศนในการทํางานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

     

24. ทานมีสวนรวมในการสรางผลงานรวมกับสถานศึกษา
จนไดรับความภาคภูมิใจทั้งตอตนเอง และสถานศึกษา 

     

25. ทานมักจะสนทนาแลกเปลีย่นความรูใหม ๆ ที่ไปอบรม
มากับเพ่ือนรวมงานในสถานศึกษา  

     

26. ทานจะสนทนาแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนรวมงานใน
สถานศึกษา เก่ียวกับการทดลองใชวธิีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบใหม ๆ  

     

27. มีการกําหนดแผนงานรวมกันกับเพ่ือนรวมงานใน
หนวยงานของทาน  

     

28. ทานไดรวมทาํงานวิจัยกับเพ่ือนรวมงานในสถานศึกษา 
และเผยแพรใหบุคคลตาง ๆ ไดรับรู และนําไปประยุกต 
ใชใหเกิดประโยชน  

     

29. ทานและเพ่ือนรวมงานรวมกันนิเทศ ใหขอเสนอแนะ 
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน ซ่ึงเปน
ภาระรับผิดชอบรวมกัน 

     

30. ทานรูสึกภูมิใจที่ไดทํางานในสถานศึกษาแหงน้ี      
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ที่ คุณลักษณะ 
ระดับความเห็นดวย 

ระดับ
5 

ระดับ 
4 

ระดับ
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

31. ทานสามารถปรับตนเองใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใน
บรรยากาศเปดเผย  

     

32. ทานจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ทานก็ยินดีทํา
เพ่ือสวนรวม  

     

33. ทานสอนงาน และถายทอดประสบการณในการทํางาน
รวมกันกับเพ่ือนรวมงาน 

     

34. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาศัยการคนควาจากสือ่
ตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต เปนสิ่งที่ทานสามารถทดลอง
ทําได  

     

35. ทานสามารถมอบหมายกลุมทํางานเพ่ือนําไปปฏิบตัิได       
36. ทานสามารถปรับปรุงตนเองใหมีวิธีการพูดคุย การ

สื่อสารกับผูอ่ืน แลวเกิดความเขาใจตรงกัน เพ่ือขจัด
ปญหา และอุปสรรคในการทํางานรวมกัน  

     

37. ทานเรียนรูงานดวยการทํางานรวมกับผูอ่ืนได       
38. ทานไดมีสวนรวมในการอบรม สั่งสอน ตักเตือนให

คําแนะนํา เปนแบบอยางทีดี่แกนักเรียน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู และนําไปปฏิบตัิได  

     

39. สถานศึกษาของทานเชิญผูทรงคุณวุฒิจากแหลงเรียนรู
ตางๆ มาเปนวิทยากรใหความรูในการจัดการเรียนการ
สอน 

     

40. ชุมชน และโรงเรียนใกลเคียงมาใชบริการในสถานศึกษา
ของทาน เชน หองคอมพิวเตอร หองประชุม และ 
แหลงเรียนรูตาง ๆ เปนตน    

     

 
      ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณในการใหขอมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ 
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      คําชี้แจง   
            แบบประเมินดังกลาว ตองการประเมินระดับคุณภาพกิจกรรมโครงการวาแสดงถึงคณุลักษณะ
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนการดําเนินการปฏิบัติการจริง โดยใชการติดตามการดําเนินการ
กิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง และตดิตามผลภายใน 2 เดือน หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว 
และนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมโครงการตอที่ประชมุ  
      ระดับคุณภาพกิจกรรมโครงการ 
   5 หมายถึง ระดับมากที่สดุ 
   4 หมายถึง ระดับมาก 
   3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดับนอย 
   1 หมายถึง ระดับนอยที่สดุ 
 

คุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของกิจกรรมโครงการ 

ระดับคุณภาพกิจกรรมโครงการ 

5 4 3 2 1 

หนวยที่ 1 การมีความรอบรูเฉพาะตวั
1. เปนโครงการที่แสดงถึงความรู และทักษะในการพัฒนา   
   ตนเองของผูจัดทํา 

     

2. เปนโครงการที่แสดงถึงองคความรู ความสามารถในการจัด 
   โครงการของผูจัดทํา  

     

3. เปนโครงการที่มีการนําขอมูลสารสนเทศ การวิจัย และ 
   เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  

     

4. เปนโครงการที่สามารถสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมที ่
   เปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตรง   

     

หนวยที่ 2 การมีแบบแผนความคิด  
1. เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคิด และ 
    วิธีการแกปญหาของผูจัดทํา 

     

2. เปนโครงการที่แสดงถึงความสามารถในการพัฒนางาน  
    และการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 

     

 

 

แบบประเมินกิจกรรมโครงการ 
 

กิจกรรมโครงการชื่อ....................................................................................................... 
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คุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของกิจกรรมโครงการ 

ระดับคุณภาพกิจกรรมโครงการ 

5 4 3 2 1 

3. เปนโครงการที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการ 
    สรางผลงานใหมๆ 

     

4. เปนโครงการที่แสดงความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และ 
   เปนแบบอยางที่ดีตอผูเรยีน 

     

หนวยที่ 3 การมีวิสัยทศันรวมกัน  
1. เปนโครงการที่มีวิสัยทศัน และแสดงความเปนผูนํา  

     

2. เปนโครงการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ 
   ปฏิบัติงาน 

     

3. เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ัน และมีความ 
    รับผิดชอบในการปฏิบตังิาน 

     

4. เปนโครงการที่แสดงถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม      

หนวยที่ 4 การเรียนรูเปนทีม  
1. เปนโครงการที่แสดงถึงทักษะในการสื่อสาร และทกัษะใน 
   การแกปญหารวมกัน 

     

2. เปนโครงการที่แสดงถึงการมีความรู ความเขาใจจิตวิทยา  
   การพัฒนาธรรมชาตขิองผูเรียน และพฤติกรรมของสมาชิก 
   ในสถานศึกษา  

     

3. เปนโครงการที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. เปนโครงการที่สามารถสรางวิธีการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือ 
    พัฒนาผูเรียน  

     

5. เปนโครงการที่สามารถจัดใหเปนแหลงวิทยาการใหความรู  
   และบริการชุมชน 

     

 
ขอเสนอแนะกิจกรรมโครงการ......................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

      (                                             ) 
   ผูประเมินกิจกรรมโครงการ 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 
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คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตามระดับความคิดเห็นของทานวาพึงพอใจเพียงใด   
             และขอเสนอแนะที่มีตอการฝกอบรม 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เน้ือหาของการฝกอบรม 
1.1 องคการแหงการเรียนรู 

      

 1.2 แรงจูงใจภายใน       
2. การนําเสนอของวิทยากรในการฝกอบรม       
3. การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม       
4. สื่อประกอบการฝกอบรม       
5. สถานที่สําหรับการฝกอบรม       
6. ระยะเวลาในการฝกอบรม       
7. กิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม       
8. ประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม 

ดานสวนตวั 
8.1 สามารถแกไขปญหา ขอบกพรอง 
     ของตนเองได  

      

 8.2 เกิดความสามัคคี รวมมือกันทํางาน       
 8.3 มีแบบแผนในการทํางาน       
 ดานเพ่ือนรวมงาน 

8.4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันมากขึ้น 
      

 8.5 เขาใจเพ่ือนรวมงานมากขึ้น       
 ดานองคกร 

8.6 องคกรสามารถพัฒนาไดเปนลําดับ 
      

 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณในการใหขอมูล 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 
 เร่ือง 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ภาคผนวก ฌ 
รายนามผูทรงคุณวฒิุ และวทิยากร 
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รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
 

1.   อาจารย ดร. สมชาย   เทพแสง 
            ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.   ดร. สุวัฒน  วิวัฒนานนท  
            ผูอํานวยการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

3.   รองศาสตราจารย อมรา  เล็กเริงสินธุ 
      การศึกษา คบ., คม. ตําแหนงงานฝายประสานงานบัณฑิตวทิยาลยั 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวชิาครุศาสตร ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  

4.   อธิการบดี บัญชา  เกิดมณี 
      อธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบุรี และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเทคโนโลย ี
                    หมูบานครู  

5.   รองศาสตราจารย วันชยั  จันทวงศ 
      ภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

6.   ดร. เสรี   ปรีดาศักด์ิ 
      หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินผล กลุมงานนโยบายและแผน  
      สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
               กระทรวงศึกษาธิการ  

7.   ดร. ชาติ   แจมนุช 
      ศึกษานิเทศก เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

8.   ดร. กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  
      ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

วิทยากร 
 1.   คุณณัฐคม   จิตติรัตน 
  บริษัท เดอะสตาฟกรุป จํากัด  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ญ 
กําหนดการฝกอบรม  
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กําหนดการ การฝกอบรม 
 

วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 

ชวงเชา 
กิจกรรมที่ 1  
รหัสความพรอมแหง
การเรียนรู 
 
กิจกรรมที่ 2    
ปายชื่อหรรษาแหงการ
เรียนรู 
 

ชวงเชา 
กิจกรรมที่ 5  
กระดาษอัจฉริยะ 
 
 
กิจกรรมที่ 6    
ยิงเรือ 
 

ชวงเชา 
กิจกรรมที่ 9  
งานวัดหรรษา 
 
 
 

ชวงเชา 
กิจกรรมที่ 11  
กิจกรรมโครงการใน
การปฏิบัติงานจริง 
 

ชวงบาย 
กิจกรรมที่ 3  
Group Rotation   
 
 
กิจกรรมที่ 4  
สมุดพก Who Am I  
 
 

ชวงบาย 
กิจกรรมที่ 7  
ตอชิ้นไม 
 
 
กิจกรรมที่ 8 
รอยลูกปด 
 
 

ชวงบาย 
กิจกรรมที่ 10  
เกมชีวิต  
 
 
 
 

ชวงบาย 
กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมโครงการใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

สาระสําคัญ 

• ปฐมนิเทศ บอกถึง
ความตองการ 

• รับรู และยอมรับวา
ยังมีปญหาท่ีตอง
แกไขรวมกัน 

• ตรวจสอบวา ตนเอง
คือใคร มีอุดมการณ
อยางไร 

สาระสําคัญ 

• รากฐานท่ีสําคัญใน
อาชีพครู 

• ทํางานเปนทีม  

• การวางแผนงาน
อยางมีระบบ โดยท่ี
มุงเนนถึง
ความสําเร็จท้ัง
องคกร 

สาระสําคัญ 

• การทํางานดวย
ความสุข สรางสรรค
สิ่งใหมๆ  

• มิตรภาพท่ีแทจริง 
การรูจักใหสิ่งท่ีดี
ท่ีสุดตอกันและกัน 

สาระสําคัญ 

• วางแผนงาน เพื่อ
รักษาสิ่งท่ีดีดี และหา
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
การแกไข โดยเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน 
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ภาคผนวก ฎ 
คูมือการฝกอบรม และหลักสูตรฝกอบรม 
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หลักสูตรฝกอบรม 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ศรัณยา   แสงหิริญ 

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

               หลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู ไดจัดทําขึ้น เพ่ือใชเปนคูมือในการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เน้ือหามีรายละเอียดเก่ียวกบัองคการแหงการ
เรียนรู แรงจูงใจภายใน และกิจกรรมการฝกอบรม  ซ่ึงจะเปนแนวทางใหการฝกอบรม สําหรับผูที่สนใจ 
และเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ ในการพัฒนาบคุลากร ในองคกรไดสามารถฝกไดหัด และพัฒนาตนเอง
ใหมีการพัฒนาการที่ดียิ่งๆ ขึ้น เพ่ือบรรลเุปาหมายที่องคกรตองการตอไป  
 
 
 
 
                                                                                นางศรัณยา    แสงหิรัญ 
                                                                                           ผูจัดทํา 
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สารบัญ  
 

  
  คูมือหลักสูตรฝกอบรม  
  เน้ือหาสาระ และกิจกรรม  
      - องคการแหงการเรียนรู  
      - คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
      - องคประกอบองคการแหงการเรียนรู  
        หนวยที ่1  การมีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery)  
        หนวยที ่2  การมีแบบแผนความคิด (Mental Models)  
        หนวยที่ 3  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)  
        หนวยที่ 4  การเรียนรูเปนทีม  (Team Learning)  
 - แรงจูงใจภายใน  
        แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน  
            - การกระตุนแรงจูงใจภายใน  
            - การพัฒนาทักษะแรงจูงใจภายใน  
            - กิจกรรมการฝกอบรม  
        กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือละลายพฤติกรรม และเสริมสรางการมีความ 

                        รอบรูเฉพาะตัว เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
                        ในการปฏิบัติงาน 

 

        กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน 
                        องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงาน 

 

        กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน 
                        องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงาน 

 

         กิจกรรมที่  4  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกวา ตนสามารถ  
         กิจกรรมที่  5  กิจกรรมการสงเสริมการมีแบบแผนความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู 

                         การเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
 

         กิจกรรมที ่ 6  กิจกรรมการเสริมสรางการมีวิสัยทัศนรวมกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู    
                         การเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

 

         กิจกรรมที่  7  กิจกรรมการเสริมสรางและกระตุนแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมี 
                          คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

 

. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

           กิจกรรมที่  8  กิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทีม การยอมรับ และเขาใจ 
                          มุมมองของผูอ่ืน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ 
                          เรียนรูในการปฏิบตังิาน 

 

          กิจกรรมที่  9  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดไดดวยตนอง เพ่ือใหมี 
                          คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

 

         กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหครู มีหลักความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะ 
                          องคการแหงการ เรียนรู ในเรื่องการจัดการอารมณของบุคลากรใน 
                          องคกร และเขาใจอยางลึกซ้ึง ในสภาพความเปนจริงของสังคม 

 

         กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมโครงการเพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ 
                           เรียนรู 
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คูมือหลักสูตรฝกอบรมครู 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
หลักการและเหตุผล  
         สิ่งสําคัญที่สถานศกึษาเอกชนดานอาชีวศึกษา ที่ตองเผชิญอยู คือความสามารถในการปรับตวัให
ทันการการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว เพ่ือแกไขปญหา และผลกระทบตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
เกิดการเรียนรูทั่วทั้งสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006) ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู ในสถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชน ซ่ึงสวนใหญเผชิญปญหาจากพฤติกรรม
ของบุคลากรในสถานศึกษา ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ขอมูล จากบทความ งานวจัิย และจากการ
สัมภาษณครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวา 1) การขาดความรวมมือกันในการทํางาน  
2) ทํางานแบบเดียวกันความทุมเทแตกตางกัน 3) ทํางานไมเสร็จตามเวลา 4) ไมมีความกระตือรือรนใฝ
รู ใฝเรียน หาวิธีการใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 5) หัวหนางานเกรงใจถาตองใชอํานาจกับลูกนอง 6) มี
ความขัดแยงสวนตวัไมสามารถรวมงานกันได 7) มีงานมาก 8) ไมเชื่อฟงคําแนะนําของหัวหนา และ  
9) เปรียบเทียบงานของกลุมตนกับกลุมอ่ืน จากปญหาดังกลาวเปนผลกระทบใหสถานศึกษา ไมสามารถ
พัฒนาศักยภาพของครู และพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรู ปรับตวัใหทันกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันได  
         สอดคลองกับปญหาการพัฒนาองคกรของ มารควอรท (Marquardt. 2005) คือ 1) การปรับ
องคกรมุงความสําเร็จไมใชเพ่ือความอยูรอด 2) ขาดแคลนทักษะที่เพ่ิมขึ้น 3) การขาดความรูที่เพ่ิมขึ้น
ในทุก 2-3 ป 4) การแขงขนักับสถานศึกษาที่มีกําลังความสามารถมาก 5) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ใหมๆ และ 6) ความตองการขององคกร เพ่ือปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงตองอาศัยวิธกีาร
ฝกอบรม เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู ความสามารถ เจตคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการเรียนรู ดังน้ี 1) ใหความสําคัญเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู 
หรือเรียนรูวธิกีารที่จะเรียนรู 2) ผลของการปฏิบัติงานบูรณาการเขากับวตัถุประสงคของสถานศึกษา  
3) มีโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคตทิั่วทั้งสถานศึกษา และ 4) การเรียนรูเปนสวนหนึ่ง
ของงานที่ทุกคนปฏิบตัิอยู ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีความรอบรูเฉพาะตวั มีความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู พัฒนาโดยการใชแรงจูงใจภายใน ในการปฏบิัติงาน 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาโดยการใช
แรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีแบบแผนความคิด ไดแก  
- ความรูสึกสนุก และมีความสุขในการปฏบิัติงานงาน  
- ความรูสกึอิสระในแนวความคิด สรางสรรคสิ่งใหมๆ  
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- ความรูสึกวาตนสามารถ ในศักยภาพของตนเอง  
- ความรูสึกรักตอองคกรของตนเอง และรกัตออาชีพในความเปนครู  

3. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรม  มีทักษะเพ่ือใหมีคณุลักษณะองคการแหงการเรียนรู ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนแบบเปนทีม มีวสิัยทัศนรวมกัน ไดแก 
- การสรางทีมงาน และการปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนทีม 
- การคิดทางบวก และพรอมที่จะเปนผูให 
- การยอมรับ เขาใจมุมมองของผูอ่ืน และแกปญหารวมกัน  
- การรับผิดชอบทั้งในหนาที ่และองคกรโดยรวม 
- การจัดการอารมณของตนเอง  

 
โครงสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 หลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยพัฒนาจากการใช
แรงจูงใจภายใน เพ่ือสามารถแกปญหาทีเ่กิดขึ้น พรอมทั้งสนองตอบตอความตองการพัฒนาสถานศึกษา 
สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง และบรรลุความสําเร็จในการทํางาน โดยกําหนดเปน  
4 หนวย ดังน้ี 
 

 หนวยที่ 1 การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery)      
 หนวยที่ 2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
 หนวยที่ 3 การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) 
 หนวยที่ 4 การเรียนรูเปนทมี (Team Learning)                 
 

       โดยมีกิจกรรมที่ใชในหลักสูตรฝกอบรมจัดใหสอดคลองกับ หนวยของหลักสูตรที่กําหนดไว ดังน้ี  
กิจกรรม หนวยของหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 1  สอดคลองกับ หนวยที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 สอดคลองกับ หนวยที่ 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 5 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 3 
กิจกรรมที่ 6 สอดคลองกับ หนวยที่ 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 7 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 4 
กิจกรรมที่ 8 สอดคลองกับ หนวยที่ 2 และ 4 
กิจกรรมที่ 9 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 10 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
กิจกรรมที่ 11 สอดคลองกับ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 
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            กิจกรรมการฝกอบรม  
 กิจกรรมการฝกอบรมใหผูเขารับการอบรมมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
พัฒนาโดยใช “แรงจูงใจภายใน” เปนการใหความรู ความเขาใจ ดวยการจัดกิจกรรมที่สงเสรมิแรงจูงใจ
ภายใน ในรูปแบบของกิจกรรมกลุมสัมพันธ ที่เนนการมีสวนรวม เรยีนรูดวยการปฏิบัติจริงจากกิจกรรม
ตางๆ ที่สอดแทรกเน้ือหา และสาระสําคญั เพ่ือความสนุกและสนใจในการเรียนรู ไมเนนรูปแบบของการ
บรรยาย ซ่ึงบางกิจกรรมจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงของบุคลากรที่อยูในองคกรน้ัน เพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมไดเห็นถึงขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงเปนคุณลักษณะทีส่ําคัญซ่ึงนําไปสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู 
 
 หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือละลายพฤติกรรม และเสริมสรางการมีความรอบรูเฉพาะตวั

เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน  
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 

การเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ 

เรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกวา ตนสามารถ  
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการสงเสริมการมีแบบแผนความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง

การเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการเสริมสรางการมีวิสัยทศันรวมกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงาน  
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการเสริมสรางและกระตุนแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทีม การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน เพ่ือใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดไดดวยตนอง เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหครู มีหลักความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะองคการแหงการเรียนรู 

ในเรื่องการจัดการอารมณของบุคลากรในองคกร และเขาใจอยางลกึซ้ึงในสภาพความ
เปนจริงของสังคม 

กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมโครงการเพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
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วิธีการดําเนินการฝกอบรม 
      การดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายในนั้น ผูเขยีนหลักสูตรไดกําหนด และออกแบบกิจกรรมโดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมอบรม โดยคอยๆ เริ่มทีค่วามเขาใจ ยอมรับในความเปนจริง เรียนรูการ
ทํางานรวมกัน ที่สําคัญ คอื ความพรอมของแรงจูงใจ ที่มีบรรยากาศ และมิตรภาพที่ดี และสุดทายสูการ
ปฏิบัติรวมกันอยางตอเน่ือง ดังน้ันควรดําเนินกิจกรรมตามวัน และเวลาที่กําหนดไว ก็จะไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
ข้ันตอนในการฝกอบรม 
     ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม มีดังน้ี  
     1.  การสรางความคุนเคย โดยใชเกณฑในการสรางความคุนเคย  เพ่ือสรางบรรยากาศในการ
เปดเผยตนเอง และเปนกันเองมากขึ้น ซ่ึงนําไปสูการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น และการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน  
     2.  การประเมินคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ของผูเขารับการอบรม กอน และหลัง
การฝกอบรม 
     3.  การดําเนินการฝกอบรม ใชกิจกรรมที่สงเสริมแรงจูงใจภายใน โดยใหผูเขารับการอบรมคนอ่ืนๆ 
ทั้งกลุมยอย และกลุมใหญ แลกเปลี่ยนความรู ความคดิเห็น ของผูเขารับการอบรม ทําใหเกิดการเรียนรู
วิธีการเรยีนรู อันเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดีขึ้น เกิดเปน
คุณลักษณะทีท่ําใหองคกรพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู   
 
