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ABSTRACT 
 
Title of Thesis  Individual and Team Learning in Organizations:  
   A Case Study of Organizations Awarded Thailand Quality Award 
Author   Miss Kittiya  Intakarn 
Degree   Master of Science (Human Resource and Organization Development) 
Year   2010 
 

  

 This research aimed to 1) explore approaches in promoting 
organizational learning under the learning enabling factors, 2) study the activities that 
support organizational learning, and 3) study the patterns of learning in individual level 
and team level of organizations awarded “Thailand Quality Award.”  Data were gathered 
through interviews of executive managers of organizations using semi-structured 
interview, focus group discussion of representatives from each department in 
organizations and lastly, questionnaire survey of workers and operational managers.  

 The findings were: 1) the organizations’ approaches to promote organization 
followed the 7 learning enabling factors, namely; strategy, structure, culture, human 
resource development, environment, motivation and facilitators, 2) the implemented 
activities to promote organizational learning included learning activities of internal and 
external customers, 3) for individual learning, individuals had high level of self-directed 
learning skill, opened to learning opportunities, took responsibilities of their own 
learning, loved learning, were optimistic in their future, had positive creativity, could 
learn independently, possessed essential skills for learning and solving problems and 
also were confident in their learning potentials, 4) for team learning, teams aimed in the 
same direction, were empowered, created synergy in practice, promoted innovation and 



good coordination, played role of transferring learning to other teams, trusted each other 
and communicated facts with honesty, had sense of security when facing risky 
situations and provided forgiveness and encouragement when needed. In addition, the 
patterns of communication in team learning were dialogue and discussion and the 
learning practices were learning from present situations and action learning. Finally, the 
important learning skills for team members included technical skills, analytical thinking 
skills and working-in-team skills. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของการศึกษา 

 

ดวยสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป จนปจจุบันสังคมไดเขาสูยุคของความรูใหม ซึ่งมี       

ชื่อเรียกมากมาย ไดแก ยุคสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society) ยุคเศรษฐกิจความรู 

(Knowledge Economy) หรือยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ซึ่งในยุค

ที่ความรูเปนปจจัยหลักสําหรับการสรางความมั่งค่ังและเปนที่มาของพลังบุคคลและพลังของ

องคกร (Personal and Organizational Power) และจากแรงผลักดันตางๆ ที่มีผลใหองคกรตาง

ตองหันมาปรับตัวเพื่อใหองคกรอยูรอดและไดเปรียบทางการแขงขัน อันไดแก หน่ึง กระแส

โลกาภิวัฒน (Globalization) ถือเปนแรงผลักดันประการแรกที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม กลาวคือ โลกาภิวัฒนเปนส่ิงซ่ึงไดรวมไวดวยกันขององคประกอบดานเศรษฐกิจและ

แรงผลักดันทางสังคม คานิยม และโอกาส ดังที่เราสัมผัสไดในตลอดหลายปที่ผานมาต้ังแตมีระบบ

การสื่อสารและการขนสงที่รวดเร็วทําใหโลกแคบลงและรับรูส่ิงตางๆ ในซีกโลกอ่ืนๆ ไดงายกวาเดิม

มาก ทําใหการรับรูเกิดข้ึนอยางกวางขวางทั้งในระดับบุคคล องคกร และสังคม สอง เทคโนโลยี

สมัยใหม (New Technology) เพื่อตอบสนองธรรมชาติของมนุษยในสวนของความอยากรูในส่ิง

ใหมๆ จึงมีการพัฒนาเคร่ืองมือที่ทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ที่มีบทบาทอยางมากตอการแสวงหาความรูใหมๆ 

สาม อิทธิพลของลูกคา (Customer Influence) เปนที่แนนอนอยางยิ่งวาลูกคาเปนตัวกําหนด

อนาคตขององคกรโดยเฉพาะองคกรธุรกิจ เพราะฉะนั้นทําอยางไรองคกรจะตอบสนองความ      

พึงพอใจของลูกคาใหไดมากที่สุดเพื่อที่องคกรจะไดรับการสนับสนุนในการใชสินคาและบริการ
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อยางตอเนื่อง สี่ ความสําคัญของสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible Assets) กลาวคือ ทรัพยสิน

ที่องคกรมีนั้นอาจแยกไดเปนสองสวน คือ สินทรัพยที่จับตองได (Tangible) เชน เงินทุน อาคาร

สถานที่ และเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ และท่ีจับตองไมได (Intangible) เชน สิทธิบัตร ความสัมพันธ

กับลูกคาและพันธมิตร ตราสินคา (Brand) และที่สําคัญคือความรู (Knowledge) ความสามารถ

ของบุคลากรไมวาจะเปนผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานระดับตางๆ ซึ่งทรัพยสินที่จับตองไมไดในเชิง

รูปธรรมเหลานี้โดยเฉพาะความรูที่มีอยูในองคกรนั้น ถือเปนส่ิงที่มีคาสามารถสรางความไดเปรียบ

ทางความแตกตางและใชใหเกิดประโยชนไดอยางไรขีดจํากัด (Marquardt, 1996: 3-8; อํานาจ  

วัดจินดา, 2550) 

 นอกจากนี้แรงผลักดันเหลานี้ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานเปล่ียนไป การแขงขันที่
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจฐานความรูและความรวดเร็ว ทําใหองคกรที่เคยมั่งค่ัง
ในอดีตไมสามารถอยูรอดไดหากไมมีการปรับตัว สวนองคกรที่ยืนหยัดอยูไดก็คือองคกรที่พรอมจะ
เรียนรู และพรอมที่จะปรับตัวเขากับความเปล่ียนแปลงตางๆ ใหรวดเร็วข้ึน (Marquardt, 1996 
อางถึงใน บุญอนันต  พินัยทรัพย และพลาพรรณ  คําพรรณ,  2550: 1-1).  

จากแรงผลักดันตางๆ ทําใหปจจุบันหลายประเทศไดประกาศตัววาประเทศของตนกําลัง
มุงพัฒนาไปสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) เชน ประเทศสวีเดน 
เนเธอรแลนด เดนมารค ญ่ีปุน ไตหวัน แคนาดา รวมทั้งประเทศไทยที่ถือวาความรูเปนหัวใจสําคัญ
ที่จะสรางมูลคาใหเกิดข้ึนในองคกร ทําใหหลายองคกรตางด้ินรนแสวงหาหนทางเพื่อพัฒนาองคกร
ไปสูความเปนเลิศ โดยมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือพรอมรับกับกระแสแหงการเปล่ียนแปลง 
ความตองการพัฒนาองคกรจึงแผอิทธิพลไปทั่วโลก และสงผลใหองคกรตางๆ ใหความสําคัญกับ
การนําความรูมาใชในการพัฒนาการทํางาน พัฒนาองคกร และแกไขปญหาตางๆ ดังนั้นอาวุธที่ชี้
ขาดความสําเร็จขององคกรทามกลางสงครามเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 นี้ จะเปนอ่ืนไปไมไดนอก
เสียจาก การเรียนรู (Learning) องคความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่เช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน (วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2542)  

ดังที่ Marquardt (2548: 11) กลาววา การเรียนรูที่เกิดข้ึนทั่วทั้งองคกรและทั่วทุกระบบ  
จะทําใหองคกร ไมเพียงแคอยูรอด แตยังมีโอกาสประสบความสําเร็จดวย ดังเชนที่บรรดาผูนําของ 
Rover Automotive Group ในประเทศอังกฤษ กลาววา “การเรียนรูในองคกรจะนํามาซ่ึงการ
บริหารความเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยมันจะทําใหเกิดการกาวกระโดดในระดับอนุภาค 
(Quantum Leaps) การปรับปรุงอยางตอเนื่องก็คือ การที่ทุกกาวกระโดดในระดับอนุภาคจะ
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กลายเปนโอกาสในการเรียนรู และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการกาวกระโดดในคร้ังตอไป 
การเรียนรูที่เร็วกวาคูแขงจะทําใหระยะหางของเวลาระหวางการกาวกระโดดแตละคร้ังลดลง และ
ทําใหเรารุดหนาไปไดรวดเร็วยิ่งข้ึน” เพื่อสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน บริษัทตางๆ 
ตองเรียนรูจากทั้งความสําเร็จและความลมเหลวใหเร็วยิ่งข้ึนและดีข้ึนกวาเดิม ดังนั้นทําหผูนํา
องคกรตางแสวงหาแนวทางที่จะตอบสนองตอความทาทายเหลานี้ และนําองคกรของตนกาวไปสู
องคกรแหงความเปนเลิศ มาถึงตรงนี้จึงอาจเกิดความสงสัยวาองคกรที่เปนเลิศคืออะไร แลวทํา
อยางไรจึงจะไดชื่อวาเปนองคกรที่เปนเลิศ 

องคกรที่เปนเลิศ คือ องคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความสามารถในการแขงขันและการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งองคกรที่เปนเลิศจะมีผลการดําเนินการที่โดดเดนใน 3 ดาน คือ 1) การสงมอบคุณคาที่ดี
ข้ึนอยางมากใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะสงผลกอใหเกิดความยั่งยืนขององคกร        
2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององคกรโดยรวม และ 3) การเรียนรูขององคกร
และของแตละบุคคล (บดินทร   วิจารณ, 2550: 58) องคกรที่เปนเลิศนี้มีที่มาจากการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ไดมีการศึกษาถึงระบบการจัดการขององคกรที่เปนเลิศ จึงไดมีการกําหนดเกณฑ
และจัดต้ังรางวัลที่เรียกกวา “รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ” หรือ Malcolm Baldridge 
National Quality Award (MBNQA) รางวัล MBNQA นี้เปนรางวัลจะรับรองวาองคกรที่ไดรับ
รางวัลมีความเปนเลิศทางดานการบริหารคุณภาพ แตไมไดหมายถึงการรับรองความดีเลิศของ
ผลิตภัณฑขององคกรนั้น และไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสราง "ชัยชนะ" อันมีนัยแหงการแขงขันแต
อยางใด หลักการสําคัญของรางวัลจะมุงเนนไปที่การสงเสริมใหมีความสามารถในการบริหาร
จัดการที่สูงข้ึน รวมทั้งการสรางความพึงพอใจแกลูกคา (Customer Satisfaction) และเพื่อ
ผลตอบแทนทางธุรกิจขององคกรเองในทายที่สุด 

สําหรับในประเทศไทยไดมีการจัดต้ังรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - 
TQA) ข้ึนมา โดยรางวัลคุณภาพแหงชาตินี้ถือเปนรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตาง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญ่ีปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน โดยวัตถุประสงคเพื่อใหมีการเผยแพร 
สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ นําเกณฑรางวัลคุณภาพไปใชโดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่
การพัฒนาความสามารถดานการบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานใหอยูใน
มาตรฐานระดับโลกซ่ึงเมื่อมีการขยายผลไปอยางกวางขวางยอมสงผลตอการพัฒนา
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ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยดวย ในการนี้จึง (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 
2551: 7)  

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) เร่ิมตนต้ังแตมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวาง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันที่   
5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดต้ังรางวัลคุณภาพแหงชาติข้ึนในประเทศไทย และดวย
ตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติจึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผนยุทธศาสตร การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเผยแพร สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นําเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ โดยองคกรที่มีวิธีปฏิบัติ
และผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก จะไดรับการประกาศเกียรติคุณ ดวยรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ และองคกรที่ไดรับรางวัลนี้จะตองนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําองคกรของตนไปสูความสําเร็จ 
เพื่อเปนแบบอยาง ใหองคกรอ่ืนๆ นําไปประยุกตเพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน ซึ่งเม่ือมีการ
ขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวาง ยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได (สํานักงานนโยบายและแผน 
พลังงาน, 2548) 

รางวัลคุณภาพแหงชาติ มีคานิยม แนวคิด 11 ดานดวยกัน กอนที่จะถูกแปลออกมาเปน
เกณฑที่ใชในการพิจารณา ไดแก การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา   
การเห็นคุณคาของบุคลากรและคูคา ความคลองตัว การมุงเนนอนาคต การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
การจัดการโดยใชขอมูลจริง ความรับผิดชอบตอสังคม การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 
มุมมองในเชิงระบบ และการเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 
2551) จึงเห็นไดวามีคานิยมหนึ่งดานที่ใหความสําคัญในเร่ืองการเรียนรูขององคกรและของแตละ
บุคคล ซึ่งสอดคลองกับยุคสังคมปจจุบันที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูนั่นเอง 

การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล คือ การที่องคกรใหความสําคัญและสงเสริมให
มีการแลกเปล่ียนและเรียนรูภายในองคกร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2551) ซึ่งการเรียนรูเปน
กระบวนการของการสรางความรู (Kolb, 1984: 37) ที่ปจจุบัน “ความรู” ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญ
ที่สุดขององคกร เนื่องจากสินทรัพยทางปญญาหรือความรู (Knowledge Assets) ซึ่งหมายรวมถึง 
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรของผูบริหารและบุคลากร สิทธิบัตรทางปญญา 
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ความเช่ือมั่นในตราสินคา ฯลฯ ลวนเปนส่ิงที่คูแขงยากจะเลียนแบบได การเรียนรูขององคกรและ
ของแตละบุคคลจึงเปนกลยุทธสําคัญที่เสริมสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร 
(Competitive Advantage) และยังเปนการสรางความไดเปรียบและความแข็งแกรงใหกับองคกร
อยางยั่งยืน (Saru, 2007: 37; สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2551) ดังที่ Senge (1990: 4)         
ไดกลาววา องคกรที่จะเปนเลิศในอนาคตไดจะตองเปนองคกรซึ่งคนพบวิธีที่จะทําใหเกิดพันธะ
สัญญาและความสามารถที่จะเรียนรูของบุคคลในทุกระดับขององคกร  

การเรียนรูขององคกรจึงเปนแนวคิดที่จะสามารถชวยใหองคกรปรับตัวและสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันโดยเฉพาะในยุคที่สังคมไดหันมาใหคุณคากับทรัพยากรที่จับตองไมได  
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการเรียนรูเพือ่นาํไปสูการสราง
ความรูใหมๆ ที่จะกอใหเกิดนวัตกรรมสินคาและบริการอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซ่ึงความสามารถ
ในการแขงขันและความสําเร็จขององคกร การที่การเรียนรูขององคกรจะเกิดข้ึนไดนั้นส่ิงสําคัญนั่น
คือการเรียนรูของบุคคลและทีม ดังนั้นการสงเสริมใหบุคคลและทีมเกิดการเรียนรูทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการจึงเปนส่ิงสําคัญ เพราะการเรียนรูจะทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และเม่ือพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางที่ดี จะทําใหองคกรเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ไปในทางที่ดี อีกทั้งองคกรสามารถอยูรอดและไดเปรียบทางการแขงขันตอไป (Wick and Leon, 
1993: 3; Swieringa and Wierdsma, 1992: 19 and Sanchez, 2001: 8-11) 

ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาการเรียนรูขององคกรแตมี
จุดเนนสําคัญที่การเรียนรูของบุคคลและทีม จึงไดทําการศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง “การเรียนรูระดับ
บุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษา องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” โดยมุงศึกษา
แนวทาง กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคล
และระดับทีมขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติในฐานะที่เปนองคกรที่มีการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ในยุคของสังคมฐานความรู โดยเฉพาะเปนที่นาสนใจที่คานิยม แนวคิด ของ
เกณฑรางวัลมีที่มาจากแนวคิดดานการเรียนรูขององคกรและบุคคล อีกทั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่หลายองคกรตางมุงหวังที่จะไดมาซ่ึงรางวัลเกียรติยศนี้ ดังนั้นการศึกษา
การเรียนรูขององคกรที่ไดรับรางวัลเหลานี้นาจะเปนประโยชนตอองคกรตางๆ ในการนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาองคกรในดานการเรียนรูขององคกรทั้งระดับบุคคล และระดับทีมเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนทั้งบุคลากร และองคกรในการมุงสูความสําเร็จตอไป  
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

1.2.2 เพื่อศึกษากิจกรรมขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

1.2.3 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูระดับทีมขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ และ

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูของทีม 

1.2.4 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูระดับบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูของบุคคล 

 

1.3 คําถามการวิจัย 

1.3.1 องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมีแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิด

การเรียนรูขององคกรอยางไร 

1.3.2 องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมีกิจกรรมอะไรบางที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ขององคกร 

1.3.3 องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมีรูปแบบการเรียนรูระดับทีมอยางไร 

1.3.4 องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมีรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคลอยางไร  

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 มุงศึกษาองคกรธุรกิจที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality  Award)      

พ.ศ. 2545 – 2551 

1.4.2 มุงศึกษาแนวทางปฏิบัติขององคกร และกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของ

องคกร รูปแบบการเรียนรูระดับทีมและระดับบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(Thailand Quality Award) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคล ทีมขององคกรที่

ตองการสรางการเรียนรูในองคกร 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทราบถึงแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

1.5.2 ทราบถึงกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

1.5.3 ทราบถึงรูปแบบการเรียนรูระดับทีมขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

1.5.4 ทราบถึงรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

1.5.5 นําไปเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรูขององคกรตามตนแบบที่ไดจากการศึกษา 



 

 

บทท่ี 2 

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

องคกรหลายองคกรตางปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยหันมาใหความสําคัญ

กับการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางความแข็งแกรงใหกับ

องคกรอยางยั่งยืน นอกจากนี้แลวองคกรหลายองคกรมีความมุงมั่นนําตนเองใหไปสูความเปนเลิศ 

จึงพยายามพัฒนาองคกรใหไดมาซึ่งรางวัลที่จะเปนสิ่งซึ่งรับประกันความเปนเลิศขององคกร 

โดยเฉพาะรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมองเห็นความสําคัญในเรื่องของการ

เรียนรูในทุกระดับ ตั้งแตการเรียนรูขององคกร การเรียนรูของทีม การเรียนรูของบุคคล จึงตองการ

ศึกษาวาองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมีการสรางการเรียนรูขององคกรอยางไร แตกอนที่

จะลงในรายละเอียดตางๆ ผูวิจัยจึงไดกําหนดและลําดับหัวขอเรื่องเพื่อเปนการสรางความเขาใจ 

ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูของทีม  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูของบุคคล 

2.4 รางวัลคุณภาพแหงชาติ  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning) 

การเรียนรูเปนสิ่งที่ชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน อีกทั้งยังชวยใหองคกร

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเทาทันกับยุคสมัยของสังคมฐานความรู ดังนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหันมาใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร ดังจะกลาวใน

รายละเอียดตอไปนี้ 
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2.1.1 ความสําคัญของการเรียนรูขององคกร 

2.1.2 ความหมายของการเรียนรูขององคกร 

2.1.3 ระดับของการเรียนรูขององคกร 

2.1.4 วงจรการเรียนรูขององคกร 

2.1.5 ปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร 

2.1.6 กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 

 
2.1.1 ความสําคัญของการเรียนรูขององคกร 

Drucker (1993) นักวิชาการดานการบริหารการจัดการ ไดวิเคราะหวาสังคมปจจุบันได

เคลื่อนยายจากสังคมระบบทุนนิยมไปสูสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม ซ่ึงจะพัฒนาไปสูสังคม

ฐานความรู (Knowledge-Based  Society) โดยปจจัยการผลิตที่สําคัญทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยน

จากทุน ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานมาเปนความรู องคกรมีหนาที่ที่สําคัญในการทําใหความรู

นั้น เกิดประโยชนอยางสรางสรรคดวยการปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง โดยมีการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

หากจะกลาวไปแลวชีวิตของมนุษยเริ่มตนพรอมกับคําวา “เรียนรู” ต้ังแตเปนทารกที่ตอง

ปรับตัวจากครรภมารดาเมื่อลืมตาดูโลก หลังจากนั้นชีวิตก็อยูบนพื้นฐานของคําวา “เรียนรู”      

โดยตลอดมาการเรียนรูเปนการสรางเสถียรภาพใหชีวิต ชวยใหเกิดการปรับตัวไดอยางเหมาะสม

กับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยใหสามารถใชประโยชนจากเหตุการณที่เกิดขึ้น และทําให

เกิดปญญาอันเปนเหตุใหเกิดการตัดสินใจเรื่องตางๆ สําหรับอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงนําไปสูชีวิตที่ประสบความสําเร็จของปจเจกบุคคล และนําไปสูความอยูรอดอยาง

สรางสรรคของมนุษยชาติ เพราะการเรียนรูคือจุดเริ่มของความสําเร็จ ในขณะที่การไมเรียนรูคือ