การวัด และการประเมินผลการฝกอบรม 
 การประเมินกิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 สวน คือ 

1. การประเมินคณุลักษณะของผูเขารับการอบรม ทั้งกอนการอบรม และหลังจากการอบรม โดย
คํานึงถึงวัตถปุระสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเสริมแรงจูงใจภายใน วามีการเพ่ิมหรือพัฒนา
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงานหรือไม 

2. การประเมินผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม และประเมินการเปลี่ยนแปลงจากการ
สงเสริมแรงจูงใจภายใน ในการปฏิบัติงานโดยเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรม ที่ไดรับการ
สงเสริมแรงจูงใจภายใน และเก็บขอมูลการรับรู ขอตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงสูองคการแหงการ
เรียนรู 

3. การประเมินผลกิจกรรมโครงการตอเน่ือง เปนกิจกรรมหลังการฝกอบรม ไดเปดโอกาสใหผูเขา
รับการอบรม ที่ไดรับการสงเสริมแรงจูงใจภายใน ไดนําเสนอกิจกรรมโครงการที่จะสงเสริม
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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หลักสูตรฝกอบรมครู 
โรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน สูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
 

เน้ือหาหลักสูตรฝกอบรม  
       1. องคการแหงการเรียนรู  
             องคการแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีการมุงเนนในการกระตุน เรงเราจูงใจ ใหสมาชิกทุกคนมี
ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเอง และองคกร
ในการที่จะปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีม และการ
เรียนรูรวมกันตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบที่
ยั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป 
            คุณลกัษณะขององคการแหงการเรียนรู 
              คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูวาประกอบดวย 10 ประการ ดังน้ี 
               1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate structure) โครงสรางขององคกรเล็กจะคลองตัว 
ยืดหยุนไมตายตัว มีการพรรณาความรับผิดชอบ (Job description) ไมมีการบังคับบัญชาที่เนนการ
ควบคุม กระบวนการเรียนรูไมซํ้าซอนกัน 
                2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู (Corporate learning culture) มีการบรรยายที่สงเสรมิ การ
ทดลองทําสิ่งใหมๆ เนนการรวมพลัง (Synergy) ความตระหนักในการรูในตน (Self-awareness) 
ใครครวญ (Self-reflective) และการสรางสรรค (Creative way) 
               3. มีการเสริมอํานาจ (Empowerment) สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลมีความสามารถในการ
เรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจ แกปญหา กระจายความรับผิดชอบ และอํานาจไปสูระดับลาง  
               4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental scanning) องคการแหงการเรียนรู มี
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม และสิ่งที่อาจมีผลกระทบตอองคกร 
               5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge creation and transfer) บุคลากรทุกคนมี
บทบาทเสริมสรางความรูเรยีนรูจากฝายอ่ืน ๆ ทั้งใน และนอกองคกร มีการสรางความรูใหม 
               6. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (Learning technology) ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน และการเรียนรูอยางทั่วถึง 
                7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) องคกรใหความสําคัญกับการบริหารคณุภาพ และการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
                8. มีกลยุทธ (Strategy) ใชกลยุทธการเรยีนรู ควบคูกับการทํางาน 
                9. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive atmosphere) เปนการรวมมือ แบงปน ทาํงานเปน
ทีม ทํางานเปนเครือขาย  
               10.วิสัยทัศน (Vision) วิสัยทัศนเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานสูเปาหมายอยางมี
เจตจํานง  
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       2. คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
               องคกรแหงการเรียนรูควรประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคญั 5 ประการ ดังตอไปน้ี 
               1. มีการเรียนรูอยางตอเน่ืองทุกระดับของระบบภายในองคกร ผูคนรวมกันเรียนรู และถาย
โอนความรูแกกัน รวมกันผลักดันใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัต ิ
               2. มีการสรางองคความรู และแบงปนความรูใหแกกันและกันของสมาชิกในองคกร 
               3. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ และการวิพากษวิจารณใหผูคนรูจักคิดวิธใีหมๆ 
ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ และคานิยมแหงตน 
               4. สรางวัฒนธรรมการเรียนรู ใหรางวัลกับความคิดสรางสรรค ระบบผลการปฏบิตัิงาน
เก้ือหนุนความเปนผูทําหนาที่ครู 
               5. ยึดคนเปนศนูยกลาง คํานึงถึงความเปนอยูที่ปกติสขุ การพัฒนาบุคลากร และองคกรไป
พรอมๆ กัน  
       3. องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู มีดังน้ี 
           1. การมีความรอบรูเฉพาะตวั (Personal Mastery) หมายถึง เปนการฝกฝนในเชิงลึกอยาง
ตอเน่ืองทางดานวิสัยทศัน ประสิทธิภาพ ความอดทนอดกลั้น การมองเห็นสภาพความเปนจริงของ
ตนเองถาจะฝก Personal Mastery ตองเร่ิมจากการรูแจงจากสิ่งตาง ๆ ที่สําคัญตอตัวเรา  เซ็งเก  
มีความสนใจเปนพิเศษความสัมพันธระหวางกัน “การเรียนรูสวนบคุคล” (Personal learning) กับ “การ
เรียนรูระดับองคกร” (Organization learning) ซ่ึงทั้งสองสิ่งน้ีมีบทบาทซ่ึงกันและกัน และเปนขอผูกมัด
ระหวาง “บุคคล” กับ “องคกร”                     
             ปจเจกบุคคลจะตองมุงม่ันสูการเปนบุคคลท่ีรอบรู เพ่ือใหเกงทุกดาน เกงเรียนรู เกงคิด และ
เกงทํา การเกงในการเรียนรู และการเรียนรูน้ีก็จะเปนหนทางหนึ่ง ที่จะสนับสนุนใหปจเจกบุคคลบรรลุถึง
ความรอบรู (Personal Mastery)ที่รอบรูจะขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลงานทีต่องการได
อยางตอเน่ือง  ลักษณะการเรียนรูของคนในองคกรจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคกรไดน้ัน 
สมาชิกขององคการแหงการเรียนรูจะตองมีคุณลักษณะที่เรียกวา Human Mastery คือ มีความเปนนาย
ของตัวเองในการควบคุมจิตใจพฤติกรรมของตนเอง เปนคนที่เห็นการเรียนรูอยูเรื่อยๆ ยอมรับความเปน
จริงไมยึดม่ันถือม่ันเปลี่ยนไปตามโลก มีการเจริญเติบโตทางจิตใจ การที่สมาชิกในองคกรมีกรอบของ
การเปนบุคคลท่ีรอบรูน้ัน สมาชิกทุกคนจะมีความกระตือรือรน สนใจ และใฝหาทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ  
มีความสามารถที่จะเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง มุงสูจุดมุงหมาย และความสําเร็จที่ไดกําหนดไว  
การพัฒนาคนใหคนมีความเปนบุคคลท่ีรอบรูถือเปนมิตทิี่ตองการการฝกฝนเพ่ือสรางมุมมอง หรือ
ปรับปรุงมุมมองอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของความตองการท่ีแทจริง หรือบนวิสัยทศันของแตละคน 
             การมีความรอบรูเฉพาะตวั สามารถกลาวไดวา ผูที่ตองใชทักษะ และมีความสามารถเปนกรณี
พิเศษ ในการทํางาน มักเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรูทางทฤษฎีในระดับสูง และมี
วิธีการแยบยลในการประยกุต นําความรูมาปฏิบัติหนาที่การงาน ในชีวติประจําวันไดอยางงายเหมาะสม 
ครูที่มีความรอบรูเฉพาะตวั ถือไดวาเปนครูมืออาชีพ จึงตองมีการพัฒนา ความรู ทักษะ ความชํานาญ
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เฉพาะตวั โดยมุงสู “การเรียนใหรูจริง” ในเรื่องหน่ึง ๆ การฝกฝนตนเองดวยการเรียนรูอยูเสมอ จนเปน
ผูเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาวิสัยทัศนสวนตนของ
บุคคลที่มีความมุงหมาย และการปฏิบตัิ เพ่ือบรรลุวิสยัทัศน แลวการเรียนรูเพ่ือใหองคกรเปนองคการ
แหงการเรียนรูเติบโต และเรียนรูได  
             เม่ือบุคลากรไดเรียนรู เกิดการพัฒนาตนเอง ตระหนัก และรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย และนําความสามารถของตนมาใช องคกรจึงตองสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของ
ตน ในทศิทางที่ถูกตอง และจะสงผลตอคณุภาพขององคกรในที่สุด   
           2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถึง สวนที่อยูลึกๆ ในจิตใจ เปนเรือ่งของ
ความคิดและมโนภาพในใจที่มีอิทธิพลกับมนุษยวาคิดอยางไร และจะแสดงออกมาอยางไร และบางครั้งก็
ดูเหนือการควบคุมของสติสมัปชัญญะ (Unconscious) วิธีปฏบิตัิตนควบคูกับ Mental Models เริ่มตน
จากการสะทอนภาพในจิตใจออกมาสูภายนอกและคิดพิจารณา และยังตองอาศัยความสามารถทางการ
สนทนา (Conversation) ในการเปดเผยความคิด และสนับสนุนความคิดน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ผูอ่ืนเขาถึงความคิดน้ันได              
                การพัฒนาคนในองคกรใหเปนคนมีแบบแผนความคิด มีความสําคัญยิง่ตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในองคกร ทั้งน้ีเพราะหากเปลี่ยนความคิด ความเขาใจของคนทีมี่ตอโลก และตอสิ่ง
อ่ืนๆ ใหถูกตองเหมาะสม เขาก็จะมีพฤตกิรรมการปฏิบัติทีถู่กตองตามไปดวย เปาหมายของการพัฒนา
แบบแผนความคิด ไมตองการใหทุกคนมีความเห็นพองในแนวเดียวกันทั้งองคกร แตตองใหเกิดแนวคิด
ของแตละบุคคล ภายหลังจากมีการเรียนรูในระดับบคุคลแลว เพ่ือนําไปสูขั้นตอนของการมีวิสัยทัศน
รวมกัน  
                 การมีแบบแผนความคิด สามารถกลาวไดวา เปนความเชือ่ หรือทัศนคติเปนกรอบความคิด
ความเชื่อของบุคลากรแตละคน เปนเจตคติทีท่าํใหแตละคนมองโลก (เขาใจโลก) ตามความคิดความเชื่อ
น้ัน โดยสวนใหญแลว คนทัว่ไปมักจะไมคอยรูตัววาความคิดความเชือ่เหลาน้ันจะมีผลตอพฤติกรรม
ตางๆ ของเขา ความเชื่อ หรือเจตคตบิางอยางกลายเปนอคติสวนบุคคล กลายเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
บางเรื่องถึงขนาดขัดขวางพัฒนาการขององคกรดวย ยิ่งบุคลากรในองคกรมีอคติ หรือทัศนคตทิีไ่ม
ถูกตองมากเทาใด องคกรก็ยิ่งมีโอกาสลมเหลวมากเทาน้ัน ผูบริหาร และบุคลากรขององคกรจึงตองมี
ความเชื่อ หรือเจตคตทิี่ถูกตองรูจักคิดอยางมีเหตุผล เปดใจกวางพอที่จะประเมินตนเองตามความเปน
จริง และยอมรับฟงคําวิจารณจากคนอ่ืน เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ความ
เชื่อหรือเจตคติที่ดีที่ถูกตองจะเกิดจาก “การเรียนรู” ที่จะพัฒนาตนเองอยางไมหยุดหยั่งในทิศทางที่
ถูกตอง และไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรในองคกร 
             3. การมีวิสัยทศันรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง แนวคิดของผูนําที่เปนแรงบนัดาลใจ
ใหกับบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางภาพในอนาคต (การตั้งเปาหมายในอนาคต) คอืสิ่งที่ผูบริหาร และ
บุคลากรในองคกรตองคนหาและทํารวมกัน แตก็เปนเรือ่งยากที่จะใหคนในองคกรมาแบงปนวิสยัทัศน
รวมกัน มีผูบริหารมากมายท่ีมีวิสัยทศันดีๆ แตไมสามารถถายทอดสิง่น้ันใหกับบุคลากรในองคกรได 
เพราะเขาขาดวิธีในการถายทอดความรูที่เหมาะสม วิสยัทัศนเปนแนวทางการปฏิบตัิไมใชตํารา
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ทําอาหาร ใชวิธีการปฏบิัตติามขั้นตอน 1,2,3,4... การฝกการแบงปนวิสัยทศันซ่ึงกันและกันมีความ
เก่ียวของกับ “การสรางภาพในอนาคต” ที่ตองถายทอดออกมาอยางตั้งใจและชาญฉลาด การใชวิสัยทัศน
ไปครอบงําความคิดของบุคลากรในองคกรจะไมประสบผลสําเร็จอยางที่ตองการ  
                  การทําใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการสรางวิสัยทศัน หรือภาพอนาคตขององคกร 
โดยทุกคนทุมเทผนึกแรงกายแรงใจกระทาํใหเกิดขึ้น เพ่ือมุงสูความปรารถนารวมกันทั่วทั้งองคกร และ
บุคลากรทุกคนในองคกรไดรับการพัฒนาวิสัยทศันของตน 
               สิ่งสําคัญที่จะนาํพาองคกรไปสูทิศทางทีต่องการ และสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ก็คือ 
การทําใหบุคลากรทุกคนขององคกรสามารถมองเห็นภาพ “ภาพรวมองคกรในอนาคต” ไดอยางชัดเจน 
พูดงายๆ วา ตองสรางวิสัยทัศน (Vision) ขององคกรขึ้น น้ันคือ องคกรที่เราอยากจะได อยากจะเห็น 
อยากจะเปนในอนาคต วิสยัทัศนที่ดีควรไดจากการที่บคุลากรทุกคนขององคกรรวมกันสรางขึน้ เม่ือ
บุคลากรในองคกรมี “วิสัยทศันรวม” อยางแทจริง (จากการรวมกันกําหนดขึ้น) บุคลากรขององคกรก็จะ
ยึดม่ัน และรวมมือรวมใจกันสรางขึ้นใหได จึงไมใสใจ เพราะถูกส่ังใหทํา แตเปนเพราะทุกคนตองการทํา
เอง  
               การมีวิสัยทศันรวมกัน อาจกลาวไดวา เปนการผลักดันใหบุคลากรในองคกรทุกคนมีขอ
สัญญาผูกมัด โดยอาศัยจุดประสงครวมกันบนพื้นฐานของการเปนหุนสวน หรือพันธมิตร ซ่ึงทุกคนมีการ
แลกเปลีย่นแนวคิดซ่ึงกันและกัน สรางจุดมุงหมายรวมกัน บุคคลทีมี่ความมุงหมายรวมกัน เรยีนรู
รวมกันในการสรางภาพอนาคต ที่พวกเขาตองการสรางหลักการ และแนวปฏบิัติไปสูเปาหมายรวมกัน  
               4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การสราง “Team Learning” ก็คือ 
ประสิทธิภาพของทีมเปนสิง่สําคญั ทีมจะตองมีการพัฒนาศักยภาพเฉพาะอยางขึ้นมา เพ่ือใชในการ
ทํางานรวมกัน ตองเร่ิมจาก ”บทสนทนา” (Dialogue) ของสมาชิกในทีม โดยตั้งสมติฐานวา ทีมจะฉลาด
และมีประสิทธิภาพไดเกิดจากการ “รวมกันคิด” (Think together) ดวยการสนทนา ซ่ึงตางจาก “การ
อภิปราย” หรือ “การถกประเด็น” (Discussion) บทสนทนา จึงเปนการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และขอมูลกันเทาน้ัน การเรียนรูเปนทีมเปนหัวใจหลักของทมี และเปนหลักการ
พ้ืนฐานการเรยีนรูขององคการสมัยใหม                  
                การเรียนรูรวมกันของบุคลากรเปนทีมภายในองคกรโดยอาศัยความรู และความคิดของ
สมาชิกในการแลกเปลีย่น และพัฒนาความฉลาดรอบรูของทีม องคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นได เม่ือมี
การรวมพลังของทีมตางๆ ภายในองคกร บุคลากรในทมีไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกันโดยการ
สื่อขอมูล และแลกเปลีย่นประสบการณซ่ึงกันและกัน 
                ผูบริหารตองสรางบรรยากาศ และสงเสรมิใหบุคลากรขององคกรทํางานรวมกันเปนทีม 
ทํางานกันเปนหมูคณะ โดยเนนในเรื่องของ Team spirit แทนการเนนที่ปจเจกบุคคลที่สงเสรมิใหเกง
เปนคนๆ ไป องคกรที่เนนการทํางานเปนทีม จะไดผลลัพธทีเ่พ่ิมขึ้นอยานาตกใจ เม่ือมีการเรียนรู
รวมกันเปนทมี บุคลากรแตละคนในทีมก็เกิดการเรียนรู และเตบิโต พรอมๆ กันไป และสามารถลดความ
ขัดแยงหรือชิงดีชิงเดนไปในตัวดวย 
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                ความสําคัญของการทํางานเปนทีม ที่นําไปสูการเรียนรูเปนทมี มีดังน้ี 
                 1. ทีมจะมีขอมูลมากกวาคนเพียงคนเดียว เน่ืองจากทีมงานจะมีบุคคลตางๆ ที่มีความ
หลากหลายในดานพ้ืนฐาน และประสบการณที่สามารถนํามารวมกันคิด พิจารณาไดอยางกวางขวางกวา
เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด ตอการแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
                 2. ทีมสามารถใชวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ  ที่สรางสรรคไดมากกวาบุคคลเพียงคน
เดียว เน่ืองจากทมีงานมีวิธกีาร หรือทางหลากหลายในการแกปญหา 
                 3. การทํางานเปนทีมสงเสรมิใหมีการพัฒนาการเรียนรู และการอภิปรายแนวคิดตางๆ 
อยางกวางขวาง การไดมีโอกาสอภิปรายในเรื่องที่เปนปญหากับทีม จะทําใหเราเกิดการเรียนรูพัฒนา
แนวคิดของตนเอง และของทีมไดอยางกวางขวาง 
                 4. ความพึงพอใจของบุคคลตอการตัดสินใจของทีมเพ่ิมมากขึ้น เพราะบุคคลไดมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจ และการแกปญหา ซ่ึงจะสรางความรูสึกผูกพันความรับผิดชอบตอแนวทางอัน
เกิดจากการตัดสินใจนั้น เน่ืองจากตนไดเปนสวนหนึ่งทีช่วยทําใหเกิดแนวทางนั้นๆ ขึ้นมา 
                 5. สมาชิกของทีมจะเขาใจตนเองไดดีขึ้น ขณะที่มีการปฏิสัมพันธกับบุคลากรคนอื่น การ
ทํางานเปนทมีจะทําใหเรามองเห็นภาพที่คนอ่ืนมองเห็นเราไดชัดเจนมากขึ้น เพราะขอมูลสะทอนกลับที่
เราไดรับจะทาํใหเราตระหนัก ถึงคุณลักษณะของตวัเราที่เรามองไมเห็นแตคนอ่ืนมองเห็น 