หนทางสูความผิดพลาดและลมเหลว (เกรียงศักดิ์, 2539) เชนเดียวกันหากองคกรมีการเรียนรูแลว

ยอมทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดเชนกัน 

ในอดีต ภาพของการแขงขันเชิงกลยุทธจะมุงเนนไปในทางใดทางหนึ่งอยางเดนชัด เชน 

เนนที่การแขงขันดานราคาและตนทุนที่ตํ่ากวา เนนที่การตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่

รวดเร็วกวา เนนที่การสรางความแตกตางในคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือเนนที่การรับรูของลูกคา 

ที่เปนเชนนั้นเนื่องมาจากกระบวนทัศนของการแขงขันในชวงนั้นอยูบนพื้นฐานของขอสันนิษฐาน

เรื่อง “ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด” ทําใหบริษัทตางๆ ไมสามารถแขงขันไดในทุกดานพรอมๆ กัน 

(Porter, 1980 อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ, 2548: 70-71) ในขณะที่ปจจุบันนี้

ขอบเขตของการแขงขันเปดกวางขึ้น ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่
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รวดเร็วของลูกคาและส่ิงแวดลอมจึงทําใหเกิดความตองการสินคาและกระบวนการที่มีความ
ซับซอนมากข้ึน (Adler, Granath and Lindahl, 1995) อีกทั้งการลดลงของขอจํากัดทางการคา 
รวมไปถึงการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (Liberalization) ทําใหบทบาทของขอจํากัดทางดานทรัพยากร
มีความสําคัญลดนอยลงการที่ตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพและบริหารตนทุนใหสามารถแขงขันได 
เปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนในการแขงขันเทานั้น แตไมไดเปนปจจัยหลักที่จะกําหนดความสําเร็จ
ขององคกรในฐานะผูชนะไดอีกตอไป (Selen, 2000 อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ, 
2548: 70-71) ดังนั้นในสถานการณเชนนี้องคกรจึงตองมีความฉับไว ยืดหยุนและสามารถปรับตัว
ตอความตองการของลูกคาได ลูกจางจะตองไดรับการจูงใจ และมีทักษะที่หลากหลายสูงเทียบเทา
กับทักษะทางสังคมเปนอยางดี และความสามารถในการสรางเครือขาย เมื่อการแขงขันทางธุรกิจ
สูงข้ึน การแขงขันจึงถูกมองวาเปนเร่ืองของความสามารถในการควบคุมสถานการณและการ
เปล่ียนแปลง ทั้งจากภายในและภายนอกท่ีสงผลตอองคกร การแขงขันระยะสั้น (Short Term 
Competitiveness) เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่สรางสรรคจากสภาพแวดลอมขององคกร สําหรับ
การแขงขันระยะยาว (Short Term Competitiveness) เกิดข้ึนจากการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
ความสามารถในการจัดการอุปสรรค และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของบริษัท นอกจากนี้ 
โลกาภิวัฒนและการแขงขันที่เขมขนแสดงใหเห็นถึงความออนแอและชองโหวภายในองคกรและ
ความอยูรอดในภาวะการแขงขันที่รวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรูขององคกรจึงเปนส่ิงที่จําเปน             
ทั้งความสามารถในการแขงขันระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรูระหวางตัวบุคคล 
กลุม และในองคกรทั้งหมด ดังที่ Stata (1989) เห็นวาอัตราการเรียนรูของแตละบุคคลและองคกร
นั้นอาจจะกลายเปนส่ิงที่สนับสนุนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
อุตสาหกรรมทางความรูที่เขมขน (Adler, Granath and Lindahl, 1995) โดยการเติบโตที่สําคัญ
ของการเรียนรูขององคกรสามารถอธิบายไดจาก 3 ปจจัย ที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม       
ทางธุรกิจที่มีการกลาวถึงกันอยางแพรหลายคือ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ความกาวหนาของโลกาภิวัฒน และการเติบโตทางการแขงขันของบริษัท (Easterby-Smith et al., 
1998 Quoted in Saru, 2007: 39)  

จากที่ไดกลาวมาจึงเห็นไดวาการเรียนรูขององคกรมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในยุคสมัย
ของสังคมปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาวได จึงขอกลาวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขององคกร โดยเร่ิมที่
ความหมายของการเรียนรูขององคกรเพื่อเปนการทําความเขาใจในเบ้ืองตน 
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 2.1.2  ความหมายของการเรียนรูขององคกร 
 

ตารางที่ 2.1 ความหมายการเรียนรูขององคกร 

 
 

นักวิชาการ ความหมาย 
Watkins and Marsick  
(1993 quoted in Gilly and 
Maycunich, 2000: 103) 

 

การเรียนรูขององคกร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ
องคกรสําหรับการทําส่ิงใหมๆ ความเปนระบบสมรรถนะกลาวถึง
ความสามารถขององคกรเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางาน
แบบเดิม  เพราะสมรรถนะของการเปล่ียนแปลงเกี่ยวของกับ
ความสามารถของหนวยธุรกิจเพื่อสรางส่ิงประดิษฐใหมและการ
ปฏิบัติอยางสําเร็จทามกลางการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

Probst and Buchel  
(1997: 15) 

การเรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการซึ่งเปนความรูและ
ค านิ ยมฐานการ เปลี่ ยนแปลง  โดยการนํ า ไป สู การพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและสมรรถนะสําหรับการกระทํา 

Marquardt (1996: 230) การเรียนรูขององคกร หมายถึง “วิธีการเรียนรูที่เกิดข้ึนขยายทั่ว
ทุกสวนขององคกร” ซึ่งตรงขามกับองคกรแหงการเรียนรูที่อธิบายถึง
ระบบ หลักการ และลักษณะขององคกรที่ เ รียนรูที่รวบรวมเปน
รูปธรรม 

Duncan and Weiss  
(1979 quoted in Daft and 
Weick 1984: 286) 

การเรียนรูขององคกร หมายถึง ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธซึ่ง
กันและกันระหวางการปฏิบัติงานขององคกรกับสภาพแวดลอมที่ถูก
พัฒนา  

Levinthal and March  
(1993: 96) 

การเรียนรูขององคกรนั้นสามารถจัดการกับปญหาของความ
สมดุลระหวางเปาหมายทางการแขงขันของการพัฒนาความรูใหม 
(Exploration) และการสงเสริมความสามารถที่มีอยูในปจจุบัน 
(Exploitation) ในสภาวะของแนวโนมที่เปนพลวัตร  

Fiol and Lyles (1985: 803) การเรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดรับความรูและความเขาใจในการทํางานที่ดีข้ึน  
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

 
จากท่ีนักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายของการเรียนรูขององคกร จึงสรุปไดวา การ

เรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงความรู วิธีการเรียนรูที่เกิดข้ึน
ทั่วทุกสวนขององคกร สถานะขององคกร  ซึ่งมีความเก่ียวของสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางการ
ปฏิบัติงานขององคกรกับสภาพแวดลอม ทั้งนี้เพื่อเกิดการพัฒนาความรูเดิม หรือเพิ่มพูนความรู
ใหมที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคกร 

ในแวดวงวิชาการนอกจากจะกลาวถึงการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning) 
แลว ยังมีการกลาวถึง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งคํา 2 คํานี้มีความหมาย
ใกลเคียงกัน และมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จึงขออธิบายใหเห็นถึงความแตกตาง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในสาระของการเรียนรูขององคกร ดังนี้ 

แนวคิดของการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning) และองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) บางคร้ังก็ยังทําใหสับสน  แตความแตกตางของความคิดนี้ก็ไดถูก
แบงเปนสองแนวคิดในวรรณกรรม (Tsang, 1997) ซึ่งความแตกตางระหวางกันสามารถอธิบายได
โดยพื้นฐานของคําทางดานภาษาศาสตร (Sun, 2003) หรือจากสาระของเร่ืองนั้น  

Senge (1990 อางถึงใน สุพัตรา  จารุวัฒนพานิช, 2542: 31) ไดใหความหมายขององคกร
แหงการเรียนรู หมายถึง ที่ซึ่งคนในองคกรไดขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนําไปสูจุดหมายที่บุคคลในระดับตางๆ 
ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่มีความคิดใหมๆ และการแตกแขนงของความคิดที่ไดรับการ

นักวิชาการ ความหมาย 
Day (1992: 47) การเรียนรูขององคกร ประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้ การ

เปดใจยอมรับ ความสามารถในการตีความ และงายในการจดจํา  
Stata (1989: 65) การเรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่สุดในการ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึน 

Kim (1993)  การเรียนรูขององคกร หมายถึง การเพิ่มความสามารถของ
องคกรเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

Dimovski  
(1994 quoted in Skerlavaj 
and Dimovski, 2007: 45) 

การเรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการของการไดมาของ
ขอมูล การตีความขอมูล และการที่ผลของพฤติกรรมและการรับรูที่
เปล่ียนแปลง ซึ่งจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานขององคกร  
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ยอมรับเอาใจใส และเปนองคกรที่ซึ่งบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรูไป
ดวยกันทั้งองคกร  

Pedler  et al. (1991 อางถึงใน สุพัตรา  จารุวัฒนพานิช, 2542: 31-32) เรียกองคกรแหง
การเ รียนรูวาเปนบริษัทแหงการเรียนรู  (LearningCompany) เนื่องจากเห็นวา  Learning 
Organization มีนัยในเชิงกลไก ดูไรชีวิตชีวา โดยใหความหมายวาคือ องคกรที่อํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูแกสมาชิกทุกคน (สมาชิก หมายถึง บุคลากร ลูกคา เจาของ ลูกคา เจาของ 
ผูผ ลิต  เพื่อนบาน  ส่ิ งแวดลอม  และแมแต คูแข งในบางกรณี )  และเปนองคกรที่ปฏิ รูป 
(Transformation) ตนเองอยางตอเนื่อง และไมเพียงแตองคกรตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่
ดีและกระตุนทุกคนใหเรียนรูแลว ยังเปนองคกรที่ตองสรางและคงไวซึ่งความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเองของบุคลากรอีกดวย  

Marquardt (1996 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549: 93) กลาววา องคกรแหง
การเรียนรู (Learning Organization) เปนกลุมของคนที่ไดรับการมอบพลัง (Empowerment) ใน
การสรางความรู สินคา และบริการใหม เครือขายของชุมชน ซึ่งมีความคิดสรางสรรคทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร และทํางานเพื่อตอบสนองในการใหบริการเพื่อทําใหโลกสวางไสวดวยปญญา  

จากความหมายขององคกรแหงการเรียนรูขางตนนี้ พอจะสรุปไดวาองคกรแหงการเรียนรู
เปนรูปแบบหรือลักษณะขององคกรที่มีการสราง อํานวยความสะดวก และเอ้ือใหเกิดการเรียนรูใน
ทุกระดับขององคกร โดยเฉพาะกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร เพื่อใหเกิดความคิดใหมๆ และเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องขององคกร 

โดยองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู ตามแนวคิดของ Senge (1990 อางถึงใน 
เดชน  เทียมรัตน และกานตสุดา  มาฆะสิรานนท, 2546: 19-60) ไดเสนอแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับ
องคกรแหงการเรียนรูวาประกอบดวยวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) คือ  

2.1.2.1 มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)  
ปจเจกบุคคลจะตองมีความมุงมั่นไปสูความเปนเลิศเพื่อใหเกงในทุกๆ ดาน     

เกงในการเรียนรู การคิด และการทํา การเกงในการเรียนรูคือ การมีปฏิภาณไหวพริบ และความ
เพียรพยายามต้ังแตเยาววัยในการใฝรูจนเขาสูโลกอาชีพแลวก็ยังประพฤติปฏิบัติอยางเสมอตน
เสมอปลาย เนื่องจากภายใตยุคโลกาภิวัฒนนี้เปนโลกแหงการเรียนรู เปนโลกของเศรษฐกิจยุคใหม 
(Knowledge - Based Economy) จําเปนตองเรียนรูใหทันการ และตองเรียนรูไปตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) และการเรียนรูนี้จะเปนทางหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหปจเจกบุคคลบรรลุถึงซ่ึง
ความเปนเลิศนี้ได 
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2.1.2.2 รูปแบบวิธีการคิด และมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)  
คือแนวความคิด มุมมอง วิธีการคิด และความเขาใจของคนเราในแตละเร่ืองเปน 

ประสบการณที่ไดรับการส่ังสมมาต้ังแตเด็ก โดยส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆตัว รวมถึงการเรียนรูจาก
สถาบัน ครูอาจารย องคกร และเพื่อนรวมงาน Mental Models นี้จะเปนพื้นฐานของวุฒิภาวะทาง
อารมณ (Emotional Quotient-EQ) และจะมีผลตอเร่ืองราว งาน หรือกิจกรรมใดในแงมุมตางๆ ซึ่ง
จะเปนองคประกอบที่สําคัญตอการที่เราจะตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ผลลัพธจาก
รูปแบบวิธีคิดอาจสะทอนออกมาได 3 ลักษณะ คือ 

1) เจตคติ (Attitude) หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งที่แสดงออกหรือตอบสนองตอเหตุการณหนึ่ง ๆ อาจเปนการแสดงออกทางกาย เชน 
ปฏิกิริยาตอบโต หรือทางอารมณ เชน สีหนา ก็ได 

2) ทัศนคติ (Viewpoint/Perception) หมายถึง “แนวความคิดเห็น”    
เปนสวนหนึ่งของรูปแบบวิธีคิด 

3) กระบวนทัศน (Paradigm) หมายถึง กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เรา 
ปฏิบัติตามๆกันไป จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร 

2.1.2.3 การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)  
เปนภาพในอนาคตที่ปรารถนาใหเกิดข้ึนในองคกรที่ทุกคนในองคกรมีรวมกันและ 

มุงมั่นที่จะทําใหกลายเปนจริง วิสัยทัศนรวมนี้กอใหเกิดคุณคาภายนอก คือ ใหทราบทั่วกันวาเรา
มุงสรางผลสําเร็จอะไรใหเกิดแกองคกร และเกิดคุณคาภายใน คือ มีสวนสรางแรงบันดาลใจ ความ
ยึดมั่น ความเปนสวนหนึ่งหรือความผูกพันใหเกิดแกสมาชิกในองคกร การมีวิสัยทัศนรวมกันใน
องคกรจะมีสวนเสริมสรางความเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยเปรียบเสมือนหางเสือเรือที่ขับเคล่ือน
ไปสูจุดหมาย 

2.1.2.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning)  
เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกเปนกลุมในองคกรโดยอาศัยความรูและ

ความคิดของสมาชิกในการแลกเปล่ียนและพัฒนาความฉลาดรอบรูและความสามารถของทีมให
เกิดผลมากกวาการอาศัยความสามารถของแตละบุคคล องคกรแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อ
การรวมพลังของกลุมตางๆ ภายในองคกรเปนการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง สมาชิก
ในทีมไดมีโอกาสเรียนรู ส่ิงตางๆ รวมกันโดยอาศัยส่ือขอมูลแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ การเรียนรูเปนทีมชวยใหสมาชิกในองคกรมี
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ประสบการณกับส่ิงตางๆ จากมุมมองที่หลากหลาย ทําใหขยายขอบเขตของการรับรู มีความเขาใจ
ที่แหลมคมและมีการพัฒนาตนเอง 

2.1.2.5 การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking)  
การคิดอยางเปนระบบเปนหัวใจของการเรียนรู และมีสวนสําคัญตอการสนับสนุน 

ใหเกิดการเรียนรู และนํามาซ่ึงการพัฒนาแบบยั่งยืนของบุคคลในองคกร การคิดอยางเปนระบบ
เปนการสรางความสัมพันธระหวางความรูที่ไดมาจาก Personal Mastery ใหตอเนื่องเปนระบบ 
สมาชิกทุกคนในองคกรตองยอมรับการคิดอยางเปนระบบ และสํานึกอยูเสมอวาการดําเนินการ
ใดๆ จะสงผลตอองคกรเสมอ การดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงส่ิงใดตองมองในลักษณะภาพรวม
เสมอ การที่แตละคนมีแนวคิดแบบองครวมจะทําใหเกิดทัศนวิสัยการมองผลงานไดอยางเปนระบบ 
ชวยใหเห็นรูปแบตางๆ ไดอยางชัดเจน และเปนวิธีคิดที่ใชอธิบายพฤติกรรมความเปนไปตางๆใน
รูปแบบของความสัมพันธระหวางเหตุและผลได 

ดังนั้นหากกลาวถึงความแตกตางของการเรียนรูขององคกร (OL) และองคกรแหง 
การเรียนรู (LO) แลว สามารถแยกความแตกตางไดดังนี้ 

การเรียนรูขององคกร (OL) เปนที่ไดรับการอธิบายและการวิเคราะหในการ 
พยายามใหเขาใจถึงกระบวนการเรียนรู (องคกรมีวิธีการเรียนรูอยางไร) (Tsang, 1997: 74) หรือ 
“องคกรไดเรียนรูอะไรมาแลวบาง” (Argyris and Schon, 1996) ซึ่งสอดคลองกันกับทฤษฏีของ 
Argyris and Schon (1978 quoted in Ortenblad, 2001: 126) ที่วาบุคคลคือตัวแทนสําหรับการ
เรียนรูในองคกร การเรียนรูขององคกรจะเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกแตละคนไดคนพบความแตกตางกัน
ระหวางผลลัพธที่มีอยูจริงกับผลลัพธที่ไดคาดหวังไว และพยายามแกไขขอผิดพลาดหรือทาทายขอ
สมมติฐานดังกลาว สวนองคกรแหงการเรียนรู (LO) เปนลักษณะของการส่ัง (Prescriptive) และ
มุงเนนที่การปฏิบัติ (องคกรควรจะเรียนรูอยางไร) อีกทั้งองคกรแหงการเรียนรู (LO) สามารถถูก
อธิบายคลายแนวคิดทางอุดมการณมากกวา (Tsang, 1997: 74; Easterby-Smith, 1997: 1086) 

อยางไรก็ตาม คําถามที่วาองคกรเรียนรูอยางไรก็ยังคงไมสามารถตอบไดชัดเจน  
และมันอาจจะตอบไดทั้งจากระดับบุคคลหรือระดับองคกร ซึ่งข้ึนอยูกับหนวยของการวิเคราะหและ
เปาหมายของการวิจัย (Edmondson and Moingeon, 1998)  

 นอกจากนี้งานศึกษาของ Ortenblad (2001 อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และ
คนอ่ืนๆ, 2548: 67) ไดเสนอมุมมองเพื่อใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรู (LO) และไดบอก
ถึงวิธีที่จะระบุความแตกตางระหวางการเรียนรูขององคกร (OL) กับองคกรแหงการเรียนรู (LO) ไว
ดังนี้ 
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 “องคกรแหงการเรียนรูคือ รูปแบบขององคกร (Form) ในขณะท่ี การเรียนรูของ
องคกรคือ กิจกรรมของการเรียนรูภายในองคกร ซึ่งเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการสรางองคกรแหง
การเรียนรู และเกิดข้ึนในองคกรอยางเปนธรรมชาติ” 

Marquardt (1996: 19) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางองคกรแหงการเรียนรู 
และ  การเรียนรูขององคกรไววา “ถาหมายถึงองคกรแหงการเรียนรู (LO) จะตองมุงประเด็นไปที่
องคกรแหงการเรียนรูมีอะไรบาง (What) มีระบบ หลักการ และลักษณะขององคกรมีองคประกอบ
อยางไรบาง มีการเรียนรูและสรางสรรคอะไร แตถาหมายถึงการเรียนรูขององคกร (OL) จะมุง
ประเด็นที่องคกรมีการเรียนรูเกิดข้ึนไดอยางไร ตองใชทักษะและกระบวนการอยางไรบาง (How) 
เชนเดียวกับการใหความหมายของ Chris Argyris (อางถึงใน วรรษกานต หนูยิ้ม, 2550: 35) และ
นักวิชาการทานอ่ืน ๆ คือ องคกรแหงการเรียนรู (LO) เนนไปที่ประเด็น “อะไร” (What) และอธิบาย
ถึงระบบ หลักการ และลักษณะขององคกรที่เรียนรู แตในทางตรงขาม การเรียนรูขององคกร (OL) 
เนนไปที่ประเด็นการเรียนรูขององคกรเกิดข้ึน “อยางไร” (How) เชน ทักษะและกระบวนการของ
การสรางและการใชประโยชนจากความรู การเรียนรูขององคกร(OL)เปนเพียงมิติหรือสวนประกอบ
หนึ่งขององคกรแหงการเรียนรู (LO)  