                 การเรียนรูเปนทีม มีองคประกอบพ้ืนฐาน ไดแก  
                 1. การสนทนาและอภิปราย (Dialogue and Discussion) 
                    การสนทนาเปนวธิีชวยบคุคล ใหเปนตวัแทน เปนผูที่มีสวนรวมในความคิด และ
กลายเปนผูสังเกตการณความคิดของบุคลากร โดยแยกความคิดของตนเอง เพ่ือเตรียมรับความคิดของ
ผูอ่ืนในกลุม ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปนการสนทนาเชิงสรางสรรค และลดการ
โตแยง การสนทนาจะชวยพัฒนาใหกระบวนการคิดละเอียดออนยิ่งขึ้น ซ่ึงสิ่งที่ไดจากการสนทนา ไดแก  
                    - พัฒนาความสมัพันธระหวางบุคลากรของกลุมที่เขารวมการสนทนาเปนประจํา  
                    - พัฒนาความไววางใจอยางลึกซ้ึง ซ่ึงไมคอยไดในการอภิปราย  
                    - พัฒนาความรูความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นของแตละคน  
                    - บุคลากรไดเรียนรูพูดคุยอยางเปนมิตร เปนเพ่ือนรวมงาน และลดการตอตานดวยการ
ไมใหความสําคัญกับการเอาชนะ  
                   การอภิปราย เปนการนําเสนอความคดิเห็นของแตละคนมาแลกเปลี่ยนมีการตดัสินใจ 
และใหความสาํคัญในการหาขอสรุปเพ่ือนําไปปฏิบตัิ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเปนทีม การอภิปรายมีความ
จําเปนควบคูกับการสนทนา ในการนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 
                   2. การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  
                   สิ่งที่เปนสัญลักษณหรือขอบงชี้การเรียนรูเปนทีม คือ ขอคิดเห็นหลากหลายทีข่ดัแยงกัน 
ในการขัดแยงความคิดจะเปนกระบวนการใหเกิดความคิดสรางสรรค ซ่ึงไดจากมุมมองหลากหลายของ
บุคลากรในกลุม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนผลจากการสนทนา  
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                   ลักษณะสําคญัของการเรียนรูเปนทีม อยูที่เม่ือทีมตกลงที่จะเรียนรูรวมกันก็ควรจะมีการ
พูดคุยกันอยางเปดเผยและจริงใจ ทั้งในเรื่องราวความเปนจริงทางธรุกิจที่ดําเนินอยู และเปนสิง่ที่กําลัง
ดําเนินไปภายในกลุม เพราะการเขาใจ ความเปนจริงอยางถูกตองนั้น ทีมก็จะสามารถเขาใจไดวากล
ยุทธของเรานัน้สามารถนําไปใชไดในสภาพที่เปนจริง  
               3. การเรียนรูวิธีปฏิบัติ (Learning how to practice)  
                   เปนการพัฒนาการฝกสนทนา (Practice fields) ดวยกัน เพ่ือวาทีมจะไดเริ่มตนการ
พัฒนาทักษะรวมกัน (Join skill) และยังมีการเรียนรูวธิีการใชเคร่ืองมือคอมพิวเตอร (Learning 
laboratories) มาเปนสวนชวยในการทํางาน เม่ือตองเผชิญกับความยุงยากในการปฏิบัติงาน 
        4. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
          ความหมายของ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ ความตองการภายในจิตใจของ
มนุษยที่มีมาแตกําเนิด โดยเปนความตองการรูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ และรูสึกวาตองการ
เปนผูลิขติตนเองได 
           พฤติกรรมที่แสดงวาไดรับการจูงใจภายในจะแสดงออกถึงความสนใจ และเพลิดเพลินขณะทํา
กิจกรรมน้ัน อารมณจึงมีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจภายใน เน่ืองจากบุคคลจะทํากิจกรรมที่ตรงกับความ
สนใจของตน ความสนใจจึงเปนสิ่งหน่ึงที่บงชี้ถึงความตองการภายในจิตใจ และบอกถึงระดับความทา
ทายที่เหมาะสมกับบุคคลผูน้ัน เม่ือบุคคลรูสึกวาตนเปนคนมีความสามารถ และรูสึกวาเปนผูลขิิตตนเอง 
ความรูสึกสนุกสนานตื่นเตนจึงเกิดขึ้นในขณะทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ ความรูสึกเหลาน้ี คอืรางวัล
ของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน  
           บุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน เพราะคุณคาในกิจกรรมที่ตนมีความสนใจ ตื่นเตน และม่ันใจที่จะทํา 
ตอมาจึงแสดงออกในแงของการเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ความเพียรพยายาม ความคดิสรางสรรค ความมี
ชีวติชีวา การเห็นคุณคาในตนเอง และการมีความเปนอยูที่ดี ซ่ึงตางจากการกระทํา เพราะมีแรง
ภายนอกมากดดัน เชน การถูกบังคับใหทํา การติดสินบน หรือกลัวการถูกจับตามอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่
เกิดจากแรงจูงใจภายนอก 
              แนวคิด ทฤษฎแีรงจงูใจภายใน 
            แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทีถ่กูจูงใจจากภายใน (Intrinsically Motivated Behavior) วาการ
ปฏิบัติกิจกรรมสามารถริเริ่มจากแรงจูงใจภายนอกได แตเม่ือกิจกรรมดําเนินไปตามแรงขับของตัวมัน
เองแลวจะสามารถดําเนินไปอยางอิสระ และมีประสิทธิผลได  น้ันคอื พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไมวา 
จะเกิดจากแรงจูงใจใดในตอนเริ่มตน ตอมาจะถูกกระตุนดวยแรงจูงใจภายใน  นักทฤษฎีทางจิตวิทยา
กลุมรูคิด (Cognitive approach) ไดใหความสนใจกับกระบวนการทางจิตที่อยูภายใน เชน การคดิ การ
ตัดสินใจ ความคาดหวัง วามีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย โดยเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 
การระบุสาเหตุตามการรับรู (Perceived locus of causality) 2 ประการ คือ สาเหตุจากบุคคล (Personal 
causality) คือ ความตั้งใจของบุคคลที่จะกระทําเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ และสาเหตุที่ไมใชบุคคล 
(Impersonal causality) คือ ผลลัพธที่ไมไดเกิดขึ้นจากความตั้งใจของบุคคลผูน้ันเอง 
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            ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน เปนทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมทฤษฎีเน้ือหา ซ่ึงพยายามอธิบายถึง ปจจัย
ภายในตวับุคคลท่ีผลักดันใหเกิดพฤติกรรม และสงเสรมิใหบุคคลมีแรงผลักดันพฤติกรรมเพ่ิมขึน้ แนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงจูงใจภายใน แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  
             1. แนวคิดเก่ียวกับการกระตุนเรา (Optimal stimulation) พฤติกรรมของบุคคลจะมี
ประสิทธผิลมากที่สุดเม่ือสิ่งเรามีความสัมพันธกับแรงจูงใจภายในที่สอดคลองกับความตองการของ
บุคคล ซ่ึงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  
                 1.1 การกระตุนเราที่เหมาะสม (Optimal arousal) มีแนวคิดวา แรงจูงใจภายในเปนผลมา
จากการกระตุนที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวของมนุษย ถาการกระตุนมีระดับต่าํบุคคลจะถูกจูงใจให
เพ่ิมระดับการกระตุน ถาการกระตุนอยูในระดับสูงเกินไปเม่ือเทียบกับความตองการ บุคคลจะพยายาม
ลดแรงกระตุนน้ันลงใหอยูในภาวะที่เหมาะสม ดังน้ันแรงจูงใจภายในจะตอบสนองไดอยางมีประสิทธิผล
มากที่สุด ในสถานการณที่มีระดับการกระตุนปานกลาง และเปนระดับที่บุคคลผูน้ันปรารถนา  
                 1.2 การกระตุนเราที่ไมตรงกับความตองการ (Optimal incongruity)  แนวคิดน้ีอธบิายวา 
แรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นจากโครงสรางทางจิตถูกกระตุน หรือถูกดึงดูดโดยสิ่งเราที่ไมสอดคลองกับ
ความคิด การรับรู คานิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงกอใหเกิดความขัดแยง ความวิตกกังวล และ
ภาวะทางจิตที่เปนปญหาในอนาคต เพราะฉะนั้นบุคคลจะพยายามลดแรงกระตุนที่ไมตรงกับความ
ตองการน้ีลง และทําใหแรงกระตุนมีทศิทางตามที่ตองการ  
             2. แนวคิดเก่ียวกับความตองการ และอารมณความรูสึก (Needs and Affects) อธิบายวา
บุคคลตองการอิสระ ตองการมีความสัมพันธที่ดีมีประสิทธิภาพกับสิง่แวดลอม และตองการความรูสึก
สนใจ มีความสุข รูสึกสนุกสนาน ในขณะที่ทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ  
                 2.1 ความตองการมีความสามารถ (The Need of competence) ความตองการมี
ความสามารถ เปนความรูสกึภายในของบุคคล โดยทีบุ่คคลตองการมีความรูสึกวาตนเองเปนคนมี
ความสามารถ จึงแสดงออกดวยการทําส่ิงที่มีความทาทาย ดวยความมุงม่ัน ตั้งใจ และใชความพยายาม
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับความสามารถของตน  
                 2.2 ความสนใจ-ความตื่นเตน และการลื่นไหล (Interest-excitement and Flow) ความ
สนใจ ความตืน่เตน และการลื่นไหล คือ ความรูสึกของบุคคลที่เปนสขุ และเพลิดเพลินในขณะทาํงาน
หรือทํากิจกรรมตางๆ ความรูสึกเหลาน้ีจึงเปนอารมณที่ไปกํากับแรงจูงใจภายใน  
                 2.3 ความตองการลิขิตตนเอง (The Need for self-determination) ความตองการลขิิต
ตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลที่มีอิสระในการลขิิต หรือกําหนดสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง (Autonomy) 
ซ่ึงความตองการน้ีเกิดจากแรงกระตุน หรือผลักดันทางจิตใจจากภายในตวับุคคล ที่แสดงออกเปนความ
ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม ดวยตัวของผูปฏิบัตเิองตั้งแตเริ่มตน และปฏิบตัิอยางตอเน่ืองดวยความ
สมํ่าเสมอ  
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                วิธีการสงเสริมแรงจงูใจภายใน  
                 1. การกระตุนแรงจูงใจภายใน ในองคกรที่มีบุคคลจํานวนมากมาทํางานรวมกันมีการ
ติดตอปะทะสังสรรคกัน บุคคลจึงตางมีอิทธิพล หรือเปนสภาพแวดลอมของกันและกันในที่ทํางาน โดยมี
ปจจัยหลัก คือ บุคคล สถานการณการทํางาน และวิธกีารจัดการ บุคคลแตละคนจะมีอิทธิพล และไดรับ
อิทธิพลจากหัวหนา และงานที่ทํามากที่สดุ การทาํงานจึงเปนการแสวงหาลูทางเพ่ือสรางประสิทธิภาพใน
การทํางาน เกิดความรูสึกพอใจตอการทํางาน ยอมรับสิทธิอันพึงมี ทําใหเกิดกําลังใจที่ดีในการทํางาน 
การมีบรรยากาศการทํางานที่เอ้ือเฟอเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ใหทุกฝายมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ ใชการติดตอสื่อสารที่เปดกวางแกทุกฝาย และประสทิธิภาพของงานเกิดจากกลุมทํางานที่
ผูกพันกันอยางเหนียวแนน  
                 ทุกคนในองคกรมีหนาที่ของตนที่ตองรับผดิชอบไมวาจะอยูในตําแหนงอะไร จะตองมีการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และเขาไปมีอิทธิพลทางความรูสกึตอเพ่ือรวมงานคนอ่ืน ในขณะเดียวกันก็มี
หนาที่ที่ตองทาํใหความสัมพันธของบุคคลท่ีตนรบัผิดชอบเปนไปโดยราบร่ืน หรือพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้น 
แรงจูงใจภายในเพื่อสรางความสัมพันธทีดี่ในการทํางานจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ใชผลักดันให
เกิดความสําเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบ กับลูกนอง และผูรวมงานคนอ่ืนๆ ที่มีความแตกตางกันทั่ง
ทางดานภูมิหลัง ความตองการ สติปญญา อารมณ และความรูสึก จึงตองรูหลักในการสนองความ
ตองการโดยใชกลวธิีในการทํางานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจ เพ่ือใหการทํางานเปนไดดวยความ
ราบร่ืน และบรรลุเปาหมาย องคกรมีความม่ันคง เพราะทําให “คนรักคน” และ “คนรักงาน” องคกรจึงมี
ความเปนปกแผนไมแตกแยกแบงพรรคแบงพวก หรือทะเลาะวิวาทกัน 
              แรงจูงใจภายในที่สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู มีดังน้ี  
                      1.1 ความรูสึกสนุก 
                       เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางาน มีความสุข ความ
พอใจ กระตือรือรน และสนใจในการสรางและรักษาความสัมพันธ ที่ดีกับผูรวมงานคนอ่ืนๆ การสราง
สัมพันธจะชวยใชบคุคลมีความสุขทางใจ และชวยสนับสนุนใหบุคคลมีความสัมพันธที่ดีกับลูกนอง เพ่ือน
รวมงาน และผูบังคับบญัชา โดยปราศจากการพ่ึงพารางวัลทางวัตถหุรือการบังคับ ความรูสึกสนุกในงาน
ชวยกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนรูสึกพอใจ และสนใจที่จะแสวงหาความรวมมือกับผูอ่ืนในการ
ทํางาน ยินดีรับฟง ใหคําปรกึษา ใหขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ชวยแกไขปญหาในการทํางานใหมี
ประสิทธผิล และประสทิธิภาพดวยความสมัครใจ  
                 1.2 ความรูสึกอิสระ 
                      การมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง หมายถึง การใชอํานาจในตนเอง การตัดสินใจเลือก 
บุคคลจึงมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจในการเลือกกําหนด วางแผนการปฏิบัต ิจัดการส่ิงตางๆ ดวย
ตนเองตั้งแตเร่ิมตน และลงมือกระทําอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ ดังน้ันการมีอิสระกําหนดไดดวยตนเองใน
การทํางาน เปนการเลือกทําดวยความสมัครใจ โดยที่บุคคลจะมีอิสระในความคดิ และการกระทําตั้งแต
การริเริ่ม ตัดสินใจเลือก วางแผน และประเมินผลสัมพันธภาพในการทํางานดวยตนเอง ทําใหบุคคลที
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อิสระที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมที่ดีที่สงเสริมในการทํางาน หรืออาจเลือกแสดงพฤติกรรมที่ทําลาย การ
ทํางานใหแยลงได  การสงเสริมความรูสกึอิสระกําหนดไดดวยตนเอง เนนที่การสงเสริมใหบุคคลเลือก
แสดงพฤติกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน การที่บุคคลมีอิสระกําหนดไดดวยตนเอง กระตุน
แรงจูงใจภายในใหเพ่ิมขึ้น เพราะบุคคลมีความรูสึกวาตนเปนอิสระจากแรงกดดัน เชน รางวัล หรือ
เง่ือนไขผูกพัน ความรูสึกอิสระจะเปนแรงผลักดันใหบคุคลเลือกแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองสนใจ และ
เลือกทําสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง 
               1.3 ความรูสึกวาตนสามารถ 
                     ความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ เปนการที่บุคคลมีความพยายามในการเสาะ
แสวงหา และเอาชนะสิ่งทาทายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน การมีความรูสกึวาตนเองมี
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน เปนการที่บุคคลเชื่อวา ตนสามารถที่จะสราง พัฒนา และ
ปรับปรุงการทํางานกับผูรวมงาน ไมวาจะเปนลูกนอง เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และลูกคา ตลอดจน
เชื่อวาตนสามารถแกไขปญหาในการทํางานได 
              1.4 ความเพียรพยายาม   
                    การมีความเพียรพยายามที่ดีในการทํางาน คือ การที่บุคคลมีความมุงม่ัน ตั้งใจที่จะ
สราง และรักษาความสัมพันธ อันดีในการทํางานกับผูรวมงานอยางตอเน่ือง บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในจะ
เชื่อวาผลของการกระทํามาจากความเพียรพยายามของตนเองไมใชมาจากความบังเอิญ หรือโชควาสนา 
ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของตนเองมาเปนตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลว 
การที่บุคคลมีความเพียรพยายามในการทํางานจะชวยเพ่ิมความมุงม่ันตั้งใจในการสราง และรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคบับัญชา เพ่ือความรวมมือที่ทําใหเกิดผลดีตอ
ความสําเร็จของงาน และการทํางานรวมกันอยางมีความสุข  
              2. การพัฒนาทักษะเพื่อใหมีแรงจงูใจภายใน 
                 การมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ดี เปนความสามารถในการอยู
รวมกัน และการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยการแสดงพฤตกิรรมที่ดีตอกัน และสรางสรรคผลงานที่เปน
ประโยชน ผูทีมี่ความสามารถ และทักษะดานนี้จะสามารถใชทั้งความคิด อารมณ และพฤติกรรม ในการ
อยูรวมกัน และทํางานรวมกับบุคคลตางๆ ไดอยางราบร่ืน สิ่งที่มีความเก่ียวของกับการสรางองคการ
แหงการเรียนรูการมีความสมัพันธที่ดีระหวางบุคคล คือ ความรูสึก และพฤติกรรม ถาเรามีความรูสึกที่ดี
ตอใครก็จะทําใหมีพฤติกรรมที่ดีตอบุคคลผูน้ันตามมา เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกตอกันจะมีผลตอ
ความรูสึกของผูที่ไดรับพฤตกิรรมนั้นดวย  
                  พ้ืนฐานจากการมองตนเอง และผูอ่ืนในแงดี สรางอารมณที่ดีตอตนเอง ฝกสรางความรูสึก
ที่ดีตอผูอ่ืน-เขาใจผูอ่ืน เปนการเร่ิมตนที่ดีใหเกิดขึ้น ฝกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความ
เขาใจทีต่รงกนัชัดเจน รวมทั้งฝกการเปนผูฟง และผูพูดที่ดี ที่สําคัญ คือ ตองคํานึงถึงความรูสึกของผูรับ
การส่ือสารดวย โดยใชสื่อสารกันดวยหัวใจ ฝกการแสดงน้ําใจ ความเอ้ือเฟอรูจักการให-การรับ-การ
แลกเปลีย่น ใหเกิดคุณคา เกิดประโยชน สําหรับตนเอง และสําหรับบคุคลทีเ่ก่ียวของ ฝกการใหเกียรติ