 Nevis and Dibella (1998: 6) ไดอธิบายถึงความแตกตางขององคกรแหงการ
เรียนรูและการเรียนรูขององคกรไวในลักษณะที่เปนระบบวา องคกรแหงการเรียนรู (LO) คือ 
องคกรในฐานะที่เปนระบบใหญ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ขององคกรตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง ในขณะที่การเรียนรูขององคกรคือ การกระทํา
กิจกรรมหรือ กระบวนการใดๆ ของสวนใดสวนหน่ึงขององคกรในการโตตอบกับสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนไป เพื่อปรับตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 ยงวิช  รัตนโชติ (2548: 127) ไดสรุปวาองคกรแหงการเรียนรู (LO) และการเรียนรู
ขององคกร (OL) มีจุดที่เหมือนกัน นั่นคือ การเรียนรูเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้เพราะการ
เรียนรูในองคกรแหงการเรียนรูนี้หมายถึง การแตกแขนงทางความคิด เปนความสามารถในการ
แปลความหมายจากส่ิงที่รับรู นํามาคิด วิเคราะห แลวสรุปออกมาเปนขอมูลใหมที่มีรายละเอียด
มากกวาที่ไดรับมา และเกิดเปนความรูความเขาใจอยางถองแท เปนการเรียนรูเพื่อกอกําเนิด      
สิ่งใหมๆ (Generative Learning) หรือ การเรียนรูเพื่อรูวิธีที่จะเรียนรู (Learning How To Learn) 
ซึ่งเปนการเรียนรูแบบวนกลับ 2 คร้ัง (Double Loop Learning) โดยมีความแตกตางจากการ
เรียนรูแบบวนกลับคร้ังเดียว (Single Loop Learning) ตรงที่การเรียนรูแบบวนกลับคร้ังเดียวเปน
การเรียนรูเพื่อแกไขหรือปองกันปญหาที่เกิดข้ึนภายในระบบที่มีอยูแลว เปรียบไดกับการรักษาตาม
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อาการ แตการเรียนรูแบบวนกลับ 2 คร้ัง จะลึกซึ้งกวาเพราะตองมีการต้ังคําถามตอไปกอนจะแกไข
ปญหาวาระบบที่มีอยูแลวนั้นถูกตองหรือไม สาเหตุที่แทจริงของปญหาคืออะไรบาง 

 ในสวนของ การเรียนรูขององคกร (OL) มักจะถูกใชแทนที่กันกับองคกรแหงการ
เรียนรู (LO) (Burnes, Cooper and West, 2003: 454) ซึ่งความแตกตางนั้น Tsang (1997: 74-
75) ชี้ใหเห็นวา การเรียนรูขององคกรเปนแนวคิดที่ถูกใชเพื่ออธิบายรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ในองคกร ขณะที่องคกรแหงการเรียนรูกลาวถึงรูปแบบเฉพาะขององคกรเอง ถึงแมวาทั้งสองจะมี
ความสัมพันธกัน แตการเปนองคกรแหงการเรียนรูก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ขององคกรที่ดี การเรียนรูขององคกรอธิบายถึงความพยายามโดยองคกรที่จะกลายเปนองคกรแหง
การเรียนรูโดยสนับสนุนการเรียนรูในจิตใตสํานึก ความเปนระบบ และรูปแบบของการรวมมือกัน 
(Synergistic Fashion) ซึ่งเกี่ยวของกับทุกคนในองคกร แตองคกรแหงการเรียนรูเปนสถานะที่
สูงข้ึนของการเรียนรูขององคกร ในอันซ่ึงองคกรไดบรรลุกิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลงตัวเองอยาง
ตอเนื่องโดยผานการพัฒนาและการรวมถึงของทุกๆสมาชิก 

  
2.1.3 ระดับของการเรียนรูขององคกร 
การเรียนรูขององคกรไดรวมเอาระดับความแตกตางของการเรียนรู ไดแก การเรียนรูของ

บุคคล การเรียนรูของทีม และการเรียนรูขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ ดนัย เทียนพุฒ (2539: 19)  
ที่ไดแบงระดับการเรียนรูในองคกรไว 3 ระดับ ไดแก การเรียนรูของบุคคล (Individual Learning) 
การเรียนรูของทีม (Team Learning) และการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning)      
ซึ่งการเรียนรูขององคกรเปนการเรียนรูระดับสูงสุดซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูของบุคคลเม่ือ
ความรูถูกถายโอนขามหนวยเล็กๆ ไปยังสวนอ่ืนๆ ในองคกร ซึ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนจากส่ิง
ที่ไดเรียนรูนั้น และการเรียนรูขององคกรยังเกิดจากการเรียนรูของทีมงานที่ไดใชความสามารถของ
สมาชิกทีมแตละคนเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับทีม ซึ่งทีมเรียนรูนี้มีการแบงปนแนวทาง สนับสนุน
การเรียนรูของบุคคล และประสานกันกับทีมอ่ืนๆ ในกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้การเรียนรูขององคกร
นั้นเปนมากกวาผลรวมของการเรียนรูของสมาชิก มีความซับซอนและไมคงที่มากกวาการเรียนรู
ของบุคคลและกลุม โดยระดับความซับซอนนั้นเพิ่มข้ึนจากการนําเอาการเรียนรูของบุคคลจํานวน
นอยไปรวมกับการเรียนรูของแตละบุคคลในกลุมหรือคณะที่ใหญข้ึน และการเรียนรูจะเกิดข้ึน   
เมื่อความรูไดพัฒนาศักยภาพของพฤติกรรม  ใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในที่สุด (Pham and 

Swierczek, 2006: 187-188; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ, 2548: 70-71) การเรียนรูทั้งสาม
ระดับแสดงออกมาเปนภาพไดดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 ระดับของการเรียนรูขององคกร 

 

2.1.4 วงจรการเรียนรูขององคกร 

การเรียนรูนั้นจะมีวงจรการพัฒนา โดยมองวาการเรียนรูนั้นจะเริ่มตั้งแตระดับบุคคล กลุม 

ไปจนถึงองคกร โดย Sanchez (2001: 8-11) กลาววา การเรียนรูขององคกรมีวัตถุประสงคเพื่อทํา

ใหเกิดความรู เผยแพรความรู และประยุกตใชความรูในองคกร ซ่ึงประกอบดวยวงจร 5 การเรียนรู 

ไดแก (1) บุคคล (2) บุคคล/ กลุม (3) กลุม (4) กลุม/ องคกร (5) องคกร ซ่ึง Sanchez ไดสรุปวา 

2.1.4.1 วงจรการเรียนรูของบุคคล (Individual Learning Cycle) นั้น ไดมาจากการ

ทํางาน และนํามาแลกเปลี่ยนแบงปนกันภายในกลุม  

2.1.4.2 วงจรการเรียนรูของบุคคล/ กลุม (Individual/ Group Learning Cycle) คือ 

การเก็บรวบรวมความรูเขาสูคลังความรู อันเกิดจากการแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธระหวางกันของ

บุคคลภายในกลุม โดยการแลกเปลี่ยนความรูจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่งในกลุม 

2.1.4.3 วงจรการเรียนรูของกลุม (Group Learning  Cycle) คือ รูวาสิ่งที่ตองทํา  

คืออะไร และจะทํางานอยางไร ซ่ึงวงจรนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยกระบวนการกลุม และเกิดการขยาย

องคความรู อีกทั้งยังเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมความรูที่เปนงานประจําวาแตละงานนั้นมีวิธีการ

หรือวิธีการปฏิบัติอยางไร ซ่ึงกลุมจะชวยในการพัฒนาบทบาทหนาที่ และมอบหมายงานภายใน

กลุม  

2.1.4.4 วงจรการเรียนรูของกลุม/ องคกร (Group/ Organizational Learning 

Cycle) จะแสดงถึงกระบวนการกลุมในองคกรที่มีการปฏิสัมพันธระหวางกัน มีการสื่อสารความรู

ตางๆ หรือการแลกเปลี่ยนความรูไปสูกลุมอื่นๆ และนําความรูนั้นไปสูการปรับปรุงความสามารถ

ขององคกร 

การเรียนรูขององคกร 

การเรียนรูของทีม 

การเรียนรู

ของบุคคล 
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2.1.4.5 วงจรการเรียนรูขององคกร (Organizational  Learning Cycle) บุคคลและ

กลุมจะมีบทบาทหลักในองคกร คือ การหาแนวทาง การผสมผสานความรูของกลุมในองคกรไปสู

การสรางสรรควิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร เปนการสรางความสําเร็จใหกับองคกร โดยผาน

กระบวนการประสานงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 The Five Learning Cycles of the Competent Organization. 

แหลงที่มา:  Ron, 2001: 11. 
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2.1.5 ปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย สามารถสรุปปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร   

ไดดังนี้ 

2.1.5.1 ดานวัฒนธรรม (Culture)  

Sambrook and Stewart (2000: 213-214) ไดศึกษาทั้งจากบริบทของประเทศ

อังกฤษและยุโรปวา วัฒนธรรมองคกรมีสวนในการสนับสนุนการเรียนรู โดยวัฒนธรรมของประเทศ

อังกฤษ ไดแก องคกรที่ลงทุนดานบุคลากร  องคกรที่มีคนรุนใหม  เรียนรูจากความผิดพลาด 

สําหรับวัฒนธรรมของยุโรปพิจารณาจากระดับความเชื่อมั่นระหวางบุคลากรในองคกร (Level  of 

Trust) และพฤติกรรมที่แสวงหาปญหาและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร (Problem 

Seeking/Solving) อีกทั้ง ในงานวิจัยของ Swee C. Goh; Hans Kasper (2002, 2002 อางถึงใน 

กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ, 2548: 69) ไดสรุปใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรู

ภายในองคกรกับความเชื่อมั่นระหวางบุคลากรในองคกร ( Level of Trust ) ความรวมมือ 

(Collaboration) และพฤติกรรมในการมุงหาปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

(Problem Seeking/Solving) วาเปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายความวาในองคกรที่มีความ

เชื่อมั่นระหวางบุคลากรในองคกร และมีพฤติกรรมการมุงหาปญหาและแกไขปญหาขององคกรสูง 

จะมีการเรียนรูในองคกรในระดับสูงดวย 

จากงานวิจัยของ Fiol and Lyles (1985: 804-805) ไดกลาววาวัฒนธรรมของ

องคกรที่ชัดเจนชวยในการควบคุมอุดมการณและกําหนดรูปแบบของพฤติกรรม ซ่ึงสงผลใหเกิด

ความสําเร็จขององคกร และมีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมและการรับรู ดังนั้นองคกรตองมีการ

กําหนดคานิยมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกลยุทธ คือตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การ

ทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ กําหนดคานิยมรวมกันในการทํางานเปนทีม แบงปนขอมูลความรูซ่ึงกันและ

กัน ขอมูลตองสงถึงกันอยางรวดเร็วโดยนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาชวยทําใหเกิดเปนรูปธรรม 

(ศิริลักษณ  เมฆสังข, 2550: 39) 

นอกจากนี้ พสุ  เดชะรินทร (2541 อางถึงใน สาวิกา  นิลทจันทร, 2548:  50-51)   

ไดกลาววาการที่องคกรจะมีความสามารถในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีปจจัย

สนับสนุนหลายประการ ส่ิงหนึ่งนั้นคือการที่องคกรมีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู โดยควรจะมี

ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 
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1)  การที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและองคกรมีความเขาใจตอ

สภาพแวดลอม ในการดําเนินธุรกิจ มีการนําเอาปจจัยหรือบุคคลภายนอกเขามาชวยเหลือหรือ 

เปนที่ปรึกษา 

2) ขอมูลตางๆ สามารถเคลื่อนที่ไปมาภายในองคกรไดอยางอิสระ 

3) การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงในการที่องคกรจะเรียนรู 

รวมทั้งบุคลากรในทุกระดับไดรับการสนับสนุนในการเรียนรู มีการใหรางวัลตอการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

4) สรางคุณคาใหกับบุคลากร สนับสนุนในการคิดหรือสรางสิ่งใหมๆ มีการ

ทาทายความคิดในดานตางๆ 

และถาหากองคกรเปดรับวัฒนธรรมการเรียนรู จึงเปนเรื่องงายที่จะเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) เชน การมอบหมายความรับผิดชอบแก

ผูจัดการและลูกจาง และสรางโอกาสสําหรับการเรียนรูในกิจกรรม การเปลี่ยนโครงสรางขององคกร

หรือการออกแบบงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ซ่ึงกลาวไดวา

โครงสรางองคกรมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรม โครงสรางใหมยังสามารถมอบโอกาสใหลูกจางใน

การเรียนรูในกิจกรรมงาน การยอม ใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยสนับสนุนงานที่สัมพันธกับการ

เรียนรู ปจจัยอื่นๆ ที่สามารถนําไปใชได (Conductive  Factors) คือ โครงสรางองคกรที่ยืดหยุนที่

งานสามารถออกแบบ แกไขเพื่อไปสูการเอื้อใหเกิดการเรียนรูจากฐานการทํางาน (Work-Base 

Learning) และยอมใหเวลาสําหรับการแบงปนและสะทอนถึงการเรียนรู   

2.1.5.2 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  

Sambrook and Stewart (2000: 214) ไดสรุปไวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(HRD) สวนของอังกฤษ มีทรัพยากร ไดแก ความรูความชํานาญ ศูนยการเรียนรูแบบเปด (Open 

Learning Centre) การใชงบประมาณอยางสรางสรรค สรางระบบเครือขาย คุณภาพของ

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการสื่อสาร วิธีแกปญหาที่ยืดหยุน ระบบที่สนับสนุนความคิด

สรางสรรคอยางจริงจัง นอกจากนี้ในสวนของยุโรปไดถูกกลาวถึงบทบาทที่ชัดเจนของ HRD การ

สื่อสารที่ชัดเจน ระบบการฝกอบรมที่ชัดเจน ข้ันตอนการปฏิบัติหรือนโยบายที่ชัดเจน การแบงปน

ความเขาใจเรื่องความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการเรียนรู ระบบการประเมินและการให

รางวัลและการชมเชยผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรูในระยะยาว การที่องคกรเขามามี

บทบาทตอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการฝกอบรม

โดยตรง เชน บทบาทที่ปรากฏในรูปแบบของการใหคําปรึกษา การพัฒนาความคิดสรางสรรคและ

คิดคนนวัตกรรมตางๆ การสงเสริมพัฒนาจุดแข็งขององคกร สรางหนวยงานที่สามารถปรับตัวให
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รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) การใชเทคนิคการ

แกปญหาตางๆ และการสรางกลุมเพื่อทํางานเฉพาะกิจ เปนตน ซ่ึงสนับสนุนการไดมาและการ

แบงปนทักษะและความรูใหม ในทํานองเดียวกันการฝกอบรมและพัฒนาขององคกรแหงการ

เรียนรูเนนการเรียนรูและการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการยกระดับทุนมนุษยและ

โอกาสสําหรับการเรียนรูขององคกร (Cummings and Worley, 2001:268; Roland Yeo อางถึงใน 

กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ, 2548: 69-71)  

2.1.5.3 ดานโครงสราง (Structure)  

โครงสรางขององคกรเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู คือ 

องคกรควรมีการออกแบบโครงสรางใหมีวิธีการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่

เกิดขึ้นจริง มีบทบาทที่สําคัญในการตัดสินกระบวนการเหลานี้ หนวยงานจําเปนตองมีรูปแบบการ

ตัดสินใจที่หลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูกับระดับความยืดหยุนที่ตองการ กลาวคือ โครงสรางแบบยืดหยุน

ปรับตัว (Organic Structure) เปนโครงสรางที่มีการกระจายอํานาจ (Decentralized) นําไปสูการ

ปลูกฝงความเชื่อและการปฏิบัติ โดยการลดความตองการขอมูลขาวสาร โครงสรางการกระจาย

อํานาจยังลดการเรียนรูงานที่มากเกินไปของบุคคล การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากโครงสรางที่มีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ ดังนั้นองคกรสามารถออกแบบเพื่อกระตุนการเรียนรูและการสะทอน

ผลการทํางาน อีกทั้งองคกรควรมีโครงสรางที่เนนการทํางานเปนทีม ความสัมพันธที่แข็งแกรงกับ

เพื่อนรวมงาน และการสรางเครือขายขามเขตแดนขององคกรทั้งบริษัทภายในและภายนอก เพื่อ

สนับสนุนการแบงปนขอมูล ระบบการคิด และการเปดรับขอมูล ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรู

ขององคกร ส่ิงเหลานี้ยังชวยสมาชิกในการตรวจสอบทุกสวนรอบดานขององคกร สภาพแวดลอม 

และลดอุปสรรคในการแบงปนความรู ซ่ึงตางจากโครงสรางองคกรตามหนาที่ (Functional 

Organizational) ที่อาจจะมีประสิทธิภาพแตนําไปใชไดนอย และในขณะที่โครงสรางแบบ

เครื่องจักร (Mechanistic  Structure) เปนการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง (Centralized) โครงสราง

ลักษณะนี้ใชเพื่อสงเสริมพฤติกรรมในอดีต ซ่ึงโครงสรางที่เปนแบบแผนและซับซอนนั้นยังเปน

อุปสรรคตอการเรียนรูอีกดวย (Fiol and Lyles, 1985: 804-805; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ 

2548: 69) 

2.1.5.4 ดานกลยุทธ (Strategy)  

Fiol and Lyles (1985: 804-805) ไดกลาววาการวางกลยุทธขององคกรบางสวน

และกลยุทธที่ยืดหยุนกําหนดความสามารถในการเรียนรู กลยุทธกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคและความกวางของการกระทําที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินกลยุทธ ดังนั้น      
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กลยุทธมีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยการกําหนดขอบเขตของการตัดสินใจและบริบทสําหรับการรับรู

และความเขาใจความหมายของสภาพแวดลอม ในทํานองเดียวกัน ทางเลือกเกี่ยวกับกลยุทธที่ได

ถูกรับรูเปนหนาที่ของความสามารถในการเรียนรูภายในองคกร การวางกลยุทธยังสรางแรง

เคลื่อนที่ไปสูการเรียนรูขององคกรไดอีกดวย  

2.1.5.5 ดานสภาพแวดลอม (Environment) 

การเรียนรูขององคกรกับบรรยากาศขององคการนั้นมีความสัมพันธกันอยางมาก 

การสนับสนุนจากบรรยากาศขององคการนั้นกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดงายขึ้น บรรยากาศ

รวมถึงสภาพแวดลอมขององคกรทั้งหมด ซ่ึงถาหากสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในมีความ

ซับซอนและภาระงานที่มากเกินไปก็จะกอใหเกิดการขัดขวางการเรียนรู ดังนั้นการเรียนรู

จําเปนตองมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและความคงที่ระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม แตหากความคงที่

ภายในองคกรมากเกินไปจะทําใหเกิดความผิดปกติ (ตองมีการชักนําใหเกิดการเรียนรูหรือ

เปลี่ยนแปลง) แตการเปลี่ยนแปลงและความวุนวายที่มากเกินไปทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Fiol and Lyles, 1985: 804-805; Pham and 

Swierczek, 2006: 190) 

2.1.5.6 ดานแรงจูงใจ (Motivation) 

จากงานวิจัยของ Sambrook and Stewart (2000: 214) กลาววา แรงจูงใจเปน

องคประกอบที่กอใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูและ/หรือพัฒนาตนเองใหเปนไปตามเปาหมาย

ขององคกร ซ่ึงแรงจูงใจดังกลาวเปนลักษณะของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic) เชน การมีสวนรวม

ระหวางผูจัดการและลูกจาง หากขาดการมีสวนรวมจะสงผลกระทบถึงแรงจูงใจในการเรียนรูให

นอยลงดวยเชนกัน การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของผูจัดการ การเพิ่มขึ้นของการปฐมนิเทศ 

ทั้งนี้ มีผลการศึกษาของ Cheng And Ho (2001 อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ, 

2548: 69) ซ่ึงไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง 3 ปจจัย ไดแก แรงจูงใจในการเรียนรู (Learning 

Motivation) การมีสวนรวมในงาน (Job Involvement) และความมุงมั่นในอาชีพการงาน (Career 

Commitment) โดยหมายรวมถึงการที่บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนา และการเปนที่ตองการ

ในสายงานของตน (Personal Development and Employability) ผลของการศึกษาพบวา ความ

มุงมั่นในอาชีพการงาน (Career  Commitment) มีผลโดยตรงตอแรงจูงใจในการเรียนรู และมีการ