 273

ผูอ่ืนอยางจริงใจ-ใหการยอมรับ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหผูรับมีความภาคภูมิใจ และมีความรูสึกที่ดีตอบแทน
กลับมา ฝกการแสดงความชื่นชอบ ชื่นชม และใหกําลงัใจซึ่งกันและกัน ตามวาระที่เหมาะสม ซ่ึงอาจมี
วิธีการอ่ืนๆ อีกมากมายที่จะทําได การจะใหเกิดผลอยางแทจริง ตองอาศัยความมุงม่ัน ความอดทน 
ตั้งใจจริงที่จะสรางอารมณที่ดีใหแกตนเอง และผูอ่ืน และที่สําคญัตองอาศัยเวลา หากนําวิธีการที่
เหมาะสมกับตนเองไปปฏบิัติจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทั้งดานอารมณ ความคิด และ
พฤติกรรม มีผลตอความสาํเร็จ และความสุขในชวีิตการทํางาน  
              การทํางานตองรูจักศึกษาตนเอง และผูอ่ืน การศึกษาตนเองทําใหบคุคลรูจักตนเอง เขาใจ
ตนเอง ยอมรับตนเองทั้งสวนดี และสวนบกพรองของตนเอง จากน้ันทําการแกไขปรับปรุงตนเอง โดย
การวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบ และอดทน โดยศึกษาหลักมนุษยสมัพันธ และวธิกีารสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน ซ่ึงจําเปนตองยึดหลักวิชาการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน สามารถศึกษาไดดวยวิธีการอานเอกสารตําราตางๆ ศกึษาจากงานวจัิย ศึกษาประวัตขิองผู
ประสบความสําเร็จ และมีชือ่เสียงในธุรกิจ และสังคม สังเกตพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธระหวาง
บุคคลตางๆ ในสังคม วิเคราะห ความสัมพันธน้ัน และเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เหมาะสม สัมภาษณ
ผูที่มีความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเขารับการฝกอบรม เพราะการฝกอบรมจะทําให
ทราบหลัก วธิกีาร และไดฝกทักษะที่จะนาํไปใชในการทํางาน แรงจูงใจภายในของบุคคลจะเพ่ิมพูนขึ้น
จากการมีความพอใจขณะทํางานเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการทาํงาน  
                  จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ทักษะที่จะสรางองคการแหงการเรียนรูในการ
ทํางาน เปนวธิีการสนับสนุนใหบุคคลไดใชแรงจูงใจภายในตนเอง เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน
กับผูอ่ืน การพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนจะพัฒนาทั้งความคิด อารมณ และพฤติกรรม การ
ฝกอบรมจึงพัฒนาทักษะทีส่ามารถนําไปใชในการฝกอบรมผูเขารับการอบรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรูได  ดังน้ี 
                   2.1 การคิดทางบวก 
                     การคิดทางบวก เปนการมองโลกในแงดีที่บุคคลไดรับการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ และจากประสบการณ การคิดทางบวก จึงเปนกระบวนการ
สรางความคิด และใชพลังความคิดบนพ้ืนฐานของความเปนจริง พลังดังกลาวจะผลกัดันใหบุคคล
มองเห็นผลลัพธวาจะเกิดผลดีตอตนเองหรือผูอ่ืนอยางไร เน่ืองจากความคิดทางบวกไมใชสิ่งทีต่ิดตวัมา
แตเกิดจึงสามารถเรียนรูไดโดยอาศัยการฝก  
                      การคิดทางบวกเปนความคิดบนพ้ืนฐานของความเปนจริง เชน “ถาคุณคิดวาคณุ
เกลยีดงานของคุณแลวคุณเกลียดจริงๆ หรือเปลา” การคิดทางบวกจะสรางสรรคจิตใจใหเรามองโลกใน
แงดีอยางม่ันคงแนวแน และสรางเปนพฤติกรรมที่ถูกผลักดันมาจากพลังทางบวก เราก็จะพบกับ
สถานการณทางบวกทุกๆ วนั พลังการคิดทางบวกจึงชวยปรับปรุงชวีติ และสขุภาพของเราไปในทางที่ดี
ขึ้น  
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                   การที่เห็นวาคนมองโลกในแงดีจะมีความยืดหยุน (Resilience) สามารถฟนตัวจาก
เหตุการณที่เลวรายได และเร่ิมตนชวีิตไดอีก จึงทําใหบุคคลมองโลกในแงดีเปนผูประสบความสําเร็จใน
ชีวติ ในการทาํงาน ในการเรียน การแขงขัน ตลอดจนมีสุขภาพจิตทีดี่ดวย  
                      จากขอมูลดังกลาว ชีใ้หเห็นวาความรูสึก ความเชือ่ และความรูสึกทั้งหมดของพวกเขา
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความคิดภายในตวัเราเอง เราเปนผูควบคุมทั้งทีรู่ตัวหรือไมรูตวัก็ตาม เราสามารถ
คิดทางบวกหรือทางลบ แสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน หรือเฉื่อยชา คลองแคลวหรือหยุดน่ิง ดังน้ัน
ความคิดจึงเปนสิ่งที่ทําใหบคุคลแตกตางกันมากที่สุด และสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กันดวย เชน ความรูสึกที่มีตองานที่ทํา บางคนทํางานดวยความสนุกสนาน และตื่นเตน บางคนทํางาน
กับความรูสึกวานาเบื่อหนาย ความคิดเหลาน้ีมาจากการที่เราพูดกับตนเอง (Inner conversations) ทั้งที่
เรารูสึกตวัหรือไมก็ตาม ดังน้ันขั้นแรกของการคิดทางบวก คือ การเรียนรูวิธีการพูดกับตนเอง คนที่เริ่ม
พูดกับตนเองวา “ฉันทําได” บุคคลน้ันก็จะเพ่ิมพลังในตนเอง และสามารถทําส่ิงทีดี่ยิ่งขึ้นไดจริงๆ  
                      วิธีการคิดทางบวก เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน มีขั้นตอน ดังน้ี  
                  1. สํารวจความคิดของตนเอง โดยสํารวจวาความคดิน้ันเปนความคิดทางบวกหรือไม 
เชน แนะนําวธิีการทํางานใหแลว ลูกนองไมยอมทําตามที่บอก เราจึงคิดวาลูกนองนิสัยไมดีกระดาง
กระเด่ืองไมเชื่อฟง การคิดเชนน้ีเปนการคิดทางบวกหรือเปลา? 
                  2. วิเคราะหวาความคิดน้ันอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงหรือไม เชน “ถาเราพูดวา 
ลูกนองของเราเปนคนบา แลวเขาบาจริงๆ หรือเปลา?” 
                   3. วิเคราะหความคิดดังกลาวน้ันมีผลอยางไรตอตนเอง เชน “ถาคิดวาลูกนองนิสัยไมดี
กระดางกระเด่ืองไมเชื่อฟง” การคิดเชนนี้จะทําใหตนเองรูสึกอยางไรกับลูกนองคนดังกลาว  
                    4. สรางความคิดที่ดี โดยการใหเหตุผลกับตนเองในทางที่จะชวยสรางความสุข ความ
สบายใจ ความสําเร็จ และผลลัพธตามเปาหมายของการทํางาน หรือเปาหมายในชีวติบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง  
              การคิดทางบวกไมไดติดตวัมาตั้งแตเกิด เราสามารถเรียนรูได โดยอาศัยการฝก วิธีการ
คิดทางบวกเริม่ตนดวยการสํารวจความคดิของตนเองกอนวาความคดิน้ันเปนความคิดทางบวกหรือไม? 
จากน้ันวิเคราะหวาความคดิน้ันอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงหรือเปลา? ตอมาวิเคราะหวาความคิด
ดังกลาวน้ันมีผลอยางไรตอตนเอง? และทายที่สุดเปนการสรางความคิดที่ดีดวยการใหเหตุผลกบัตนเอง
ในทางที่จะชวยสรางความสขุ ความสบายใจ ความสําเรจ็ และไดผลลพัธตามเปาหมายของการทํางาน 
หรือเปาหมายในชีวติบนพื้นฐานของความเปนจริง  
                2.2 การสื่อสารดวยวาจา และทาทาง 
                     การส่ือสารทั้งทางวาจา และทาทางถอืเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทํางาน เพราะการ
สื่อสารเปนวิธกีารนําขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความตองการ อารมณ และความรูสึกจากผูสงไปยัง
ผูรับ เชน ระหวางหัวหนากับลูกนอง หรือระหวางเพ่ือนรวมงาน ใหเกิดความเขาใจตรงกัน การที่ผูรับจะ
แปลความหมายขอมูลไดตรงกับผูสงหรือไมน้ันยอยมีผลตอการสราง และรักษาความสัมพันธในการ
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ทํางาน แตก็มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการตีความหมาย เชน ผูสงมีความสามารถในการถายทอด
ขอมูลแคไหน สื่อที่ใชมีคุณภาพเพียงใด บรรยากาศในขณะนั้นอยางไร ผูรับมีอารมณความรูสึกตอกา
สื่อสารในขณะนั้นอยางไร เปนตน ปจจัยดังกลาว ทําใหการตีความขอมูลบิดเบือน และนําไปสู
สัมพันธภาพในการทํางานที่ไมดีได  
                  การติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะดวยวาจา และทาทางจึงมีความสําคัญในการสราง
ความสมัพันธในการทํางาน เปนเคร่ืองมือสําคัญในการถายทอดขอมูล คําแนะนํา ความคิดเห็น อารมณ
ความรูสึก และความตองการ เพ่ือใหอีกฝายเกิดความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกนัทั้งยังชวยปองกัน 
หรือลดความขัดแยง ซ่ึงจะนําไปสูการมีความรวมมือรวมใจในการทาํงานใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย
ของงาน ตลอดจนชวยสงผลดีตอการดําเนินชีวติประจําวันดวยวิธีการส่ือสารทางวาจา และทาทางเพ่ือ
การทํางานใหบรรลเุปาหมายในการทํางานรวมกัน มีวิธกีาร ดังตอไปน้ี 
                     1. การสรางความเปนกันเอง ถือวาเปนขั้นเริ่มตนของการสื่อสารระหวางกันในการ
ทํางาน เพราะการทําใหอีกฝายรูสึกสบายใจ สะดวกใจ และมีอิสระที่จะพูดมากกวาการเร่ิมตนดวยการไต
ถามถึงงาน หรือปญหาทันทีทันใด การสรางความเปนกันเอง มี 2 ประเภท ไดแก การใชคําพูด เปนการ
ทักทายกอนเริ่มตนสนทนาเร่ืองงาน เชน “เปนอยางไรบางวนัน้ี” “อากาศแบบน้ีสบายดีนะ” “คุณมีธุระกับ
ผมใชไหม” “สวัสดี มีอะไรจะคุยกับผมหรอืเปลา” การใชภาษาทาทาง เปนการแสดงออกวาเราเปนมิตร 
และพรอมที่จะสนทนาพูดคยุกับเขา เชน “ยิ้มรับดวยความสดชื่น” “ลุกขึ้นแสดงการตอนรับ” การถูกเน้ือ
ตองตัวกันบางจะชวยสรางความเปนกันเองไดเร็ว ซ่ึงควรรูวามากนอยแคไหน การสรางความเปนกันเอง
ทั้งการใชภาษาคําพูด และการใชภาษาทาทางจะแสดงถึงการใหเกียรติผูอ่ืน โดยที่แสดงออกวาเขาเปน
คนมีคาไมวาเขาจะอยูในฐานะอยางไร  
                    2. การสนทนา เปนการพูดคุยถึงสาระสําคัญของเร่ือง หลักการสนทนาควรเริ่มตนดวย
การทําความเขาใจในเรื่องทีกํ่าลังจะสนทนาใหแจมแจงชัดเจน ถาพูดในเรื่องที่รู เรื่องที่ถนัด หรือมีการ
เตรียมความพรอมที่ดี ก็จะมีความม่ันใจในสิ่งที่ดี ทั้งยังชวยสรางความเชื่อถือใหกับคูสนทนาดวย การ
จัดลําดับความคิด เปนการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีสนทนา เชน การอธิบายใหลูกนองทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง ถาพูดแบบนึกอะไรไดก็พูดเด๋ียวนั้น พูดตรงนั้นที ตรงนี้ที หรือนึกอะไรไดก็พูด คูสนทนาก็
อาจจะสับสน การสนทนาโดยตรงหรือพูดเอง ดีกวาการสงผานขอมูลโดยฝากคนอ่ืนไปบอก เพราะอาจ
ทําใหผูรับไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไป  พูดใหชัดเจนชัดถอยชัดคํา จะชวยใหคูสนทนารับขอมูลไดชัดเจน
ไมสับสน ใชนํ้าเสียง สีหนา ทาทาง ใหสอดคลองกับเรื่องที่กําลังสนทนา การฝกวิธกีารน้ีอาจเริ่มตนจาก
การสังเกตจากบุคคลอ่ืนกอน แลวคอยนํามาปรับปรุงกับตนเอง  
                      3. การฟง เปนทักษะทีส่ําคัญที่สุดในการสื่อสาร และยังเปนทกัษะเบื้องตนทีแ่สดงวา 
เรายอมรับ และพรอมที่จะเขาใจคูสนทนา การมีสมาธิในขณะฟง เพ่ือใหเขาใจประเด็นของผูพูดอยาง
แทจริง เพราะถาปราศจากการฟงเราจะไมสามารถเขาใจผูอ่ืนได เทคนิคการฟง มีดังน้ี การเงียบ เพราะ
เราไมสามารถรับฟงไดถาเรากําลังพูด ดังน้ันเราจึงตองหยุดพูดซะกอน อดทน ตัดส่ิงที่ทําใหวอกแวก
ออกไป อยาเคลื่อนไหวไปมา หรือแสดงความสนใจสิ่งอ่ืน เพราะจะทําใหคูสนทนาเสียสมาธิ และอยา
ขัดจังหวะขณะที่เขากําลังพูด สนใจ ดวยการมอง และผงกศีรษะจะทําใหคูสนทนาเห็นวาเราสนใจ และ
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ตองการรับฟงสิ่งที่เขากําลังพูด และอยาอานอะไรขณะฟง การตอบรับดวยเสียง หรือพูดส้ันๆ วา “ครับ” 
,“ใช”,  “ออ”, “ผมเขาใจ”, “เหรอ”, “อยางน้ันหรือ”, “นาสนใจจริงๆ ” อาจใชการทวนคําพูด 2-3 คําทาย
ของผูพูด หรือสะทอนความเขาใจของคณุใหผูพูดทราบวาคุณเขาใจเรื่องที่เขาพูด เชน ใชคําวา “ผมคิด
วา” “ผมเขาใจวา” , “คุณรูสึกวา.........ใชไหม”  
                    4. การแสดงความคิดเห็น เปนวิธีพูดอยางเปดเผยโดยแสดงความรูสึกออกไปอยาง
ตรงไปตรงมา และสะทอนวามีความสนใจในเรื่องราวท่ีกําลังสนทนา การแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานควรแสดงออกในสิ่งที่คาดวาจะเปนประโยชนตอการทํางาน ถามีความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก
ผูอ่ืน หรือความคิดเห็นน้ันอาจไปกระทบกระเทือนความรูสึกของผูอ่ืน ควรแสดงออกดวยทาทีทีเ่ปนมิตร
โดยไมมีอคติหรือลําเอียง  
                       5. การกระตุนใหอีกฝายแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ชวยใหไดวิธีการทํางานที่มา
จากความสรางสรรคของสมาชิก หัวหนาสามารถใชคําพูดที่ชวยปลุกเรา ใหมีการรวมเสนอความคิด ซ่ึง
เปนคําพูดที่ทาํใหลูกนอง หรือผูรวมงานอ่ืนๆ รูสึกวาในสภาวะที่ไมกดดัน และสามารถเสนอความคิดได
มากมายเทาที่ตองการไมรูสึกเกร็ง การขอใหแสดงความคิดเห็นสวนรวมมักพบวา ไมคอยมีผูเสนอ
ความคิด หลกัการสําคัญประการหนึ่งในการกระตุนใหอีกฝายแสดงความคิดเห็นคือ การสอบถามเปน
รายบุคคล ดวยการถามวา “คุณมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร” “มีอะไรอีกไหมที่เราควรพิจารณา” “มี
อะไรที่นาจะเปนไปไดอีกไหม” “เราจะทําอะไรไดอีก” การทําใหผูอ่ืนรูสึกวาเปนคนสําคัญ และมี
ความหมาย จะทําใหเขาเห็นคุณคาของตนเอง โดยเห็นวาตนเปนคนหนึ่งที่มีความสําคัญในการทํางาน 
เขาก็จะกลาแสดงความคิดเห็น กลาสรางสรรค กลาพัฒนา และใหความรวมมือในการทํางานดวยความ
เต็มใจ 
                  6. การยุติการสนทนา เปนการสิ้นสุดการส่ือสารดวยวาจา ซ่ึงถาเปนการสนทนาที่เปน
งานเปนการ การหาขอยุตกิารสนทนาจะใชการสรุปความ หรือสรุปสิ่งที่ไดพูดไป เชน “เทาทีคุ่ยกันมาน้ี
ผมจับความไดวา คุณกําลังจะ...” “ประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันน้ี คือ ...” “เพ่ือใหเขาใจตรงกันพวกเรา
กําลังจะ...” “สรุปแลวสิ่งที่เราดําเนินการก็คือ...” การส้ินสุดการสนทนาที่ดีคูสนทนาจะบรรลุเปาหมาย
ของการสื่อสารน้ัน พรอมที่จะกลับมาสนทนาพูดคุยกันอีกดวยทาททีี่มีความเปนมิตร  
                  2.3 การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืน  
                   การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืน เขาใจ และรับรูในความรูสึก ความตองการ 
และความคิดเห็นของผูอ่ืน  โดยแสดงออกอยางเหมาะสม การยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืนเปน 
ความสามารถที่จะรับรูอารมณ หรือความรูสึกของบุคคลอ่ืน หรืออาจกลาวไดวาเปน “การรูสึกอยางที่คน
อ่ืนรูสึก” เหมือนกับวา เปนความสามารถท่ีทําใหเราเขาไปอยูในสภาพของผูอ่ืน จะอยูในสภาพความ
ทุกขทรมาน เศราโศกเสียใจ หรือมีความสุข ความรูสึกเห็นใจ และเขาใจดังกลาวจะแสดงออกทางวาจา 
สีหนา ดวงตา และกิริยาทาทาง ซ่ึงทําใหผูอ่ืนมีความสุข ความสบายใจอันเปนสิ่งที่ชวยสรางสัมพันธ
ภาพท่ีดีตอกัน แตถาบุคลากรขาดความเห็นอกเห็นใจกัน จะเปนสาเหตุของความขัดแยงในองคกร เชน 
สุชาติมีความสุขมาก เพราะการเลื่อนตําแหนงขึ้นมาเปนหัวหนาในขณะที่ลูกนองไมยอมรับ เพราะ
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ลูกนองของตนเคยทํางานในตําแหนงเดียวกัน และเคยเปนเพ่ือนรวมงานกันมากอน หากเพ่ือนคนอ่ืนๆ 
ไมเห็นใจและไมเขาใจในความทุกข ทั้งยังไมใหความชวยเหลือเร่ืองงานของสุชาติ บางครั้งกับพูดจาดู
หม่ิน หรือนําเร่ืองไปฟองหัวหนาวา สุชาติขาดคุณสมบัติของการเปนหัวหนา ไมมีความสามารถในการ
ปกครองลูกนอง สภาพการณเชนนี้ทําใหสุชาติมีความเครียด และเกิดความทุกขในการทํางาน แตถา
เพ่ือนรวมงานเห็นใจสุชาติก็จะใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจซึ่งจะชวย
คลายทุกข และชวยใหเขาสามารถทํางานไดสําเร็จ 
                   วิธีการแสดงออกวายอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน ในการทํางาน การฟง และการ
สังเกต เพราะการฟงถือเปนทักษะเบื้องตนที่แสดงวายอมรับ และพรอมที่จะเขาใจผูอ่ืน เทคนิคการฟง มี
ดังน้ี คือ “เงียบ อดทน สนใจ ใหการตอบรับ” ขณะที่กําลังสนทนา ควรสังเกต การแสดงออกทางสีหนา 
เพ่ือดูอารมณ และความรูสึก เชน “หนาแดง” แสดงวาอยูในอารมณโกรธ หรืออายมากที่ถูกลอเลียน 
สังเกตแววตาหรือดวงตา เพราะ “ดวงตา คือหนาตางของหัวใจ” โดยใชการมองไปที่ดวงตาของเขาเพื่อ
สังเกตความรูสึก เชน คนทีกํ่าลังพูดโกหกมักจะหลบตา คนที่พูดเร่ืองจริงมักจะกลาสบตา คนทีอ่ยูใน
อารมณเศราดวงตาจะมองต่าํ คนที่กําลังรูสึกตื่นเตนมานตาจะขยายดวงตาจะโตขึน้ เปนตน สังเกตกิริยา
ทาทางโดยรวม เชน บางคนที่กําลังไมสบายก็จะดูออนแรง ไมคอยมีเรี่ยวแรง หรือตัวสั่น สวนบางคน
เม่ือรูสึกอาย หรือตื่นเตนก็จะมีอาการมือส่ัน เปนตน สงัเกตเจตนารมณ พิจารณาวาการกระทําของเขามี
เจตนาหรือไมอยางไร บางคนพูดหรือแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา เพราะความกดดันทางอารมณ 
แตบางคนทําเพราะเจตนา เชน เจตนาทํารายผูอ่ืน หรือตองการเรียกรองความสนใจ เปนตน การฟง 
และการสังเกตเปนวิธีการเบื้องตนที่ทําใหเขาใจ ความคดิ ความรูสึก และเรื่องราวของผูอ่ืน  
                   การเขาใจมุมมองของผูอ่ืน ดวยการเอาใจเขามาใสใจเรา เปนการคิดวา “ถาเราเปน
เขาบาง” โดยการสมมติวาถาเราเปนเขาแลวเราจะรูสกึอยางไร คิดอยางไร และทําอยางไรกับเรื่องราว
เหลาน้ัน เม่ือเราเขาใจมุมมอง และความรูสึกของผูอ่ืน เราจะมีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และแสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจดวยทาทีที่เปนมิตร จริงใจ ซ่ึงอีกฝายหนึ่งก็จะรูสึกไดเชนกันวาเรายอมรับ และเขาใจ
เขาอยางแทจริง  
                2.4 การทํางานเปนทีม  
                   ทีมงานหรือการทํางานเปนทีม (Team work) หมายถึง กลุมที่มีความสัมพันธคอนขาง
ใกลชิดที่ประกอบดวยหัวหนา และลูกนอง อาจเปนทีมงานถาวร หรือทีมงานชั่วคราวก็ได  
หัวหนาเปนบคุคลสําคญัที่จะพาทีมใหประสบความสําเร็จในการทํางาน ไดมีการนําผูจัดการไปฝกอบรม
เรื่อง การบริหารทีมงาน (Team management) เพ่ือใหสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคบับัญชา การทํางานจึงตองมีความสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือ
ชวยกันคิดชวยกันแกปญหา ชวยกันทํางาน ทําใหมีความรูสึกอบอุน และความผูกพันระหวางสมาชิก 
การสรางทีมงานจะชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหสมาชกิมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกัน การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมงาน โดยเฉพาะหัวหนา และลูกนองจึงถือวา
เปนจุดมุงหมายสําคัญของการทํางานรวมกัน  
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                  การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ มีความ

ไวเน้ือเชื่อใจกนั (Trust) มีการส่ือสารที่เปดเผย (Opened communication) การเผชิญกับปญหาความ

ขัดแยง (Confrontation of conflicts) จัดใหมีการทํางานเปนทีม (Maximization of collaboration and 

Team work) และการมีชีวติชีวาในการทํางานรวมกัน (Capacity of revitalization) องคประกอบเหลาน้ี

พัฒนาไดดวยฝกใหเกิดการเรียนรู การสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพนั้น เปาหมายของทีมตองมากอน

เปาหมายสวนบุคคล สรางบรรยากาศของการทํางานรวมกัน และการติดตอสื่อสารอยางไมเปนทางการ 

โดยที่หัวหนาจะทําหนาที่สรางบรรยากาศการมีสวนรวมใหกับทีม ดวยการใหคําแนะนําการทํางานยอๆ 

อธิบายที่มอบหมายใหชัดเจน ดูจากผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหความเชื่อถือสมาชิกทุกคน ใชความ

พยายามอยางหนักเพ่ือใหมีปณิธานของทีม ใหคําแนะนํา และเรงเราในจุดที่เหมาะสม ชวยตัดสินใจ และ

หาทางออกในเชิงสรางสรรค  

                  จึงสรุปไดวา ทีมงานหรือการทํางานเปนทีม (Team work) หมายถึง การรวมกลุมกัน

ของบุคคลโดยที่สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาที่ และมีสวนรวมเพ่ือทําใหการทํางานบรรลุผลตาม

เปาหมาย ซ่ึงแตละคนชวยกันทํางาน และสามารถทํางานแทนกันได การทํางานเปนทีม มีขั้นตอนที่

สําคัญ 4 ขั้น คือ  

                     1. ขั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพูดคุยอภิปรายทําความเขาใจในเปาหมาย

ของงาน และเปาหมายของกลุม  

                     2. ขั้นสรางความเขาใจในเปาหมาย และชี้แจงวธิกีารทํางานดวยการพูดคุย ทําความ

เขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคน และแบงความรบัผิดชอบใหชัดเจน ซ่ึงถาสมาชิกในทีม

ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และวิธีการทํางานเขาก็จะรูสึกพึงพอใจ และกอใหเกิดบรรยากาศ

การทํางาน ที่ทําใหสมาชิกอยากเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในกลุมเพ่ิมขึ้น 

                     3. ขั้นการปฏิบัติงาน เพ่ือมุงไปสูการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย มาถึงขั้นน้ี

ความสัมพันธสวนตวัระหวางสมาชิกในกลุมจะมีมากขึ้น สังเกตไดจากการใหความรวมมือในการทํางาน 

และการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  

                     4. ขั้นการควบคุม และประเมินผล เปนการทบทวนแกไขผลงาน และประเมินผลงาน

จากการทํางานรวมกัน   

               2.5 การใหขอมูลปอนกลับ 

                   การใหขอมูลปอนกลับทางบวกเปนวิธกีารใหขอมูลประเภทหนึ่ง เม่ือหัวหนาตองการ

สะทอนการทาํงานของลูกนอง เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหดีขึ้นกวาเดิม เชน ผลการ

ทํางานไมสมํ่าเสมอ ขาดการตรวจสอบคณุภาพ ผลงานจึงไมไดมาตรฐาน การใหขอมูลปอนกลบั

ทางบวกเปนวิธีการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดดีกวาวธิีการแบบเดิม ที่ใชการควบคุมซ่ึงเปนการให
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ขอมูลปอนกลบัทางลบ เชน การตําหนิ แตถาหัวหนามีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกจะทําใหลกูนอง

รูสึกวาปราศจากการควบคมุ และยังทําใหผลการทํางานดีขึ้น การไดขอมูลปอนกลบัทางลบจะทาํให

บุคคลมีความรูสึกที่แยลง ขณะที่การใหขอมูลปอนกลับทางบวกจะชวยกระตุนใหบคุคลมีความ

กระตือรือรนขึน้ และชวยใหเขามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกบัความตองการไดอยางรวดเรว็  

                 การใหขอมูลปอนกลับทางบวกมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ใหลูกนองมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่สรางสรรค 2) คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 3) ลดความรูสึกเปนปรปกษ และ 

4) สามารถแกปญหาไดดวยวิธีการจูงใจ ดังน้ันหัวหนาจึงควรใหความสนใจในพฤติกรรมทางดานบวก 