สงผานความรูนั้นไปใชในการทํางานของตนอยางมีนัยสําคัญ และในขณะเดียวกัน การมีสวนรวม

ในงานก็มีผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูเชนกัน 
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2.1.5.7 ดานผูสงเสริมการเรียนรู (Facilitator)  

เปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูในองคกรใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

โดยผูสงเสริมการเรียนรูนี้จะตองมีความสามารถในการสรางและสงเสริมใหผูเรียนรูมี

ความสามารถคิดเปน เรียนรูเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยตนเอง มากกวาการสอนหรือบอก

คําตอบ และการสั่งใหทําตามเพียงอยางเดียว จากการศึกษางานวิจัยของ Pham and Swierczek 

พบวาผูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูขององคกรนั้นมี 3 ประการ คือ 1) ผูนําที่มีความมุงมั่น 

(Leadership Commitment) เปนการวัดถึงทัศนคติของผูนําบริษัทในการสนับสนุน โดยมีบทบาท

ในการพัฒนาวิสัยทัศนรวม การเตรียมทรัพยากรที่จําเปน การใหอํานาจเปนตัวแทน และการแสดง

ความยินดีตอความสําเร็จของการเรียนรู ซ่ึงผูนําที่ตระหนักถึงความรูวาเปนทรัพยากรที่สําคัญมาก

มีทัศนคติเชิงบวกที่นําไปสูการเรียนรูขององคกร 2) ระบบสิ่งจูงใจ (The Incentives System) 

ระบบ ที่ซ่ึงรางวัลนวัตกรรมและความรูมีการกระตุนเกิดการเรียนรูมากกวา ผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไดถูกประเมินมากจากฐานของผลลัพธมากกวาความอิสระเพื่อเรียนรูเทคนิคใหม การใช

วิธีการใหมๆ มักจะเชื่อมโยงกับรางวัล ถาสิ่งนี้นําไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบวก ก็จะ

ทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรูมากกวา แตถาไมเปนเชนนั้นการเรียนรูก็จะไมเกิดขึ้นในองคกรเชนกัน 

3) การมีปฏิสัมพันธกันของบุคลากร การเรียนรูไดถูกเชื่อมโยงไปสูเทคนิคทางสังคมขององคกร 

เปนการเนนถึงความรวมมือรวมใจกันของบุคลากร ถาการทํางานมีการรวมมือรวมใจกันมาก การ

เรียนรูก็จะสัมฤทธิ์ผลผานการมีปฏิสัมพันธของบุคลากรและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การจัดการนี้

สามารถทําใหบุคคลและทีมสรางและแบงปนความรู (Pham  and Swierczek , 2006:  187-188; 

วิชัย  อุตสาหจิต, 2551: 47)  

นอกจากนี้ผูสงเสริมการเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูดวยตนเองของบุคคล ควรมี

บทบาทที่สําคัญ (Borich, 1992: 288-289; Candy, 1991: 420; Bond, 1982: 28) คือ  

1) สอนและอธิบายใหผูเรียนรูจักใชเทคนิคการคิดในการเรียนรู และนําเทคนิคใน

การเรียนไปใชในการคิดแกปญหาจริงได  

2) กระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการเรียน โดยศึกษาขอมูลที่เสนอ

ใหทาทาย ใหผูเรียนคิดและปฏิบัติงานอยางอิสระ และคิดวิธีทําความเขาใจไดดวยตนเอง  

3) คอยๆ เปลี่ยนและเพิ่มความรับผิดชอบในการเรียนรูสูผูเรียน โดยการทํา

แบบฝกหัด การสนทนา ถามตอบ หรือการอภิปราย ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีรูปแบบการคิดที่ซับซอนขึ้น  

4) ตักเตือนและแกไขการตอบสนองของผูเรียนตามโอกาสอันควร 

5) ใหสิทธิแกผูเรียน ไดแก ใหโอกาสการเลือกและทํากิจกรรมดวยตนเอง 
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6) หาแหลงทรัพยากรสงเสริม ไดแก เวลา งบประมาณ แหลงความรู สูการเรียน

และการฝกปฏิบัติที่เพียงพอ 

7) พัฒนาความสามารถ ไดแก การถายทอดความรู การสอนผูเรียนในเรื่อง

ความสามารถทั่วไป และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

 

2.1.6 กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 

 กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู เปนดานที่แสดงใหเห็นวา องคกรไดดําเนินการดาน

กระบวนการและวิธีการเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูที่ยั่งยืนของบุคลากร (สิริลักษณ  

จิเจริญ, 2545: 125) องคกรอัจฉริยะตองมีการประยุกตผลที่ไดจากการเรียนรูใหเกิดเปนกิจกรรม 

โดยมีกระบวนการวางแผนทางธุรกิจ มีกระบวนการในการบริหารโอกาสและความเปลี่ยนแปลง มี

การเรียนรูรวมกับองคกรอื่นๆ เชน การฝกอบรมรวมกัน มีการเรียนรูจากกระบวนการ มีการใช

เทคโนโลยีอยางฉลาด มีการเสริมสรางบรรยากาศ มีระบบการใหรางวัลมีโครงสรางพื้นฐานที่ชวย

สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อาทิ หองสมุด หองประชุม อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

อุปกรณคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติประเภทตางๆ มีระบบการฝกอบรมให

บุคลากรทุกระดับ มีบรรยากาศของการพูดจริง และการทําจริงทุกครั้ง นอกจากนี้การสงเสริม

กระบวนการเรียนรูรวมกันภายในองคกรมีอยางนอย 5 รูปแบบ อาทิ การฝกปฏิบัติในระวางการ

ทํางาน (On the Job Training) การเขารวมงานในโครงการตางๆ (Cross Functional Team, 

Project Team) ซ่ึงเปนการเนนในการพัฒนากิจกรรมคุณคา (Value Activities) การมีระบบพี่เลี้ยง 

(Supervision, Coaching) การเรียนรูดวนตนเอง (Self-Study) การเรียนรูในหองฝกอบรม (Class, 

Workshop) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2541: 51,60) 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรูอีกหลากหลายกิจกรรม ไมวาจะเปน

กิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูเปนทีม หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรูของบุคคล ซ่ึง 

วิศิษฐ  ชูวงษ (2540) ไดเสนอกิจกรรมการเรียนรูเปนทีมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่นํามาปรับปรุงและพัฒนางานขององคกร พัฒนาตนเอง รวมทั้งเผยแพรบทเรียนใหกับบุคลากร

และทีมงานอื่นๆ ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน 

1) การฝกปฏิบัติในระวางการทํางาน (On the Job Training) เปนกิจกรรมที่ถูก

กําหนดเปนแผนและโครงการที่จะตอบสนองงานใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือทํางานจริงของ
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บุคลากรภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชา หรือผูที่มีประสบการณในงานนั้นๆ สามารถเพิ่ม
ความรูความสามารถ และทักษะในงานใหกับบุคลากรไดโดยมีคาใชจายนอย 

2) การสอนงานโดยหัวหนางาน (On the Job Coaching) เปนการถายทอดสอน
งานที่เกิดจากการมอบหมายงานโดยหัวหนางานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการแนะนําให
บุคลากรไดรูจักวิธีปฏิบัติ สามารถทํางานนั้นไดดียิ่งข้ึน การสอนงานไมเพียงแตเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ และทักษะที่จะปฏิบัติงานเทานั้น แตยังมุงหมายที่จะสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอีกดวย เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู และการพัฒนา
บุคลากร 

3) การมอบหมายงานที่มากและยากข้ึน (Job Enrichment and Job 
Enlargement) ดวยการใหบุคลากรไดรับผิดชอบงานท่ีมีขอบขายยิ่งข้ึน หรือมีความยากลึกซ้ึงและ
สลับซับซอนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดศึกษางานไดฝกการทํางาน เพื่อ
เสริมสรางประสบการณความรอบรูงานหลายๆ ดาน เปนการเรียนรูที่ดีอยางหนึ่ง 

4) การหมุนเวียนสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) เปนการใหบุคลากรไดมีโอกาส
โยกยายหมุนเวียนงาน เปนการสรางโลกทัศนใหมๆ ของงานดานตางๆ ภายในองคการใหบุคลากร
ไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูมากยิ่งข้ึน การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานในชวงแรก อาจทําใหงานสะดุดไป
บาง เนื่องจากผูมาทําเปนผูที่ขาดความรู และประสบการณในงานนั้นๆ แตในระยะยาวจะทําให
องคกรไดบุคลากรที่มีความรอบรูงานดานตางๆ ที่กวางขวางมากยิ่งข้ึน 

5) การใหทํางานแทนในบางเร่ือง (Job Anticipation) ดวนการมอบหมายให
รับผิดชอบงานใดๆ โดยเฉพาะ ใหอํานาจการตัดสินใจ ใหฝกความเปนผูนําและวิธีที่ใชอํานาจใน
การจัดการกับภาระกิจตางๆ เสมือนเปนเจาของตําแหนงนั้นๆ บุคลากรจะไดรับการพัฒนา
วิสัยทัศน และมุมมองที่แตกตางกวางขวางไปจากภารกิจเดิมของตน 

6) การใชกิจกรรมกลุมและคนอ่ืนๆทํางาน (Small Group Activities and 
Working Group) ดวยการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันภายในองคกร ที่เปน
กิจกรรมที่ริเร่ิมสรางสรรคหรือกิจกรรมที่ตองอาศัยการคิดการประสานงานรวมกัน เชน กิจกรรม 5 
ส กิจกรรม QC เปนตน หรือจัดต้ังคณะทํางานเพื่อประกอบภาระกิจพิเศษ อาทิ คณะทํางาน
พัฒนาระบบฐานขอมูลของหนวยงาน คณะทํางานกําหนดมาตรฐานตางๆ เปนตน 

2. กิจกรรมส่ือสารภายในองคกรเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
1) การประชุม (Meeting) เปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาภายในองคกร 