ซ่ึงเปนพฤติกรรมดีๆ ในการทํางานของลูกนองมากกวาการ “การจับผิด” เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

พฤติกรรมการทํางานที่ดียิ่งขึ้นตอๆ ไป การใหขอมูลปอนกลับมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ประการแรก คือ 

สะทอนใหผูปฏิบัติงานรูวา ถาทํางานดีแลว จะไดรูตวัวาดีอยางไร จะไดมีกําลังใจที่จะรักษามาตรฐาน

ของการทํางานใหดีเชนนั้นตอไป ประการที่สอง คือ ถาทํางานผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ ก็จะไดรู

วาพลาดตรงไหนและแกไขไดถูกจุด  

                     วิธีการใหขอมูลปอนกลบัทางบวก ใชหลักการของเทคนิคตางๆ เชน การฟง การ

สื่อสาร และการจัดการอารมณ วิธีการใหขอมูลปอนกลบัทางบวกแบบไมควบคุมในการทํางาน มี  

2 วิธีการ ดังน้ี  

                      1. การใหขอเสนอแนะการทํางาน แทนการวิพากษวิจารณ บุคคลจะมีความรูสึก

ตอตานเปนปรปกษ หรือรูสึกวาตนเองต่ําตอยดอยคา เม่ือมีการพูดตําหนิคนหนึ่งคนใด สิ่งที่จะเกิดขึ้น 

คือ การปฏิเสธวาตนมิไดกระทําเชนน้ัน เชน หัวหนาตาํหนิวา “มันเปนความผิดของคุณ”  ลูกนองก็มักจะ

ตอบวา “มันไมใชความผิดของผม” หรืออาจเปนคําตอบอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เปนการจุดชนวนความ

ขุนเคืองขึ้นในตัวคน ดังน้ันแทนที่จะพูดในเชิงตําหนิ ควรพยายามทาํความเขาใจวาทําไมเขาจึงทํา

เชนนั้น โดยเปดโอกาสใหลูกนองไดชี้แจง บอกเลาหรือชี้แจงวาเขาทาํอะไรผิด หรือไมเหมาะสมบางใน

การปฏิบัติงาน  

                  หลักการสงเสริมแรงจูงใจภายในเสนอวา วิธีการใหขอมูลปอนกลบัจะไมใชคําเชิงตําหนิ 

การควบคุม หรือคําในเชิงบังคับ เชน “คุณควรจะ” วิธกีารใหขอมูลปอนกลับทางบวกตามหลักการ

สงเสริมแรงจูงใจภายในจะใชวิธีการใหขอมูล เหตุผล ขอเท็จจริง และใชคําที่แสดงถึงการเสนอแนะ เชน 

“คุณสามารถ” หรือ “คุณอาจจะ” 

                    2. การใหขอมูลปอนกลบัดวยการใชคาํพูดที่แสดงถึงการชมเชยยกยองผลงาน  เชน 

“ทํางานไดดีมาก” “ไปไดสวยเลย” “ใชเลย!!” “ผมชอบผลงานของคุณจัง” เม่ือเหตุการณเอ้ืออํานวย การ

ใหขอมูลปอนกลับทางบวกดวยการยกยองชมเชย จะเปนกระจกบานสําคัญที่จะชวยสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน เม่ือเขาทําในสิ่งที่ถูกตองหรือทํางานดี การชมเชยยกยองจึงเปนเทคนคิ นําไปสูการผูกมิตร
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ไดอยางรวดเร็ว ทําใหบคุคลมีความรูสึกที่ดีตอกัน เชน ชมพอประมาณเพ่ือเปนการทักทาย (Greeting) 

หรือชมอยางมากเพ่ือเปนการสรรเสริญ (Commendation) ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับเจตนา หรือวัตถปุระสงค

ของผูชม  

                      การใหขอมูลปอนกลับดวยการชมเชยยกยองในการทํางาน แบงออกเปน 4 ประเภท 

คือ 1) ชมเชยเพ่ือทักทาย เชน “วันน้ีทาทางสดชื่นเลิกงานแลวจะไปไหนหรือ” “วันน้ีมาทํางานแตเชา

เชียว” 2) ชมเชยเพ่ือเปนการเสริมแรงใหกําลังใจ เชน “กําลังขะมักเขมนทํางานอะไรอยู ” 3) ชมผลงาน

เพ่ือเปนการประเมินผล เชน “อ่ือ คุณมีฝมือดีมาก” และ 4) ชมเพ่ือเปนการยกยอง เชน “ยินดีกับ

ตําแหนงใหม” “ไดยินชื่อเสียงมานานแลวเพ่ิงพบตัววนัน้ีเอง”   

                      ดวยเหตุน้ีการใหขอมูลปอนกลับทางบวกดวยการชมเชย จึงมีคุณประโยชนอยางมาก

ในการทํางานแตถาใชผิดก็อาจจะเปนโทษได การฝกฝนจึงมีความจําเปนเพ่ือปองกันความผิดพลาดและ

เพ่ือสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวติ   

                     2.6 การจัดการอารมณ 

                      การจัดการอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถที่บุคคลจัดการกระทํา ความคิด 

ความรูสึก ในลักษณะที่มีการปรับ และยดืหยุนไดในบริบทตางๆ ในลักษณะที่จะเอ้ือประโยชนมากกวาที่

จะขัดขวางการทํางานในขณะนั้น การเปนคนมีสติ และสามารถเลื่อนการตอบสนองความพึงพอใจของ

ตนออกไปกอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายได และเม่ือมีความทุกขใจก็สามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดดี ผูที่

จัดการอารมณไดดีจึงมีความสามารถในการควบคุมอารมณของตน และแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับ

บุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ  ทั้งอารมณดีและไมดีใหเกิดความสมดุล รูจักระงับอารมณ และ

ระบายอารมณไดอยางเหมาะสมไมเก็บกด  

                      การจัดการอารมณตนเองจึงเปนความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับอารมณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม โดยแสดงออกวาเปนคนทีส่ามารถควบคุมตนเองได เปนคนที่นาไววางใจ 

และมีความสามารถในการปรับตวั สําหรับความสําคัญของการจัดการอารมณ คือ ผูที่สามารถจัดการ

อารมณของตนไดจะสามารถควบคุมอารมณ และแรงกระตุนภายในตลอดจนรอคอยการตอบสนองความ

ตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับ

อุปสรรค และขอขัดแยงไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเริ่มสรางสรรค

อันมีคาของตนเองได สามารถชี้นําความคิด และการกระทําของตนเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งใน

ฐานะผูนําหรือผูตามไดอยางมีความสุข จนประสบความสําเร็จในการเรียน อาชีพ และประสบความ 

สําเร็จในชีวติ  
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                      การจัดการอารมณไดอยางเหมาะสมเพียงใดดูจาก 1) การควบคมุตนเองได ไมแสดง

อารมณอยางทันทีทันใด น้ันคือ มีขันติ และมีสตคิอยควบคุม 2) การมีเหตุผลสามารถอธิบายเรือ่งราวท่ี

เกิดขึ้นไดอยางสมเหตุสมผล 3) มีความคดิ ความรูสึกทีก่อใหเกิดพฤติกรรม และผลยอนกลับในแงบวก 

4) ผูที่สามารถจัดการอารมณตนเองไดจะมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และ

สถานการณ  

                      การจัดการอารมณที่ชวยสงเสริมความสําเร็จในการทํางานไดบุคคลจะตองรับรู ตีความ 

แสดงภาวะอารมณไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการใชภาวะอารมณน้ันๆ ตอตนเอง ผูรวมงาน มี

การเรียนรู มีความเขาใจ อารมณและความรูสึกที่ไดรับ นอกจากนี้ตองสามารถควบคุมอารมณของ

ตนเอง และเอาชนะโดยสรางพฤติกรรมในทางบวก การจัดการอารมณที่ดีจะชวยพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี

กับผูอ่ืนในการทํางาน โดยเฉพาะงานบรกิาร หรือการทําธุรกิจ ความสําเร็จในการทํางานนอกจากนี้จะ

ขึ้นอยูกับความสามารถของตนแลว ยังขึ้นอยูกับความรวมมือของผูอ่ืนดวย  

                      วิธีการจัดการอารมณมีหลายวธิี สรุปไดดังน้ี  

                      1. การมีขันติ คือ รูจักขมอารมณที่ไมพึงปรารถนา ดังที่มีคําเตือนใจสําหรับคนโกรธวา

ให “นับหน่ึงถึงสิบ” เม่ือระงับอารมณไวไดก็ใชปญญาไตรตรองวาควรจะปฏิบัตเิชนไร จึงมี 

ผลยอนกลับใหมีคุณมากกวาโทษ การจะถึงขั้นน้ันไดก็ตองสืบเนื่องจากการมีสติ สามารถเผชญิตอ

สภาพแวดลอมตางๆ ที่กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม  

                      2. การมีสติ คือ การละลึกได ความไมเผลอ ไมเลนิเลอ ไมฟนเฟอนเลื่อนลอย เปน

ความตื่นตัวตอหนาที่เปนภาวะที่พรอมอยูเสมอในการรับรูสิ่งตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของหนาที่ของสติจึง

คอยควบคุมตรวจตราความรูสึก นึกคิด และพฤติกรรมทุกอยาง การฝกใหมีสติใหใชวิธีการสติปฎฐาน 

เปนวธิีปฏิบตัเิพ่ือการใชสตใิหบังเกิดที่สุด  

                      คนที่ตระหนักถึงอารมณของตนเองจะกลับคืนสูอารมณในสภาพปกติไดเร็วกวาคนที่

ไมตระหนัก การจัดการอารมณตนเองดวยวิธีการน้ีผูฝกควรจะ 1) ตระหนักวาตน คือ ผูรับผิดชอบ

อารมณของตนเอง มิใชผูอ่ืนหรือเหตุการณภายนอก 2) แยกขอเท็จจริงออกจากการตีความหมาย 

เน่ืองจากอารมณสวนมากเกิดจากการคิด การตีความหรือการประเมินสถานการณโดยตัวเราเอง ดังน้ัน 

จึงควรแยกขอมูลที่ไดจากประสาทสัมผัสกับการตีความ 3) บอกกับตนเองวา กําลังรูสึกอยางไรจนกวา

ความรูสึกทางลบนั้นจะหายไป เชน “โกรธหนอๆ” จนกวาความโกรธจะหายไป แตตองบอกตลอดเวลา 

ไมใชบอกคร้ังเดียว 4) ใหอารมณสงเสริมการคิดของตน โดยใชอารมณน้ันใหเปนประโยชนตอการคิด 

ใหอารมณชวยปรับความแตกตางความคิด เชน เม่ือบุคคลเกิดความรูสึกกังวลเรื่องการบรรยายใหที่

ประชุมใหญฟง ก็จะคิดหาวิธีการเตรียมตวัใหพรอมที่จะพูด นอกจากน้ีอารมณดีจะนําไปสูความคิดในแง

ดี สวนการมีอารมณไมดีก็จะนําไปสูการมีความคิดในแงรายได  
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                      3. การผอนคลายกลาเน้ือดวยวิธีการ Progressive muscle relaxation เปนวธิ ี

การผอนคลายกลามเน้ือทีจ่ะชวยใหอยูในอาการสบายตัว และชวยใหเกิดความสบาย มีวิธีการดังน้ี คือ 

กอนอ่ืนควรจะหาสถานที่ทีเ่งียบสงบ และสะดวกสบาย อาจจะนั่งหรือนอนลงก็ได สิ่งที่จะทํา คือ การ

ผอนคลายกลุมกลามเน้ือในสวนตางๆ ของรางกายทีละสวน โดยเริ่มจากหนาผาก สําหรับกลามเนื้อสวน

อ่ืนๆ ที่ควรไดรับการผอนคลาย เชน คอ ไหล กลามแขน กลามอก กลามทอง บริเวณบั้นทาย ตนขา 

นอง และนิ้วเทา การผอนคลายแตละสวนใหนับ 1 ถึง 10 (ซ่ึงเทากับ 1 ถึง 10 วนิาทีโดยประมาณ) โดย

จะทิ้งชวงประมาณ 30 วินาที กอนไปฝกกลามเน้ือสวนอ่ืนๆ จนครบทุกกลุม จุดมุงหมายของการฝก

แบบน้ี คือ เพ่ือใหสังเกตถึงความแตกตางระหวางความเครียด หรือการเกร็งกับความผอนคลาย และทํา

ใหไดเขาถึงความรูสึกตางๆ ทางรางกายไดดีขึ้น  

                      4. การสรางอารมณที่พึงปรารถนาใหเกิดขึ้น ดวยการสรางอารมณที่เปนสุข เชน 

สมมติเหตุการณขึ้นมา แลวคิดวาหากเปนเรื่องที่เกิดขึน้กับตวัทานจริงๆ ทานจะทาํอยางไร แลวใหลอง

นําเหตุการณสมมติน้ีมาอานออกเสียงหลายๆ คร้ัง การคํานึงถึงเหตุการณสมมตเิชนน้ี เพ่ือกระตุน

อารมณของความดีใจใหเกิดอารมณที่เปนสุข หรืออาจใชการสรางจิตนาการที่เรียกวา “Guided 

Imaginary”  โดยจิตนาการวาทานกําลังอยูในเหตุการณน้ัน เชน “กําลังพักรอนอยูที่ชายหาดทีคุ่ณชอบ

มากๆ อากาศตอนนี้ดีและววิก็สวย” หรือ “เจานายเรียกไปพบแลวบอกคุณไดเงินเดือนขึ้น” “มีเพ่ือนคน

หน่ึงกําลังเลาเร่ืองขําขันใหคุณฟง” เปนตน  

                      5. คนหาวิธีการจัดการอารมณที่ตรงกับความสนใจความชอบ หรือความพอใจของ

ตนเอง เชน การรองเพลง การสรางสรรคงานศิลปะ การทํางานอดิเรก การเลนกีฬา เปนตน  

                   การเขารับการฝกอบรมจากกิจกรรมดังกลาวขางตน จะทําใหทราบหลัก วธิีการ 

รวมทั้งฝกปฏบิัติเพ่ือใหมีคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางาน สุดทายก็คือ ตองนํา

หลัก และวธิีการในการทํางานไปใชใชชีวติจริง การแกไขปรับปรุงตนเองแลวทําความเขาใจผูอ่ืน 

หลังจากไดรับการสงเสริมแรงจูงใจภายในจากกิจกรรม และเรียนรูทักษะที่ดีในการทํางาน เขาใจการ

ทํางานรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง พรอมที่จะเรียนรูไปพรอมๆ กัน และ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน ทําใหบุคคลไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธผิล  
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5. กิจกรรมการฝกอบรม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อละลายพฤติกรรม และเสรมิสรางการมีความรอบรู

เฉพาะตวัเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  
ชื่อกิจกรรม รหัสความพรอมแหงการเรียนรู 
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมการปฐมนิเทศ เตรียมความพรอมเบื้องตน เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเห็น

ภาพและเขาใจที่มาของวัตถุประสงคและขั้นตอนของหลักสูตร โดยผานทางการทํา
กิจกรรมรวมกัน ซ่ึงเปนการเปดสมอง เปดการรับรู เปดใจ และพรอมที่จะแบงปนใน
สวนทีต่นเองมี ใหกับผูอ่ืน ซ่ึงน่ันคือพ้ืนฐานอันดับตนๆ ของการมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดเขาใจที่มา วตัถุประสงคและขั้นตอนหลกัสูตรฝกอบรม 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม เขาใจความหมายและตระหนกัถึงความสําคัญเพ่ือใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดเตรียมพรอมในการเขารับการอบรม ดวยการเปดสมอง 

เปดการรับรู เปดใจ และพรอมที่จะแบงปนซ่ึงกันและกัน 
ระยะเวลา 2    ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. ที่มา วัตถปุระสงคของการจัดโครงการฝกอบรม 
2. ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
3. คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางาน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา  

1. ใหผูเขารับการอบรม ทํากิจกรรมเตรียมความพรอมทั่วไป เพ่ือเตรียมความพรอม
ทางกาย วาจา และจิตใจเบือ้งตน การตบมือพรอมกัน ตบมือตามคําบอก รองเพลง
เตรียมความพรอม เชน หากพวกเรากําลังสบาย จงปรบมือพลัน ฯลฯ  

2. หลังจากที่ไดเตรียมความพรอมเบื้องตนแลว ใหทําการแบงผูเขารับการอบรม 
ออกเปนกลุมๆ กลุมละประมาณ 5-8  คน  

ข้ันกิจกรรม 
3. ใหโจทย รหัสความพรอมแหงการเรียนรู ดวยวธิีการทีว่ทิยากรปรบมือตามจังหวะ

รหัสความพรอมแหงการเรียนรู ใหผูเขารับการอบรมดู เพียงคร้ังเดียว (ขึ้นตอนนี้
สําคัญมาก ควรใหผูเขารับการอบรมสังเกต และตั้งใจอยางจริงจัง และวทิยากรผูนํา
ตองสามารถปรบมือไดอยางถูกตองและแมนยําที่สุด) โดยมีกติกาวา หลังจากที่ไดดู
การปรบมือรหัสความพรอมแหงการเรียนรูแลว สมาชิกทุกคนในแตละกลุมน้ันตอง
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ปรบมือตามไดอยางถูกตองและเหมือนกับที่วทิยากรปรบใหดูเปนตวัอยาง โดยที่
วิทยากรยังไมตองเฉลยใหผูเขารับการอบรมดู 

 
รหัสความพรอมแหงการเรียนรู 

1   12  1234  12 1234  12  12  1 
       1       2       3       4 
12   1234  12 1234  12  12  1 
  ........(ชื่อสถานศึกษา)....  สู 

 
4. ใหแตละกลุมฝกซอมการปรบมือกันเอง ดวยการแบงปน พูดคุย ถกเถียงกันภายใน

กลุมเพ่ือใหทกุคนภายในทมีปรบมือรหัสความพรอมแหงการเรียนรูไดอยางถูกตอง 
พรอมเพรียงกันทุกคน และถากลุมไหนม่ันใจวาสมาชกิทุกคนในทีมพรอม และ
สามารถปรบมือรหัสความพรอมแหงการเรียนรูไดอยางถูกตองแลว ก็ใหเชิญ
วิทยากรเขาไปตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงหากผิด หรือไมถูกตองทั้งหมด หรือ
สมาชิกในทีมบางคนยังทําไมได ก็ใหกลุมน้ันกลับไปแกไขใหมจนกวาจะถูกตอง
ทั้งหมด โดยใหแขงขันกันเปนกลุม และถากลุมสําเร็จกอนก็จะเปนผูชนะ  

ข้ันสรุป 
5. หลังจากกิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม ไดรวมกันแบงปน อภิปรายถึงทาทีตางๆ ที่

เกิดขึ้นในระหวางดําเนินกิจกรรม ซ่ึงอาจจะเชิญกลุมทีช่นะขึ้นมาแบงปนวิธีการการ
ทํางาน การเรียนรูรวมกัน ที่ทําใหประสบความสําเร็จ หรืออาจเชิญกลุมที่ไมสําเร็จ
ขึ้นมาอภิปรายถึง ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

6. วิทยากรวิเคราะหทาทีตางๆ ในระหวางการดําเนินกิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม 
ไดเห็นถึงทาทีที่สําคัญที่จะนําไปสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

7. วิทยากรบอกที่มา วัตถปุระสงคของการจัดการฝกอบรม บรรยายถึงความหมาย
ขององคการแหงการเรียนรู และทาททีี่สําคัญของผูเขารับการอบรม ที่จะนําไปสู
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยพัฒนาจากการสงเสริมแรงจูงใจ
ภายใน 

ส่ือการฝกอบรม 
1. โนตบุค  
2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม จากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม และสอบถามความเขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูในการปฏิบัตงิาน 

ชื่อกิจกรรม  ปายชื่อหรรษาแหงการเรียนรู 
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมเบื้องตน เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดทํางานรวมกันอยางมีความสุขและ

สนุกกับการเรียนรูรวมกัน การใชความคิดสรางสรรคเพ่ือใหหลุดออกจากกรอบเดิมๆ 
ซ่ึงเปนคุณสมบัติทีส่ําคัญเพ่ือใหมีคุณลกัษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดรับรูถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข รูสึกสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีความเขาใจเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู  
ระยะเวลา 1   ชั่วโมง  30 นาที 
เน้ือหากิจกรรม 

1. ความสําคัญของการทํางานรวมกันอยางมีความสุข รูสกึสนุก เพ่ือใหมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  

2. กระตุนใหเกิดเจตคตขิองความรูสึกสนุกที่จะสรางสรรคเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู มีความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงไมใช
ภาระหนาที่ทีต่องเพ่ิมขึ้น ทีต่องเหนื่อย ที่ตองเครียด หากแตเปนการสรางสรรค
บรรยากาศของการทํางานใหมีความสุข และสนุกไปกับการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. ทําการแบงผูเขารับการอบรม ออกเปน 6 กลุม กลุมละประมาณ   5 -8 คน  
(ขั้นตอนการแบงกลุม วิทยากรควรใชวธิทีี่แตกตาง และนาสนใจ ไมใชวธิีการนับ
หมายเลข และใครอยูหมายเลขใดก็ไปอยูรวมกัน อาจใชวิธเีชน แบงตามเสียงสัตว 
ใชเพลงแบงกลุม เชน เพลงรวมเงิน หรือเปนเกมแบงกลุม เชน เกมหอยเปลี่ยนฝา 
เปนตน เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศใหมในการรวมกิจกรรม) 

 ข้ันกิจกรรม 
2. แจกอุปกรณใหแตละกลุม เพ่ือนําเปนคิด สรางสรรค ใหเปนปายชื่อของแตละคน ใน

โจทยที่วา “ปายชื่อแหงการเรียนรู” หมายถึง ลักษณะของปายชื่อน้ัน ตองแสดงให
เห็น พรอมทั้งสามารถบอกถึงความหมาย ที่อธิบายถึงคุณลักษณะของการเรียนรู
ของกลุม   

3. แตละกลุมชวยกันทําปายชือ่ภายในเวลาที่กําหนด หากกลุมใดที่ทําปายชื่อเสร็จแลว 
ใหกลุมน้ันเตรียมวิธีการนําเสนอใหวิทยากรและกลุมอ่ืนๆ ไดเขาใจถึงความหมาย
ของปายชื่อน้ันๆ ดวยรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ  



 286

ข้ันสรุป 
4. หลังจากกิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม ไดรวมกันแบงปน อภิปรายถึงทาทีตางๆ ที่

เกิดขึ้นในระหวางดําเนินกิจกรรม  
5. วิทยากรวิเคราะหทาทีตางๆ ในระหวางการดําเนินกิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม 

ไดเห็นถึงทาทีของความสนุกในระหวางดําเนินกิจกรรม ซ่ึงทุกคนจะมีความสุข 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่งายๆ และใชความคิดสรางสรรคของทุกคนมารวมกัน ซ่ึง
จากผลท่ีไดก็จะสรางความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นของกลุมน้ันๆ ซ่ึงวิทยากร
ควรดึงเอาทาทีตางๆ เหลาน้ีเปนประเด็นสําคัญใหผูเขารับการอบรม ไดคิด
ไตรตรองวา หากเปนงานของโรงเรียน งานที่ตองการผลที่ชัดเจน งานที่ตองการ
ความเอาจริงเอาจัง  เราก็สามารถที่จะใชทาทีตางๆ เหลาน้ี ความรูสกึสนุกในการ
ทํางาน การแบงปนความคดิเห็นรวมกัน ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันสรางสรรค
ผลงานอยางมีสวนรวม ก็ทําใหเกินคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่
ทุกคนมีความสุขได  

ส่ือการฝกอบรม 
1. กระดาษแข็ง ขาว-เทา กลุมละ 1 แผน 
2. ปากกาเคมี นํ้าเงิน ดํา แดง กลุมละ 6 ดาม 
3. กรรไกร คัตเตอร กลุมละ 3 อัน 
4. เชือกสําหรับคลองคอ กลุมละ 1 มวน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม จากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม และสอบถามความเขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 
การเรียนรูในการปฏิบัตงิาน 

ชื่อกิจกรรม  Group Rotation   
สาระสําคัญ เปนความสําคญัและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงของปญหา และ

ทําใหผูเขารับการอบรมยอมรับวา ณ ปจจุบันนี้ บุคลากรและองคกร ยังมีอุปสรรคและ
ปญหาที่จะทําใหเกิดคุณลักษณะองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงหากทุกฝายไดเห็นและ
เขาใจรวมกันแลว ก็เปนการงายที่จะรวมใจกันเดินหนาเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูรวมกัน 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไป     ตรงมา โดยอาศัย

กระบวนการกลุมในการตอบคําถาม ที่มีผลตอคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง
การเรียนรู  

2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ไดเห็นถึงความเปนจริง ความเปนอยู บรรยากาศใน
การทํางาน และยอมรับถึงอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอการทําใหองคกรมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู  

ระยะเวลา 2    ชั่วโมง 30 นาที 
เน้ือหากิจกรรม 

1. ความเขาใจ และความสําคญัขององคการแหงการเรียนรู 
2. ปญหาเรงดวน และอุปสรรคที่สําคัญเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู 
3. การดึงแรงจูงใจภายในสวนตัว ของผูเขารับการอบรม ที่จะเปนตวัขบัเคลื่อนทีส่ําคัญ

ที่จะทําใหเกิดคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. ทําการแบงผูเขารับการอบรม ออกเปน 6 กลุม กลุมละประมาณ   5 -8 คน สามารถ
ใชกลุมเดิมจากกิจกรรมที่ผานมาได (ขั้นตอนการแบงกลุม วิทยากรควรใชวธิีที่
แตกตาง และนาสนใจ ไมใชวิธีการนับหลายเลข และใครอยูหมายเลขใดก็ไปอยู
รวมกัน อาจใชวิธเีชน แบงตามเสียงสัตว ใชเพลงแบงกลุม เชน เพลงรวมเงิน หรือ
เปนเกมแบงกลุม เชนเกมหอยเปลี่ยนฝา เปนตน เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศใหม
ในการรวมกิจกรรม) 

2. ใหแตละกลุมน่ังที่พ้ืน หรือน่ังที่โตะ เปนลักษณะวงกลมกลุมใครกลุมมัน ในการที่จะ
ชวยกันระดมสมองหาคําตอบของคําถาม ที่จะไดรับซ่ึงแตละกลุมจะไมเหมือนกัน 
(จํานวนคําถามควรเทากับจํานวนของกลุมที่เขารับการอบรม) 
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 ข้ันกิจกรรม 
3. แจกกระดาษคําถามใหแตละกลุม จากน้ันใหแตละกลุมชวยกันระดมสมองตอบ

คําถามตามความเปนจริง ซ่ึงสามารถตอบไดหลายขอ จนกวาจะหมดเวลา  
4. วิทยากรกําหนดเวลาใหการตอบคําถามแตละคําถามเทาๆ กัน ซ่ึงหลังจากหมด

เวลาในขอน้ันแลว ก็ใหนํากระดาษคําถามวนไปใหกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกันตอบคาํถาม เปนลักษณะ Rotation วนตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงหาก
ความคิดเห็นใดซ้ํากับที่เพ่ือนๆ กลุมอ่ืนไดแสดงความคดิเห็นแลว อาจจะทํา
เคร่ืองหมายเห็นดวย เชน การใหคะแนน หรือการขีดถูก เพ่ือย้ําใหเห็นวา เห็นดวย
กับความคิดเห็นน้ี ทําไปลกัษณะนี้จนทกุกลุมไดตอบคําถามครบทกุคําถาม   

5. แนวคําถามในการใชกิจกรรม Group Rotation  
• นิยามของคําวา “องคการแหงการเรียนรู” คือ 
• สถานศึกษา “สถานศึกษา ในฝน” ที่อยากเห็นคือ 
• ถาพูดถึง สถานศึกษา อะไรคือ ”เอกลักษณสําคัญ” ที่บคุคลภายนอก 
         คิดถึง  
• “ปญหาสําคัญเรงดวน” ที่องคกรของเราตองรีบแกไข 
• อะไรคือ “อุปสรรคสําคัญ” ของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู   
• สิ่งที่คาดหวังกับอาชีพ ”ครู” คือ 

ข้ันสรุป 
6. จากน้ันวิทยากรนําเอากระดาษคําถาม ที่มีความคิดเห็นของแตละกลุมออกมา

อภิปรายพรอมกัน รวมกันแบงปน พรอมทั้งทําความเขาใจ ซักถามถึงความคิดเห็น
และความเปนจริงที่เกิดขึ้น  

7. วิทยากรวิเคราะหจากความคิดเห็นของแตละกลุม ซ่ึงจะทําใหผูเขารับการอบรม ได
เห็นความชัดเจน เขาใจและใหความสําคญัขององคการแหงการเรียนรู และเห็นถงึ
ปญหาและอุปสรรคที่จะสงผล ไมใหเกิดคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรูรวมกัน (ขั้นตอนนี้สําคัญมาก วิทยากรตองพยายามดึงเอาประเด็นที่สําคัญ 
ออกมาอภิปรายใหเห็นถึงความเขาใจของผูเขารับการอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นปญหาและอุปสรรค ซ่ึงวิทยากรไมจําเปนที่จะตองรีบสรุป หรือรีบหา
วิธีแกไขดวยตัวเอง หากแตพยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาและ
อุปสรรค ทิ้งประเด็นปญหาเอาไว พรอมทั้งทาทายผูเขารับการอบรม โดยอาศัย
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในคําตอบของ สิ่งที่คาดหวังกับอาชีพครู หรือ สถานศึกษาในฝน 
ที่จะผลักดันใหองคกรมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน ซ่ึง
วิทยากรตองคุมบรรยากาศการอบรม และใหผูเขารับการอบรม ไดยอมรับถึงความ
เปนจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเดินหนาสูคุณลกัษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
รวมกัน ซ่ึงหากทําไดดีแลว ผูเขารับการอบรม จะตระหนักและเห็นถงึความจําเปน
อยางยิ่งในการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู) 
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ส่ือการฝกอบรม 
1. กระดาษฟริบชารต แผนใหญ 6 แผน ตามจํานวนคําถาม พรอมทั้งเขียนคําถามไว

ดานบนกระดาษ แผนละ 1 ขอ  
2. ปากกาเคมี กลุมละ 1 ดาม 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 290

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกวา ตนสามารถ  
ชื่อกิจกรรม  สมุดพก Who Am I  
สาระสําคัญ การมีความรูสกึวาตนสามารถ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

การปฏิบัติงาน เปนการที่บคุคลเชื่อวา ตนจะสราง พัฒนา และปรับปรุงการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ไมวาจะเปนลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบตัิงาน บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับคุณลกัษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู  

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม รูสึกวาตนสามารถสรางคุณลักษณะสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญของอาชีพครู ความมีจิต

วิญญาณของความเปนครู ความรูสึกวาตนสามารถ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตัิงานได  โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายใน 

ระยะเวลา 2   ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. ความเขาใจถงึความสําคัญ และรูสึกวาตนสามารถสรางคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูได 

2. แรงจูงใจภายในสวนตัว กับความตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพครู ความมีจิต
วิญญาณของความเปนครู ความรูสึกวาตนสามารถ เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงานได โดยการสงเสริมแรงจูงใจภายใน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แจกกระดาษใหผูเขารับการอบรม คนละ 2 แผน จากน้ันใหพับคร่ึงทาํลักษณะคลาย
กับหนังสือ 

ข้ันกิจกรรม 
2. หนาแรกใหผูเขารับการอบรม แตละคนวาดรูปหนาตัวเอง ลงไปพรอมตกแตงให

สวยงาม เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความเปนตัวตนของแตละคน และเปนการสรางความ
สนุก เปนสีสนัในกิจกรรม  

3. หนาที่สอง ใหผูเขารับการอบรม พิจารณาถึงตนเอง พรอมกับตอบคาํถามที่วา “คุณ
เปนใคร” เพ่ือใหไตรตรองถึงสิ่งที่ตนเองเปนอยู 

4. หนาที่สาม ใหผูเขารับการอบรม พิจารณาถึงตนเอง พรอมกับตอบคาํถามที่วา 
“คุณกําลังทําอะไรอยู” เพ่ือใหไตรตรองถึงสิ่งที่ตนเองกําลังทําอยู  
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5. หนาที่สี่ ใหผูเขารับการอบรม พิจารณาถึงตนเอง พรอมกับตอบคําถามที่วา 
“เปาหมายในชีวิต คือ” เพ่ือใหพิจารณาถึงแรงจูงใจภายใน ที่จะกระตุนใหเห็นถงึ
เปาหมายในการทํางาน 

6. หนาที่หา ใหผูเขารับการอบรม พิจารณาถึงตนเอง พรอมกับตอบคาํถามที่วา “ขอ
ตั้งใจสวนตวั กับสถานศึกษาน้ี” เพ่ือแรงผลักดันใหเห็นถึงความสาํคัญขององคกร 
และเปนการตอกยํ้าถึงความตั้งใจสวนตัว ที่จะทําใหองคกรแหงน้ีมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรูที่ทุกคนมีสวนรวม 

7. หนาที่หก และหนาที่เจ็ด ใหผูเขารับการอบรม ตีตารางนัดหมายแปดชอง เพ่ือทํา
การนัดหมายกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ ซ่ึงจะนัดหมายเปนคูๆ ตามคุณสมบัติที่
วิทยากรบอกเปนรอบๆ เชน รอบที่หน่ึง ใหจับคูนัดหมายกับเพ่ือนในหนวยงาน
เดียวกัน รอบที่สอง ใหจับคูนัดหมายกับเพ่ือนที่ไมคอยสนิทกัน รอบที่สาม ใหจับคู
นัดหมายกับเพ่ือนที่แอบปลื้มมานานแลว รอบที่สี่ ใหจับคูนัดหมายกับเพ่ือนที่อยาก
ใหกําลังใจเปนพิเศษ เปนตน (แตละรอบจะจับคูนัดหมายไดเปนคูเทาน้ัน และแตละ
รอบจะไมซํ้าคนเดิม)  

8. หลังจากที่นัดหมายครบทั้งแปดชองแลว วิทยากรเช็คความพรอม จากนั้นหาก
วิทยากรบอกหมายเลขใด ใหแตละคนไปหาคูที่เรานัดหมายไว และใหแตละคน
พูดคุย แบงปน จากสมุดพกที่เขียนไว ตามหัวขอตางๆ จนกวาวิทยากรจะบอกหมด
เวลา และใหเปลี่ยนคูไปเร่ือยๆ จนครบหรือดูตามบรรยากาศ 

ข้ันสรุป 
                     9. วิทยากรสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรับจากกิจกรรมน้ี จากน้ันให 
                         วิทยากรทําความเขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการพิจารณาถึง 
                         ตนเอง และใหรูสึกวาตนทําหนาที่ใดอยู มีความสําคัญอยางไร มีเปาหมายที่ 
                         ชัดเจน และตนเองเปนผูมีความสามารถที่จะใหเปาหมายเปนจริงได ทั้ง 
                         เปาหมายของตนเอง และเปาหมายขององคกรที่จะทําใหมีคณุลักษณะสูการ 
                         เปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงอาจจะยกตวัอยางจากผูเขารวมการอบรมที่ 
                         มีประสบการณมาก หรือผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็ได 
ส่ือการฝกอบรม 

1. กระดาษ A4 คนละ 2 แผน 
2. ปากกาสําหรับทุกคน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการสงเสริมการมีแบบแผนความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัตงิาน  

ชื่อกิจกรรม  กระดาษอัจฉริยะ  
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา วางแผน เพ่ือใหสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย ในการเสรมิสรางสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน 
และเขาใจถึงรากฐานที่สําคญั 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา และ

เสริมสรางสูเปาหมายการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่

สําคัญในการสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 
ระยะเวลา 2     ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. การมีแบบแผนในการใชความคิด เพ่ือแกไขปญหา และเสริมสรางสูเปาหมายการมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2. การตระหนักถึงความสําคญัและเขาใจถงึรากฐานที่สําคัญ ในการสรางแรงจูงใจ
ภายในสวนตวั 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แจกกระดาษใหผูเขารับการอบรม โดยใชกลุมเดิมจากกิจกรรมที่แลว คนละ 1 แผน 
และใหสมมตวิากระดาษแผนน้ีคือตัวตนของแตละคน 

ข้ันกิจกรรม 
2. จากน้ันใหแตละกลุมชวยกนันํากระดาษที่มีอยู มาเรียงตอกันใหตั้งได โดยหามใช

อุปกรณอ่ืนเลยนอกจากกระดาษเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  
3. กลุมไหนที่สามารถสรางหอคอยกระดาษไดสูงที่สุด และสามารถตั้งไดดวยตัวของ

มันเอง ก็จะเปนกลุมผูชนะ  
ข้ันสรุป 

4. วิทยากรวัดประเมินผลงานของแตละกลุม จากน้ันถามถึงกระบวนการทํางาน การ
ออกแบบ การวางแผน การลองผิดลองถูก โดยเฉพาะกลุมที่สามารถตั้งไดสูงที่สดุ 
และกลุมที่ไมสามารถตั้งได วาอะไรคือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และไดพยายามที่
แกไขปญหาอยางไร  
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5. วิทยากรสรางความเขาใจเกีย่วกับหอคอยกระดาษ ในประเด็นที่วา หอคอยกระดาษ
ที่สามารถตั้งไดน้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ รากฐาน ที่ตองม่ันคง วา “อะไรคือ รากฐาน
ที่สําคัญที่ผูเขารับการอบรมคนหนึ่ง พึงได” 

6. วิทยากรสรุปถึงการทํางานที่มีแบบแผน การวางแผนทีร่อบคอบและมีประสิทธิภาพ 
ความตั้งใจและพรอมที่จะแกไขปญหา โดยอาศัยหลักบนพ้ืนฐานของรากฐานที่
สําคัญ คือ ความเปนครทูี่ดี เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ส่ือการฝกอบรม 
1. กระดาษ A4 คนละ 1 แผน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการเสริมสรางการมีวิสัยทศันรวมกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัตงิาน  

ชื่อกิจกรรม ตอชิ้นไม  
สาระสําคัญ การมุงสูการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สิ่งที่จะขาดเสียไมไดเลย คือ 

การที่บุคลากรทุกคนในองคกรตองมีวิสยัทัศนรวมกัน  
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม ไดเขาใจถึงความสําคญัของการมีวิสัยทัศนรวมกัน
ในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา และเสริมสรางสูเปาหมายการมีคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระยะเวลา 2    ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. การตระหนักถึงความสําคญัของการมีวิสัยทัศนรวมกัน และความเขาใจเพ่ือใหภาพ
อนาคตท่ีตองการใหเกิดผลอยางชัดเจน  

2. การรูหนาที่และบทบาทอยางชัดเจน ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากการที่มีวิสัยทศันรวมกัน การ
วางแผนที่รอบคอบ การแบงหนาที่ที่ชัดเจน และการรบัผิดชอบตอหนาที่ที่ชัดเจน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แบงกลุมผูเขารับการอบรม ออกเปนกลุม 6 กลุม กลุมละ 5 คน  
โดยจัดใหแตละกลุมน่ังเปนแถวตอนเรียงหนึ่ง 

2. วิทยากรแจกอุปกรณเปนชิ้นไมสี่เหลี่ยม คนละ 3 อัน  
3. กําหนดจุดวางชิ้นไม ซ่ึงใหหางจากจุดเร่ิมตนที่หัวแถวนั่งอยู ประมาณ 5 เมตร 

           กติกา 
                    1.  ใหไปวางที่จุดวางไมคร้ังละ 1 อัน หลังจากนั้นไปตอหลังแถว คนตอไปขยบัขึน้มา  
                         เพ่ือไปวางจนกวาจะครบทุกคน 
                    2.  ระหวางที่เลนกิจกรรมนี้ หามพูดและหามปรึกษากันเด็ดขาด 
                    3.  แตละคนไมมีสิทธิ์ ไปหยิบหรือขยับชิ้นไมของคนอ่ืนโดยเด็ดขาด มีหนาที่วางชิ้น        
                        ไมของตนเองเพียงเทาน้ัน 

ข้ันกิจกรรม 
4. รอบที่ 1 วิทยากรใหโจทยแตละกลุมพรอมกัน คือ วางใหเปนรูปเดียวกัน และมี

ความหมายสามารถอธิบายได (ขอสังเกต รอบน้ีแตละกลุมจะไมไดปรึกษาหารือกัน 
หรือวางแผนรวมกันวาจะใหวางเปนภาพแบบไหน สวนใหญผลงานที่ออกมาก็จะได
รูปที่ไมมีความหมาย หรือวางกันแบบตวัใครตวัมัน ไมสามารถอธิบายภาพได) 
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5. เม่ือจบรอบที่ 1 ใหวิทยากรถามแตละกลุมวาเปนรูปอะไร พรอมกับอธิบาย
ความหมาย (ซ่ึงผลที่ออกมาสวนใหญ จะเปนการอธิบายใหดูเหมือนจะมีเหตุผล กับ
รูปที่ดูเหมือนไมเปนรูป) 

6. วิทยากรใหเลนอีก 1 รอบ โดยกอนเลนรอบนี้ ใหแตละกลุม สามารถวางแผน 
ปรึกษาหารือรวมกันได การวางจะวางเปนรูปใด แบบไหน เม่ือปรึกษาเสร็จ ก็
ดําเนินการเลนอีกรอบ โดยใชกติกาเดิม  

7. เม่ือจบรอบที่ 2 ใหวิทยากรถามแตละกลุมวาเปนรูปอะไร พรอมกับอธิบาย
ความหมาย (ซ่ึงผลที่ออกมาสวนใหญ จะออกมาดีกวารอบแรกคอนขางมาก) 

ข้ันสรุป 
8. วิทยากรสอบถามความรูสกึ ความแตกตางระหวาง  2 รอบ เหตุใดรอบท่ี 2 ถึงดีกวา

รอบแรกมาก  
9. วิทยากรชีป้ระเด็นถึงการทํางานรวมกัน การวางแผนรวมกัน การทํางานที่มี

วิสัยทศันรวมกันอยางชัดเจน จะทําใหการทํางานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทุกคนรูหนาทีข่องตนเองอยางชัดเจน เพ่ือผลงานโดยรวมขององคกร  

ส่ือการฝกอบรม 
1. ชิ้นสวนไมขนาดเทากัน คนละ  3 อัน (หากไมมี ใชเปนไมไอติม หรือ หลอดวาง

แทนก็ได)  
2. กระดาษกลุมละ 1 แผน พรอมปากกา 1 ดาม สําหรับการวางแผน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการเสริมสราง และกระตุนแรงจูงใจภายใน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  

ชื่อกิจกรรม  ยิงเรือ 
สาระสําคัญ การทํางานดวยความเขาใจ และรับผิดชอบอยางดี ในบทบาทหนาทีข่องแตละคน โดย

อาศัยการสงเสริมแรงจูงใจภายในของแตละคน  
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแรงจูงใจภายในสวนตัว เพ่ือใหมีคณุลกัษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน 

2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงวธิีการทํางาน
รวมกัน ในการรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

ระยะเวลา 2    ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. ความสําคัญในการรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางดี โดยตระหนัก
ถึงการมีสวนรวมในองคกร 

2. ความสําคัญของการทํางานที่เต็มเปยมไปดวย แรงจูงใจภายในสวนตวั 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แบงกลุมผูเขารับการอบรม ใหเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน  
2. วิทยากรมายนืเปนจุดศูนยกลาง จากน้ันใหแตละกลุมนําเกาอ้ีมาน่ังเรียงเปนแถว

ตอนเรียงหนึ่ง ใหเปนลักษณะคลายกับรศัมีกระจายไป เริ่มจากหัวแถวอยูดานในตอ
จากวิทยากร และตอไปเรื่อยๆ จนถึงหางแถว  

3. วิทยากรใหแตละกลุมนับตลอดโดยเร่ิมที่หัวแถว และใหแตละคนจําหมายเลขของ
ตนเองไว 

4. วิทยากรกําหนดคําพูดใหแตละคน แตละหมายเลข ซ่ึงแตละคนตองจําไวเปนอยางดี  
คนที่ 5 (คนหลังสุด)  พูดวา “เรือมาแลว” 
คนที่ 4 (คนตอมา)  พูดวา “ระวัง ทุกคนพรอม” 
คนที่ 3 (คนตอมา)  พูดวา “เตรียมยิง” 
คนที่ 2 (คนตอมา)  พูดวา “ปก ปก” 
คนที่ 1 (คนหัวแถว)  พูดวา “โปง ............ (ชื่อเรือลําอ่ืนที่จะยิง) ” 
 
 
 
 



 297

ข้ันกิจกรรม 
5. วิทยากรกําหนดกลุมเริ่มตน และเม่ือใหสัญญาณเริ่ม ใหคนทายสุด ลุกขึ้นพูดคําพูด

ของตนเองออกมา และสะกดิใหคนตอไปลุกขึ้นพูด เรียงลําดับมาเรื่อยๆ จนถึงคน
หนาสุด ซ่ึงมีหนาที่จะยิงเรือลําอ่ืน ดวยการ พูดวา โปง แลวพูดชื่อเรอืลําอ่ืนที่จะยิง  

6. เม่ือเรือลําอ่ืนไดยินชื่อเรือของตนเอง คนสุดทายตองรีบลุกขึ้นและพดูตามที่วิทยากร
กําหนด เรียงไปเรื่อยๆ จนถึงคนหนาสุด และพูดชื่อเรือลําอ่ืนที่จะยิง เชนกัน  

7. เลนไปตามขัน้ตอนไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีกลุมที่พูดผิดจังหวะ หรือพูดผิดขั้นตอน 
หรือไมยอมพูดตามหนาที่ หรือหัวหนากลุมยิงผิดลํา ก็จะทําใหกลุมน้ันแพไปทันที  

8. เลนไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดกลุมผูชนะ 
9. จากน้ันใหเลนใหมอีก 1 รอบ โดยวิทยากรใหโอกาสในการสลับสบัเปลี่ยนหนาที่

ดวยความสมัครใจ (สวนใหญจะไมคอยเปลี่ยนกัน) จากน้ันใหเริ่มเลนอีกคร้ัง 
จนกวาจะไดกลุมผูชนะ 

ข้ันสรุป 
10. วิทยากรสอบถามความรูสกึ และสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมน้ี จากน้ันใหวิทยากรทํา

ความเขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของหนาที่แตละหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
วาจริงๆ แลวหนาที่ไหนสําคัญที่สุด ซ่ึงความเปนจริงแลว ทุกหนาทีมี่ความสําคัญ
เทากันหมด เพราะถามีใครคนใดคนหนึ่ง หรือหนาที่ใดหนาที่หนาที่หน่ึงไม
รับผิดชอบหนาที่ ก็จะทําใหกลุมน้ันแพ ซ่ึงก็เหมือนกับองคกรน้ันก็จะเกิดความ
เสียหายเชนกัน 

11. รอบที่สอง ที่วทิยากรเปดโอกาสใหเปลี่ยนหนาที่กัน (แตโดยสวนใหญแลวจะไมคอย
เปลี่ยนกัน) วทิยากรควรชีป้ระเด็นใหเห็นถึงความเขาใจในหนาที่ของตนเองอยางดี 
ความถนัดของแตละคน ทักษะในการทํางานซึ่งจะเกิดขึ้นจากการฝกฝน เรียนรู 
และอยูกับกระบวนการนั้นๆ บอยๆ จนเกิดความชํานาญ และหากมีความจําเปนใน
การเปลี่ยนตําแหนง บุคคลในตาํแหนงหนาที่น้ันๆ ก็ตองสามารถที่ถายทอด 
แบงปนความรู ชี้แจงบทบาทหนาที่ใหบุคคลท่ีเขามาทําหนาที่แทน ไดเขาใจและ
สามารถปฏิบตัิงานไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ  

12. ประเด็นที่สําคญัคือ ถาหากบุคคลในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบน้ันๆ ไดทํางาน
รับผิดชอบหนาที่มาอยางดี แตก็ยังคงทํางานอยูในตําแหนงอยางเดิมทุกๆ วัน ผาน
ไปเปนเดือน เปนป เปนเวลาหลายป ถามวา “เบื่อไหม”  
และถาเบื่อ แลวเราจะทําอยางไร (อาจจะเรียกบุคลากรท่ีทํางานมานานแลวออกมา
แบงปนในประเด็นนี้ก็ได)  ซ่ึงโดยสรุปแลว บุคลากรทีท่ํางานในตําแหนงหนาที่การ
งานนั้น ตองรักในสิ่งที่ตนเองทํา ตนเองรับผิดชอบ และคิดวาเปนหนาที่สําคัญที่จะ
ขาดไมได และไมลืมที่กระตุนตนเองดวยแรงจูงใจภายในที่จะขบัเคลื่อนใหเกิดความ
ภูมิใจ ความสุขในการทํางาน ความยากที่จะทํางานแตละวัน เพ่ือความสําเร็จของ
ลูกศษิย ความกาวหนาขององคกรโดยรวม เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  
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ส่ือการฝกอบรม 
1. เกาอ้ีสําหรับทกุคน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทมี การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน           
เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน  

ชื่อกิจกรรม รอยลูกปด 
สาระสําคัญ การทํางานเปนทีม การยอมรับ และเขาใจมุมมองของผูอ่ืน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบตังิาน 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม ไดทํางานรวมกันเปนทีม โดยมองที่เปาหมายของ
องคกรรวมกัน  

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการยอมรับ เขาใจมุมมอง 
และวธิีการทํางานของบุคคลอ่ืน  

ระยะเวลา 2   ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. การทํางานเปนทีม โดยมองที่เปาหมายขององคกรรวมกัน เปนสําคญั ไมปฏิบัติงาน
แบบตางคนตางทํา 

2. การตระหนักถึงความสําคญั การยอมรับ การเขาใจมุมมอง และวิธกีารปฏิบัติงาน
ของบุคคลอ่ืน  

3. เรียนรูที่จะฟงกันมากขึ้น 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แบงผูเขารับการอบรม ออกเปนกลุม กลุมละ 3 คน (ประมาณ 10 กลุม) โดยจัดให
น่ังพ้ืน และใหแตละกลุมน่ังกระจายกันออกไปเปนกลุมๆ  

2. แจกเสนเอ็น (ยาวเทากับจํานวนลูกปดทีส่ามารถรอยเปนเสนได) ใหกลุมละ 1 เสน  
3. วิทยากรนําลกูปดซ่ึงมีจํานวนสี เทากับจํานวนกลุม (10 สี) ใสรวมกนัไวในภาชนะ  

ซ่ึงลูกปดแตละสีน้ัน จะมีจํานวนประมาณ 100 ลูก  
4. วิทยากรแจงใหผูเขารับการอบรม ทราบถงึเปาหมายของกิจกรรมน้ี คือ ทุกกลุม

จะตองรอยลูกปดใหเสร็จกลุมละ 1 เสน โดยที่สีของลูกปดหามซํ้ากัน (มี 10 กลุม 
ลูกปดมี 10 สี) และตองรอยลูกปดใหเสร็จ ภายในเวลา 5 นาที (ทุกกลุมตองเสร็จ) 

ข้ันกิจกรรม 
5. วิทยากรเทลูกปด ลงบนพื้น เพ่ือใหลูกปดกระจายใหมากที่สุด จากน้ันใหแตละกลุม

ชวยกันเก็บลกูปดมารอยใหเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยที่กิจกรรมน้ีจะ
สําเร็จและบรรลุเปาหมายคอื ทุกกลุมตองเสร็จ ไมใชกลุมใดกลุมหน่ึงเสร็จเพียง
กลุมเดียว 
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6. วิทยากรจับเวลา 5 นาที หากหมดเวลา 5 นาทีแลว ยังมีกลุมใดกลุมหน่ึงยังไมเสร็จ
แมลูกปดเหลอืพียงไมก่ีเม็ด ก็จะถือวาไมเสร็จ จะตองเร่ิมเลนใหมอีกคร้ัง (กลุมที่
รอยเสร็จแลว ก็ตองเอาลูกปดออกจากเสนเอ็นและทําการรอยใหมเหมือนกัน)  
หมายเหต ุ หากตองการความเขมขนของกิจกรรม สามารถกําหนดโทษที่ตอง
รับผิดชอบรวมกันได หากในแตละรอบไมสําเร็จ เชน ลุกน่ัง 5 คร้ัง หรือจะเพ่ิมขั้น
ไปเร่ือยๆ ก็ได แตควรคํานึงถึงอายุ และวัยของผูเขารวมดวย  

7. ดําเนินกิจกรรมเปนรอบๆ จนกวากิจกรรมจะสําเร็จคือ ทุกกลุมตองรอยลูกปดจน
เสร็จ โดยที่สีไมซํ้ากันและภายในเวลา 5 นาที ซ่ึงกอนที่จะเร่ิมกิจกรรม ในแตละ
รอบน้ัน วิทยากรควรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรม ไดเสนอความคิดเห็น มองถึง
ปญหาในการทํางาน และชวยกันเสนอวธิีการแกไขปญหา โดยใหออกมาเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนในการปฏิบัติ หลังจากน้ันก็ลงมือทํากิจกรรมในรอบตอไป ทํา
เชนนี้จนกวาจะสําเร็จกิจกรรม  

ข้ันสรุป 
8. วิทยากรสอบถามความรูสกึ และสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมน้ี จากน้ันใหวิทยากรทํา

ความเขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันการฟงซ่ึงกันและกัน
อยางตั้งใจ การมองใหออกถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน การ
ยอมรับและเขาใจมุมมองของผูอ่ืน การทํางานรวมกันเปนทีม โดยมองที่เปาหมาย
ขององคกรรวมกันเปนสําคญั ไมทํางานแบบตางคนตางทํา ซ่ึงจะนําไปสูการมี
คณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการทํางานรวมกัน 

ส่ือการฝกอบรม 
1. ลูกปดสี จํานวนสี เทากับจํานวนกลุม (สีละประมาณ 100 ลูก) 
2. เสนเอ็น (ความยาวสามารถรอยลูกปด 100 ลูกได) กลุมละ 1 เสน 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการสงเสริมความรูสึกอิสระกําหนดไดดวยตนอง เพ่ือใหมีคุณลักษณะ        
สูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

ชื่อกิจกรรม งานวัดหรรษา 
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิด เพ่ือแกไขปญหา  การวางแผน เพ่ือให

สําเร็จไดตามเปาหมาย เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน และเขาใจถึงรากฐานที่สําคัญ 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา และ

เสริมสรางสูเปาหมายการมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่

สําคัญในการเสริมสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 
ระยะเวลา 4   ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. การมีแบบแผนในการใชความคิด เพ่ือแกไขปญหา และเสริมสรางสูเปาหมายการมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2. การตระหนักถึงความสําคญัและเขาใจถงึรากฐานที่สําคัญ ในการเสริมสรางแรงจูงใจ
ภายในสวนตวั 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แบงผูเขารับการอบรม ออกเปน 4 กลุม กลุมละเทาๆ กัน (ประมาณ 7 – 8  คน)  
2. จากน้ันแบงโซนใหแตละทมี โดยกําหนดพ้ืนที่ของหอง (ตองการหองที่มีพ้ืนที่

พอสมควร)  เหมือนกับการเปดทายขายของ หรือเปดรานงานวัด ซุมกิจกรรมตางๆ  
3. แจกอุปกรณใหแตละกลุม โดยที่อุปกรณพยายามใหหลายหลาย ไมจําเปนตองซ้ํา

กัน เชน จานโฟม ถุงพลาสติก กระดาษ A4 ตะเกียบ ลูกบอล ลูกเทนนิส ขวด
พลาสติก ตระกรา กระปอง รถเด็กเลน ฯลฯ โดยแบงใหเกิดความหลากหลายในแต
ละกลุม (แตควรมีอุปกรณพ้ืนฐานใหเหมือนกัน เชน กระดาษฟริบชารต ปากกาเคมี 
เพ่ือสําหรับเขยีนโฆษณาหนาซุม เขียนกติกาตางๆ ลกูโปงเพ่ือเพ่ิมสีสัน ฯลฯ)  

4. เม่ือแจกอุปกรณใหแตละกลุมพรอมกําหนดพ้ืนที่ใหแตละกลุมเรียบรอยแลว จากน้ัน
มีเวลาใหประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือใหแตละกลุมทําการออกแบบกิจกรรม ตกแตงซุม
กิจกรรม คิดเกมการละเลนตางๆ อยางอิสระในการวางแผน เพ่ือใหสมาชิกของกลุม
อ่ืนมารวมกิจกรรมภายในซุมของตนเอง (พยายามใหนึกถึงภาพของงานวัดหรรษา
ตางๆ ที่มีกิจกรรมมากมาย เชน ยิงปน ปาเปา สอยดาว ฯลฯ) วิทยากรควรแนะนาํ
ใหแตละกลุมมีกิจกรรมที่หลากหลาย หลายๆ กิจกรรม ไมใชกิจกรรมเดียว เพ่ือเปน
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จุดขาย และดึงความสนใจของผูซ้ือใหมากที่สุด และทีส่ําคัญคือ แตละกลุมจัด
กิจกรรมตองกําหนดกติกาที่ชัดเจน เชน เกมปากระปอง เลนครั้ง 10 บาท หากปา
กระปองลมทัง้หมด จะได 20 บาท เปนตน 

ข้ันกิจกรรม 
5. แตละกลุมจะไดรับคูปอง (ใชแทนเงินสด) มีมูลคาใบละ 10 บาท จํานวนกลุมละ 100 

ใบ โดยคูปองของแตละกลุมน้ัน สีจะแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึงจะมีกติการวมกัน
วา เม่ือเริ่มกิจกรรม แตละกลุมจะตองพยายามดึงเอาคูปองสีของกลุมอ่ืนมาให
ไดมากที่สุด และตองใชคูปองสีของกลุมตวัเองใหหมด หากคูปองสีของกลุมตนเอง
เหลือจะเปนคะแนนติดลบ  
หมายเหต ุ สมาชิกของแตละกลุมก็ตองแบงหนาที่กันเอง วาใครจะเปนผูคุมซุม
กิจกรรม ใครจะนําคูปองไปเลนกิจกรรมของซุมอ่ืนๆ  

6. หลังจากที่เตรยีมพรอมทุกอยางแลว วทิยากรก็ใหดําเนินการเลน หรือเปดกิจกรรม
งานวัดพรอมๆ กัน (บรรยากาศ จะชุลมุน วุนวาย สนุกสนานมาก และทุกคนมีสวน
รวมอยางเปนกันเอง เหมือนงานวัดจริงๆ) 

7. หลังหมดเวลา ซ่ึงใชเวลาประมาณ 40- 45 นาที (หรือสังเกตจากแตละกลุมคูปอง
หมดหรือยัง) ใหแตละกลุมชวยกันเก็บสถานที ่พรอมกับเช็คคูปองวาไดจํานวน
ทั้งหมดเทาไหร และมีคูปองสีของตนเองเหลือหรือไม  

ข้ันสรุป 
8. วิทยากรสอบถามความรูสกึ และสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมน้ี จากน้ันใหแตละกลุมไป

ชวยกันวิเคราะหขอมูลตางๆ จากซุมของตนเอง โดยใชหลักการของการทํา SWOT 
(SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths , Weaknesses , Opportunities , 
Threats โดย 
             S – Strengths หรือ จุดแข็ง เปนการวิเคราะหเพ่ือหาประเด็นที่เปนจุด
แข็ง หรือจุดเดนภายในซุมกิจกรรมของตนเอง ที่ทําใหบรรลุวตัถปุระสงคได 
           W – Weaknesses หรือ จุดออน เปนการวิเคราะหเพ่ือหาประเด็นที่เปน
จุดออน หรือที่เปนปญหาภายในซุมกิจกรรมที่มองวาเปนจุดดอย ที่ทําใหไม
สามารถบรรลวุัตถุประสงคได 
           O – Opportunities หรือ โอกาส เปนการวิเคราะหเพ่ือคนหาประเด็นที่
เปนประโยชน มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานบรรลวุัตถุประสงค 
           T – Threats หรือ อุปสรรค เปนการวิเคราะหเพ่ือคนหาประเด็นที่เปน
ขอจํากัด ขัดขวาง ที่มาจากภายนอก มองวาเปนอุปสรรคตอการทํางานไมใหบรรลุ
วัตถุประสงค) 



 303

9. วิทยากรวิเคราะหใหเห็นถึงการทํางาน ที่ไดมาจากการทํางานอยางอิสระที่กําหนด
ไดดวยตวัเอง การวางแผน การพูดคุย ความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ การ
รวมมือรวมใจ และบรรยากาศในการปฏบิัติงานรวมกันที่ดี ซ่ึงองคประกอบตางๆ 
เหลาน้ีเปนคณุลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏบิัติงานทั้งสิ้น 
หากแตเราเขาใจ มีเปาหมายรวมกัน และมีเจตคติทีดี่ตอองคกรในการ
ปฏิบัติงาน ดวยการมีอิสระในความคิดสรางสรรค เพ่ือผลประโยชนตอองคกร
โดยรวม 

ส่ือการฝกอบรม 
1. อุปกรณตางๆ ที่สามารถดัดแปลงใหเปนเกม หรือกิจกรรมได 

การประเมินผล 
 สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปรายรวมกัน และสอบถามความ
เขาใจถึงความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหครู มีหลักความคิด เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู ในเร่ืองการจดัการอารมณตนเองของบุคลากรในองคกร  

ชื่อกิจกรรม เกมชีวติ 
สาระสําคัญ การมีแบบแผนในกระบวนการ การใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา วางแผน เพ่ือใหสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน และเขาใจถึงรากฐานที่สําคัญ 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
1. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการอบรม มีแบบแผนในการใชความคิดเพ่ือแกไขปญหา และ

เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. เพ่ือแสดงใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถงึความสําคัญและเขาใจถึงรากฐานที่

สําคัญในการสรางแรงจูงใจภายในสวนตวั 
ระยะเวลา 4    ชั่วโมง  
เน้ือหากิจกรรม 

1. การมีแบบแผนในการใชความคิด เพ่ือแกไขปญหา และเพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู 

2. การตระหนักถึงความสําคญัและเขาใจถงึรากฐานที่สําคัญ ในการเสริมสรางแรงจูงใจ
ภายในสวนตวั 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. แบงกลุมผูเขารับการอบรม ออกเปนกลุมยอย 6 กลุม กลุมละ 5 คน จัดใหแตละ
กลุมน่ังเปนวงกลม โดยที่แตละกลุมหางกันพอสมควร  

2. แจกธนบัตรปลอมใบละ 100 บาท ใหแตละกลุม จํานวน 20 ใบ รวมเปนเงินมูลคา 
2,000 บาท  

3. แจกกติกาใหแตละกลุมไดศึกษาทําความเขาใจอยางละเอียด โดยวธิีการเลนเปน
รอบๆ ทั้งหมด 12 รอบ ตามกติกาที่กําหนด 
กติกา  
1. ใหแตละกลุมเลือก เขียน Code ลับ x  หรือ y ตัวใดตวัหน่ึงเทาน้ัน ลงไปใน

กระดาษที่ผูชวยวทิยากรจะแจกใหเปนรอบๆ  
2. ในการจะเลือก Code ลับ  x หรือ y น้ัน  ใหใชมตขิองกลุมเปนหลักในการ

ตัดสินใจ 
3. ในการเลนแตละรอบน้ัน ตองเปนความลบัของแตละกลุมเทาน้ัน หามปรึกษา

กันระหวางกลุม  
4. เม่ือเลนจบรอบสุดทายแลว กลุมไหนที่มีเงินมากที่สุด จะเปน ผูชนะ 
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ข้ันกิจกรรม 
4. เม่ือนําผลของแตละกลุมมารวมกัน แลวเขากฎขอไหน กลุมที่เขียนอะไรก็จะไดหรือ

เสีย ตามกฎขอน้ัน  
ผลสรุปของแตละรอบ  (แจกพรอมกับกติกาใหแตละกลุมทําความเขาใจ)          
1. ถาผลออกมาเปน  6x  กลุมที่เขียน x   จะเสียกลุมละ  100  บาท 
2. ถาผลออกมาเปน  5x  กลุมที่เขยีน x  จะไดกลุมละ 100 บาท 
    1y  กลุมที่เขยีน y  จะเสียกลุมละ 500  บาท 
3. ถาผลออกมาเปน  4x  กลุมที่เขยีน x  จะไดกลุมละ 200 บาท 
    2y  กลุมที่เขยีน y  จะเสียกลุมละ 400  บาท 
4. ถาผลออกมาเปน  3x  กลุมที่เขยีน x  จะไดกลุมละ 300 บาท 
    3y  กลุมที่เขยีน y  จะเสียกลุมละ 300  บาท 
5. ถาผลออกมาเปน  2x  กลุมที่เขยีน x  จะไดกลุมละ 400 บาท 
    4y  กลุมที่เขยีน y  จะเสียกลุมละ 200  บาท 
6. ถาผลออกมาเปน  1x  กลุมที่เขยีน x  จะไดกลุมละ 500 บาท 
    5y  กลุมที่เขยีน y  จะเสียกลุมละ 100  บาท 
7. ถาผลออกมาเปน  6y  กลุมที่เขยีน y  จะไดกลุมละ 100  บาท 

5. ภายในชวงการเลน 12 รอบนั้น วิทยากรสามารถเพิ่มตัวคูณเขาไปในแตละรอบได 
ตามความเหมาะสม วิทยากรตองประเมินสถานการณ ณ ชวงเวลานั้นๆ วารอบ
ไหนควรจะเพ่ิมตัวคูณเทาใด เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการแขงขันอยางเต็มที่ (ตัว
คูณควรจะเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ไมควรลดลง หรือเทาเดิม ควรเพ่ิมในรอบที ่2 และ 3 
เพ่ือใหตัวเงินมีจํานวนที่สูงขึ้นทําใหผูเลนอยากได)  

6. ภายในชวงการเลน 12 รอบนั้น วิทยากรอาจจะใหสงตัวแทนแตละกลุมๆ ละ 1 คน 
ไปพูดคุย หรือปรึกษาหารือ ทําขอตกลงรวมกันระหวางกลุม และกลบัมาบอกเพ่ือน
ภายในกลุมวาไปตกลงอะไรมา แตทั้งน้ีทัง้น้ันการเลือก x หรือ Y ขอใหถือตาม
กติกา คือ เปนมติของกลุมเทาน้ัน (โดยไมจําเปนตองปฏิบัตติามทีต่กลงกันมา
ระหวางกลุม) 
หมายเหต ุ ขั้นตอนนี้สําคญั และมีผลตอกิจกรรมอยางมาก เชน รอบที่ 3 วิทยากร
ใหตัวแทนแตละกลุมไปคุยกัน หลังจากนั้นกลับมาแจงภายในกลุม ซ่ึงอาจจะตกลง
กันใหเปนกฎขอที่ 7 คือ ทุกกลุมเลือก Y หมด และทุกกลุมก็จะไดเทาๆ กัน 
วิทยากรตองสังเกตและอานเกมใหออก วาผลนาจะออกมาเปนอยางไร วิทยากร
ตองวัดใจผูเลนแตละกลุม ดวยการเพ่ิมตัวคูณเขาไปมากๆ ทําใหเกิดความรูสึก
อยากได กลัวเสีย เกิดการระแวงกัน ซ่ึงบางกลุมก็อาจจะกลัว และไมม่ันใจ จนผล
ออกมาเปนการหักหลังกันก็ได ซ่ึงน่ันจะทําใหกิจกรรมน้ี มีผลตอความรูสึกเปน
อยางมาก และจะนําไปสูบรรยากาศของการไมไวใจกัน ไมเชื่อกัน เสียความรูสึกกับ
กลุมที่หักหลัง  
(ควรจะใหมีตวัแทนไปพูดคยุ หลังจากรอบที่ 2 หรือ 3 ไปแลว) 
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7. วิทยากรตองมีคนทําบัญชกีลางไว ซ่ึงอาจจะเขียนบนกระดาน หรือทําเปนชีท
เอกสารของ Excel ก็ได เพ่ือยืนยันใหเห็นถึงสถานะการเงินของแตละกลุมวามี
ยอดเงินคงเหลือ หรือยอดติดลบอยางไร 

8. เลนจนครบ 12 รอบ กลุมไหนมีเงินมากที่สุด หรืออาจจะติดลบนอยที่สุด ก็เปนกลุม
ผูชนะ ซ่ึงวิทยากรตองคอยกระตุนตลอดทั้งกิจกรรมใหแตละกลุมพยายามมีเงินให
มากที่สุด ไมวาจะใชวธิไีหนก็ตาม (กิจกรรมน้ีจะไดผลมาก ถาเกิดการหักหลังกัน 
เกิดความไมเชื่อใจกัน ซ่ึงจะสงผลตอการสรุปเพ่ือความเปลี่ยนแปลงที่ดี)  

ข้ันสรุป 
9. วิทยากรใหผูเขารวมการอบรมออกมาแสดงความรูสึกจริงๆ ที่ระหวางเลนกิจกรรม

น้ี รูสึกอยางไร   
10. กิจกรรมน้ี เปนกิจกรรมในเชิงจิตวิทยา ในการที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษย

สวนใหญ ที่มีคานิยมในสังคมวา “ทําอยางไรก็ได ใหตัวเองไดไวกอน คนอ่ืนจะเปน
อยางไร เอาไวกอน” หรือ “ถาเราเสีย เขาก็ตองเสียดวย” และเปนกิจกรรมที่
สะทอนใหเห็นถึง บรรยากาศของมิตรภาพภายในองคกรวาเปนอยางไร จริงใจที่
ชวยเหลือกันแคไหน 

11. หลังจากผูเขารวมการอบรมแสดงความรูสึกแลว วทิยากรตองสรุปและชี้ใหเห็นถึง
ขอเท็จจริงที่วา แตละคนมักจะมุงเนน หรือใหความสําคญักับตวัเองกอนเสมอ โดย
ไมสนใจวาบุคคลอ่ืนจะเปนอยางไร  อีกทั้งวิทยากรตองชี้ใหเห็นวา กิจกรรมน้ีไมได
เนนในเรื่องสรางความแตกแยก แตเปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พวกเขายัง
ไมรักและเชื่อใจกันอยางจริงใจ และการไมรูจักจัดการอารมณของตนเอง ก็มักจะสง
ใหเกิดผลเสียเสมอ  

12. หลังจากที่วิทยากรไดชี้ใหเห็นถึงประเด็นตางๆ เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมไดเขาใจ 
และยอมรับถงึความไมเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันแลว วิทยากรตองพยายาม ทาทายให
เกิดความเปลีย่นแปลง ดวยการใหผูเขารวมการอบรม ออกไปหาเพ่ือนรวมงาน 
หัวหนางาน ไปขอโทษ ไปทําความเขาใจ ไปใหอภัยไมวาจะเปนเรือ่งราวตางๆ ที่
ผานมา (ใชระยะเวลาพอสมควร วทิยากรสามารถกระตุนใหแตละคนออกจากตัวเอง
ได หากยังมีคนที่ยังไมออกจากตัวเอง ยังไมเคลียรก็พยายามใชหมูคณะเปน
เคร่ืองชวยกระตุน)  

13. หลังจากที่ผูเขารวมการอบรมไดไปขอโทษ คืนดี หรือทําความเขาใจกันแลว 
วิทยากรก็พยายามกระตุนใหทุกคนไดเห็นภาพรวมกัน ถึงความพรอมของแต 

ละคนที่จะให Y ตอกัน (คือใหสิ่งที่ดีที่สุดตอกัน) และนั่นคือความพรอมขององคกร ที่มี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ส่ือการฝกอบรม 
1. กติกา 
2. กระดาษแผนเล็ก 72 แผน (กลุมละ 1 แผนตอรอบ จํานวน 12 รอบ) 
3. ปากกากลุมละ 1 ดาม 

การประเมินผล 
 สังเกตหลังจากบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงหลังจากกิจกรรม และสอบถามความเขาใจระหวางกัน 
และความพรอมสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการ
ตอเน่ืองรวมกัน 
 
หมายเหตุ กิจกรรมน้ีคอนขางมีความเสี่ยง ในการสรางใหเกิดความไมเขาใจระหวางกัน ดังน้ันผูนํา
หรือวิทยากรที่จะนําไปใชในการอบรม ควรจะศึกษาใหเขาใจวตัถุประสงคของกิจกรรมอยางลึกซ้ึง 
โดยเฉพาะในชวงที่เปดใจ แสดงความรูสึกตางๆ ซ่ึงเปนชวงที่สําคญัมาก วิทยากรจะตองระวังในการ
ควบคุมบรรยากาศใหดี เพราะหากไมเปนเชนนั้นแลว จะทําใหเกิดความขัดแยงหลังจากจบกิจกรรมน้ีก็
ได  
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กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมโครงการ เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมโครงการในการปฏิบัติงานจริง  
สาระสําคัญ เปนกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมไดคิดกิจกรรมโครงการ เพ่ือเปนการฝก 
                     การปฏิบัติงานในการปฏิบตัิงานจริง โดยไดนําหลักและวธิีการปฏบิัติงานที่ไดรับ 
                     การสงเสริมแรงจูงใจภายใน และความรู ความสามารถ และเจตคตทิี่ไดรับจาก 
                     การฝกอบรมยงัคงอยูมาก นอยเพียงใด หลังจากการฝกอบรมสิ้นสุดลง 
วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดนําหลักการ และวธิีการปฏบิัติงานนํามาใชหลักการ และ
วิธีการปฏบิัตงิานที่ไดดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู และเขาใจวธิีการดวยการดําเนินกิจกรรม
โครงการในการปฏิบัติงานจริง 

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดดําเนินการกิจกรรมโครงการสอดคลองกับคุณลักษณะสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู  

ระยะเวลา       นําเสนอ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน 
เน้ือหากิจกรรม 

1. หลักการ และวิธีการปฏบิัตงิานที่ไดรับจากการสงเสริมแรงจูงใจภายใน  
2. กิจกรรมโครงการที่สอดคลองกับคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  
 ข้ันนํา 

1. ใหผูเขารับการอบรม แบงกลุมตามหนวยงานที่ตนปฏิบตัิอยู และชวยกันคิดชื่อ
กิจกรรมโครงการ และวธิีการดําเนินกิจกรรมโครงการที่ตองการจะแกไขปญหา 
หรือตองการพัฒนาองคกรไปสูคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดย
การนําเสนอในที่ประชุม 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง ติดตามผลภายใน 2 เดือน 

2. ใหแตละกลุมนําเสนอ ชื่อกิจกรรมโครงการ หลักการ และเหตผุล วตัถุประสงค 
ระยะเวลา วธิดํีาเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม การประเมินกิจกรรม 
และบทสรุปของกิจกรรมโครงการ เสนอในที่ประชุม เปนการนําเสนอในที่ประชุม 
คร้ังที่ 1 

ข้ันกิจกรรม 
3. ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ ตามวัตถุประสงค ระยะเวลาตามทีแ่ตละ กลุมได

นําเสนอไว  
4. ใหแตละกลุมนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ จากการนําไปปฏิบัติจริงมี

ปญหาและอุปสรรคอยางไร นําเสนอในทีป่ระชุม คร้ังที ่2 
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5. เม่ือแตละกลุมไดมีแนวทางในการแกไขปญหา และอุปสรรคแลว ติดตามผลการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการของตนเองจนสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ นํามาประเมินผล 
และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมโครงการของกลุม และนําเสนอในทีป่ระชุม คร้ังที ่3 

ข้ันสรุป 
6. วิทยากร ผูวิจัย และหัวหนาฝายใชแบบประเมินกิจกรรมโครงการ ประเมินวาตั้งแต

เริ่มกิจกรรมโครงการจนสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ โดยใชหลักการ และวิธีการ
ดําเนินการ โดยพัฒนาจากการสงเสริมแรงจูงใจภายใน ที่สามารถพัฒนาการทํางาน
รวมกัน และสอดคลองกับคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู มากนอย
เพียงไร ในแตละกิจกรรมโครงการ 

การประเมินผล 
  ดูจากผลการสรุปผลในแตละกิจกรรมโครงการของผูเขารับการอบรม ที่ไดดําเนินการไป
แลวสามารถ ทําใหเกิดการพัฒนากับผูเขารวมกิจกรรมโครงการ ดังกลาวไดอยางไร และจากแบบ
ประเมินกิจกรรมโครงการ โดยวิทยากร ผูวิจัย และหัวหนาฝายเปนผูประเมิน วาแตละกิจกรรมโครงการ 
มีความสอดคลองกับคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละหนวยของโครงสรางหลักสูตร
ฝกอบรม  
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โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการไดรับอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธิการใหจัดตั้ง
เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม  2541  ตั้งอยูเลขที่ 6/9 หมู 3 กิโลเมตรที่ 9 ถนนเทพารักษ  ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามใบอนุญาตเลขที่  สป.008/2541  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2541 
เปดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 3 สาขาวิชา 
ไดแก สาขาวชิาบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการทองเท่ียว และสาขาวิชาการโรงแรม ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธรุกิจ จํานวน 3 สาขาวิชา  ไดแก สาขาวชิาการ
บัญชี สาขาวชิาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการทองเท่ียว และสาขาวิชาการโรงแรม โดยใชหลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา  

   โรงเรียนมีความมุงม่ันที่จะบริหารการศึกษาตามนโยบายของรัฐ  โดยเนนใหนักเรียน/
นักศึกษาเปนคนเกง และเปนคนดีซ่ึงอยูภายใตปรัชญาของโรงเรียนที่วา  “ความรู  คุณธรรม นําชีวิต”  
ปจจุบันแบงสวนการบริหารจัดการเปน 5 ฝายไดแก ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา ฝาย
วางแผนและพัฒนาการศึกษา ฝายสงเสริมการศึกษา และฝายการเงิน เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตป
การศึกษา 2541 โดยนายเผาพงษสันติ์ แสงหิรัญ เปนผูลงนามดวยความมุงม่ันตองการใหประชาชนใน
ชุมชนบริเวณตําบลบางพลใีหญ และบรเิวณใกลเคียงมีสถานที่เรียนมีสถานที่ศึกษา ที่จัดการศึกษาดาน
วิชาชีพโดยเฉพาะเพ่ือใหผูสาํเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาตอระดับสูงตอไป ปจจุบัน 
มีครู – อาจารยทั้งสิ้น จํานวน 71 คน เปนผูที่มีวุฒิการศกึษาระดับ ปริญญาเอก จํานวน  1 คน ปริญญา
โทจํานวน 9 คน ปริญญาตรีมี จํานวน 54 คน อ่ืนๆ 7 คน ในปการศกึษา 2553 มีนักเรียน/นักศกึษา
ทั้งสิ้น  จํานวน 1,949 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) จํานวน 1,340 คน ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน  609 คน 
    เปดสอนในสาขาวชิาบริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

      1. ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป ประกอบดวย 
            1.1 สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 

                     1.2 สาขาวิชาการขาย (Selling)                
                       1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer) 
                      1.4 สาขาวิชาการทองเท่ียว (Tourism) 
                      1.5 สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel Studies) 
 

ขอมูลสถานศึกษาท่ีใชเปนกลุมทดลอง 



 315

              2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป ประกอบดวย  
                     2.1 สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 
                      2.2 สาขาวิชาการตลาด (Marketing) 
                     2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer) 
                      2.4 สาขาวิชาการทองเท่ียว (Tourism) 
                     2.5 สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel Studies) 
      วิสัยทศัน 

      โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ  เปนองคการแหงการเรียนรู  นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  สงเสริมใหบุคลากรครูไดพัฒนาสมรรถนะ  มุงเนน
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  ผลิตและสงเสริมใหผูเรยีนมีคุณภาพเปนเลิศดานวชิาชีพ
และเทคโนโลยี  มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ  ชุมชน  และอยูรวมกัน
สังคมอยางมีความสุข 
                  พันธกิจ 

      1.  มุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
      2.  มุงพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
      3.  มุงผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ และเปนเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      4.  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ใหผูเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน  สถาน  
          ประกอบการ และสงัคม 
      5.  มุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
      6.  พัฒนาสมรรถนะดานงานวิจัย และสรางนวัตกรรม 
      7.  พัฒนาศักยภาพการใหบริการชุมชน และสังคม 
        เปาหมาย 
      1.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ 
      2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติมาตรฐานวิชาชีพครู 
      3.  ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ และมีความเปนเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      4.  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมเปนที่ยอมรับของชุมชน  สถานประกอบการ และ 
          สังคม 
      5.  โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานอยางมี 
           ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
      6.  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูเรียนมีสมรรถนะดานงานวิจัย  และสราง 
           นวัตกรรม 

                7.  โรงเรียนมีศักยภาพในการใหบริการชุมชน และสังคม 
 



 316

                 แผนพัฒนาครู และบุคลากร 
                    โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ มีนโยบายในการพัฒนาครู และบุคลากร 
ในการปฏิบตัติามแผนพัฒนา ดังน้ี 

        1. พัฒนาครู และบุคลากรของโรงเรียน ใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
        2. พัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 
        3. สงเสริมใหครู และบุคลากรของโรงเรียน ดานการสอน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม   

และมีความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับอาชีพครู 
    4. สงเสริมใหครู และบุคลากรของโรงเรียนมีความรูในระดับที่สูงขึ้น และมีวิชาชีพครู 
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               การประเมินคณุภาพกิจกรรมโครงการ ทั้ง 5 กิจกรรมโครงการ ไดแก  
               1. กิจกรรมโครงการ   คลายอารมณ สุขสม อารมณหมาย  
                   2. กิจกรรมโครงการ   สรางเสริมประสบการณใหกับบุคลากร  
                   3. กิจกรรมโครงการ   365 วัน Sam’tech  
                   4. กิจกรรมโครงการ   เปดใจใสกลอง 
                   5. กิจกรรมโครงการ   Buddy Dance 
 

              ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ ดังกลาว สามารถสรุปได ดังน้ี 
 

ตาราง 10.1  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียน 
       อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
       กิจกรรมโครงการ คลายอารมณ สุขสม อารมณหมาย  

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 3.90 .28 มาก 
การมีแบบแผนความคิด 4.05 .64 มาก 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 3.90 .57 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 3.52 .57 มาก 

รวม 3.84 .50 มาก 

 
  จากตาราง 10.1 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาการรูใน
การปฏิบัติงานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กิจกรรมโครงการ คลายอารมณ สุขสม อารมณหมาย 
โดยรวม อยูในระดับมาก (X= 3.84) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีแบบแผนความคิด  
อยูในระดับมาก (X= 4.05) รองลงมาคือ การมีความรอบรูเฉพาะตัว อยูในระดับมาก (X= 3.90) การมี
วิสัยทศันรวมกัน อยูในระดับมาก (X= 3.90) และการเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก (X= 3.52)  
ตามลําดับ 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพ 5 กิจกรรมโครงการ 



 319

ตาราง 10.2  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียน 
       อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
       กิจกรรมโครงการ สรางเสริมประสบการณใหกับบุคลากร 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 4.30 .64 มาก 
การมีแบบแผนความคิด 4.25 .25 มาก 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 4.25 .50 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 4.28 .33 มาก 

รวม 4.27 .41 มาก 

   
          จากตาราง 10.2 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาความรู
ในการปฏิบัติงานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กิจกรรมโครงการ สรางเสริมประสบการณใหกับบุคลากร 
โดยรวม อยูในระดับมาก (X= 4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีความรอบรูเฉพาะตัว อยูใน
ระดับมาก (X= 4.30) รองลงมาคือ การเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก (X= 4.28)  การมีความรอบรู
เฉพาะตัว อยูในระดับมาก (X= 4.25) และการมีวิสัยทัศนรวมกัน อยูในระดับมาก (X= 4.25) ตามลําดับ 
 
ตาราง 10.3  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียน 

       อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
       กิจกรรมโครงการ  365 วัน Sam’tech 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 4.00 .53 มาก 
การมีแบบแผนความคิด 4.50 .50 มากที่สุด 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 4.10 .41 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 4.24 .55 มาก 

รวม 4.21 .472 มาก 

   
  จากตาราง 10.3 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาความรู
ในการปฏิบตังิานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กิจกรรมโครงการ 365 วัน Sam’tech โดยรวม  
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อยูในระดับมาก (X= 4.21) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีแบบแผนความคิด อยูในระดับมาก
ที่สุด (X= 4.50) รองลงมาคือ การเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก (X= 4.24) การมีวิสัยทศันรวมกัน อยู
ในระดับมาก (X= 4.10) และการมีความรอบรูเฉพาะตวั อยูในระดับมาก (X= 4.00)  ตามลําดับ 
 
ตาราง 10.4  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียน 

       อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
       กิจกรรมโครงการ  เปดใจใสกลอง 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 3.40 .57 ปานกลาง 
การมีแบบแผนความคิด 4.20 .54 มาก 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 4.20 .77 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 3.60 .50 มาก 

รวม 3.85 .58 มาก 

   
  จากตาราง 10.4 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาความรู
ในการปฏิบตังิานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กิจกรรมโครงการ เปดใจใสกลอง โดยรวม อยูในระดับมาก 
(X= 3.85) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีแบบแผนความคดิ อยูในระดับมาก (X= 4.20) 
รองลงมาคือ การมีวิสัยทศันรวมกัน อยูในระดับมาก (X= 4.20) การเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก 
(X= 3.60) และ การมีความรอบรูเฉพาะตวั อยูในระดับปานกลาง (X= 3.40) ตามลําดับ 
 
ตาราง 10.5  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงการ หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียน 

       อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
       กิจกรรมโครงการ  Baddy Dance 

คุณลักษะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

X S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

การมีความรอบรูเฉพาะตัว 3.60 .22 มาก 
การมีแบบแผนความคิด 3.50 .35 มาก 

การมีวิสัยทศันรวมกัน 3.75 .58 มาก 

การเรียนรูเปนทีม 3.72 .50 มาก 

รวม 3.64 .41 มาก 



 321

  จากตาราง 10.5 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาความรู
ในการปฏิบัติงานของครู หลังจากเขารับการฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู กิจกรรมโครงการ Baddy Dance โดยรวม  อยูในระดับ
มาก (X= 3.64) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีวิสัยทศันรวมกัน อยูในระดับมาก (X= 3.75) 
รองลงมาคือ การเรียนรูเปนทีม อยูในระดับมาก (X= 3.72) การมีความรอบรูเฉพาะตัว อยูในระดับมาก 
(X= 3.60) และ การมีความรอบรูเฉพาะตวั อยูในระดับมาก (X= 3.50) ตามลําดับ 
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