เปนเครื่องมือสําคัญที่องคกรตางๆ ใชในการส่ือสารขอความในหนวยงานตางๆ ที่ผูเขารวมประชุม
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ทุกคนมีสวนรวมกับการประชุม ไดแสดงความคิดเห็นไดเสนอแนวความคิดและขอเสนอเพื่อการ
แกปญหาตางๆ ไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ผลลัพธที่เกิดข้ึน คือ การเรียนรู ความรูที่ได
จากการประชุมและการพัฒนาบุคลากรที่รวมการประชุมทุกคน แตถาการประชุมเปนเพียงการมา
ถายทอดขาวสาร การมอบหมายงาน หรือส่ังการแทนการแลกเปล่ียนขอมูลและการระดมความ
คิดเห็น เวทีของการประชุมก็จะขาดบรรยากาศของการเรียนรูและพัฒนาในแงของภูมิปญญาของ
ผูเขารวมการประชุม 

2) การประชุมผูบริหาร (Manager Forum) การที่ผูบริหารหนวยงานตางๆ ใน
ระดับแผนก ฝาย หรือกอง แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ผูบริหารระดับสูง เชน ระดับผูจัดการฝาย 
หัวหนากองข้ึนไป กับผูบริหารระดับกลาง เชน หัวหนาแผนก จะไดมีการประชุมชี้แจงภาระกิจใน
งานของตนใหกับผูบริหารหนวยงานตางๆ ไดเรียนรู และรับทราบสมมติฐานของกิจกรรมนี้ก็คือ 
ผูบริหารหนวยงานสวนใหญจะมีความรูความเขาใจในงานของตนเปนอยางดีแตมักจะไมมีความรู
เพียงพอกับภาระกิจของหนวยงานอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ภายในองคกรจะตองปฏิบัติภาระกิจที่
สนับสนุนและเกื้อประโยชนซึ่งกันและกัน โดยมุงความสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคกรนั้นๆ การ
ที่ผูบริหารทุกหนวยงานไดมีโอกาสเรียนรูภาระกิจ แนวนโยบายการบริหารงาน ปญหาอุปสรรค
ตลอดจนการสนับสนุนที่ตองการจากหนวยงานอ่ืนๆ จะมีสวนชวย ใหเกิดความรูความเขาใจใน
ภาระกิจงานโดยรวมขององคกรอยางกวางขวาง และการเรียนรูงานท่ีดีเปนวิธีหนึ่งที่ชวยสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและองคกรในการบริหารงานดานตางๆ ที่ตองอาศัยการประสานความรวมมือ
ใหประสบความสําเร็จ 

3) การสืบทอดทางการบริหาร (Management Transfer) เปนแบบแผนของการ
เรียนรูระหวางกันที่เกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบภาระกิจงานระหวางผูดํารงตําแหนงอยูเดิมกับผูบริหาร
ที่จะตองมารับตําแหนงใหม โดยมีการกําหนดเปนโปรแกรมไวอยางชัดเจนวาผูบริหารคนเดิมจะ
ถายทอดสอนงานใหขอมูลชี้แจงจุดมุงหมาย นโยบาย กลยุทธ แผนงานตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ในลักษณะของการนําเสนอไมใชการมอบเอกสารหรือการสงมอบหนังสือสําคัญ
ตามรูปแบบทั่วไป แตเปนการนําเสนอภาระกิจ และความรับผิดชอบของงานที่เปดโอกาสใหมีการ
ซักถามไดโดยผูมารับตําแหนงงานใหม หรือผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีผูบริหารระดับสูงยิ่งกวาหรือเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงเขา
รวมโปรแกรม Management Transfer ดวยแลวจะยิ่งสนับสนุนการเรียนรู และเปนโอกาสที่จะได
ทบทวนนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธตางๆ ที่สามารถพัฒนา และปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนให
สอดคลองกับภาวะธุรกิจขององคกรและหนวยงานตางๆ ที่มีความเปนปจจุบันยิ่งข้ึนหรืออาจมี
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ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเขารวมในการใหขอมูล วิพากวิจารณให
คําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ การเรียนรูก็จะเกิดข้ึนอยางกวางขวางและเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอผูบริหารที่มาดํารงตําแหนงงานนั้นดวย 

4) การสรางกลไกของการเรียนรูดวยการสมัครใจ (Voluntary Study Circles) ที่
จะเรียนรูศึกษาเร่ืองราวตางๆ แลวนํามาถายทอดใหบุคลากรภายในหนวยงาน หรือภายในทีมงาน
ไดเรียนรู เชน การสมัครใจที่จะศึกษาเร่ืองราวของระเบียบปฏิบัติใหมๆ การสมัครใจที่จะศึกษาเร่ือง
กิจกรรม 5ส เปนตน จะมีการศึกษาลักษณะเปนรายบุคคลหรือเปนคณะบุคคลก็ได แตขอใหมีการ
หมุนเวียนกันไปภายในหนวยงานและสมาชิกของทีมงานนั้นๆ ซึ่งจะมีสวนชวยการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงานไดเปนอยางดี 

5) การพูดตอนเชา (Morning Speech) เปนการมอบหมายใหบุคลากรที่เปน
สมาชิกภายในหนวยงานไดหยิบยกประเด็นหรือเร่ืองราวที่ตนสนใจ และเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เพื่อนบุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันไดเรียนรู หรือแลกเปล่ียนประสบการณที่จะเปนประโยชน
ตองานของแผนกหรือทีม หรืออาจจะเปนการทบทวนปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานที่พบใน
วันที่ผานมา โดยใชเวลากอนเร่ิมงานในตอนเชาทุกเชา เปนเวลาประมาณ 15-20 นาที เพื่อให
สมาชิกของทีมงานไดมีสวนรวมหมุนเวียนกันไปทุกคน กิจกรรมเชนนี้ถือวาเปนการส่ือขอความที่ดี 
และเปนโอกาสที่บุคลากรจะไดรับการพัฒนาและเรียนรูส่ิงที่ผานการวินิจฉัยจากเพื่อนสมาชิกแลว
วาเปนส่ิงที่ดีมีคุณคา และเปนประโยชนกับทุกคน การเรียนรู และการพัฒนาจะเกิดข้ึนได พรอมทั้ง
ยังสนับสนุนการทํางานเปนทีมอีกดวย 

3. การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 
 1) การฝกอบรมโดยใชคอมพิวเตอร (Computer Based Training) โดย

หนวยงานสวนใหญจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชอยูแลว สามารถเพิ่มประโยชนการพัฒนาโปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเองผานระบบคอมพิวเตอรได โดยพึ่งบุคลากรขององคกรที่มีความรูความ
ชํานาญในเร่ืองนั้นๆ รวมกับบุคลากรที่เชี่ยวชาญดาน IT ในการพัฒนาโปรแกรมข้ึนมมา โดยอาจมี
เอกสารประกอบการเรียนรูหรือพัฒนาใหอยูในระดับที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรได
ดวย หรือใหเปนส่ือแบบหลายทาง ที่มีทั้งขอความ กราฟฟค ภาพและเสียง อยูในโปรแกรมการ
เรียนรูดวย 

 2) การเรียนรูผานระบบอินทราเน็ต (Intranet) เปนระบบเครือขายขอมูลภายใน
องคกรที่ใช Web Technology เปนพื้นฐานโดยองคกรและสถาบันตางๆ เปนจํานวนมากมี
เครือขายอินทราเน็ตซ่ึงใหประโยชนในการการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร โดยการบันทึกขอมูล
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ความรูตางๆ ไวในระบบเครือขายที่บุคลากรสามารถเรียกใชขอมูลตางๆ ไดตามความตองการ หรือ

อาจใสโปรแกรมการเรียนรูตางๆ ไวในระบบ เชน โปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมสอนการใช 

Application Computer หลักสูตรการสอนวิชาบัญชี การเงิน เปนตน โดยสามารถบรรจุขอมูลไดทั้ง

ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง ที่เสริมสรางโอกาสของการเขาถึงแหลงความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร 

นอกจากนี้ สุพาณี  สอนซื่อ (2543:  56) ยังไดสรุปกิจกรรมการเรียนรูเปนทีมของ

สํานักงาน ก.พ.ดังนี้ 

1. สรางกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูบริหาร ระหวางบุคลากร

กับบุคลากร เพื่อใหเกิดการเรียนรูทั่วทั้งองคกร โดยจัดทําเปน จดหมายขาว บอรด เผยแพรความรู 

2. จัด Team Building ในแตละโครงการมีการจัดบุคลากรหมุนเวียนการทํางานกัน 

และมีการประชุมกลุม (อยางไมเปนทางการ) ในตอนเชาเพื่อแบงปนขอมูลความรูทางวิชาการ แต

ถาเปนบุคลากรระดับลางก็จะเปนการใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานหรือสุขภาพ 

3. จัดสอนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนทุนรัฐบาลที่กลับมาทํางานใชทุนใหกับ

บุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณอังกฤษ 

4. มีระบบขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรใหบุคลากรทราบตลอดเวลา ทั้งวารสาร 

กระดานขาว และอินเทอรเน็ต 

5. มีกิจกรรมที่เรียกวา “กาแฟถวย กลวยถุง มุงพัฒนา” โดยเปนการประชุมรวมกัน

ของบุคลากรกอนเวลาปฏิบัติหรือชวงเวลาพักเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรูใหมๆ 

 จากกิจกรรมที่ไดนําเสนอไปนั้น เห็นไดองคกรที่มีการใหความสําคัญกับการเรียนรูของ

องคกรไมวาจะเปนการเรียนรูของทีมหรือของแตละบุคคลนั้น มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมือนหรือ

ใกลเคียงกันมากคือเปนรูปแบบที่เนนการถายทอดความรูใหแกกันในองคกรนั่นเอง 

จากทั้งหมดที่กลาวถึงความสําคัญ ความหมาย ระดับการเรียนรู วงจรการเรียนรู 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร และกิจกรรที่สงเสริมการเรียนรูนั้น ที่สําคัญที่ทําให

การเรียนรูขององคกรเกิดขึ้นไดก็มีพื้นฐานมาจากการเรียนรูของทีม และของบุคคล เพื่อใหเกิด

ความเขาใจในการเรียนรูขององคกรอยางครบถวนทุกระดับ ผูวิจัยจึงจะขอกลาวถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการเรียนรูของทีม และของบุคคล แตกอนถึงรายละเอียดของการเรียนรูของบุคคลจึงขอ

นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของทีม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.2.1 ความหมายของทีม 

2.2.2 ความหมายของกลุม 

2.2.3 ลักษณะของการทํางานเปนทีมที่ดี 

2.2.4 การเรียนรูเปนทีม 

2.2.5 องคประกอบของการเรียนรูเปนทีม 

2.2.6 การสรางการเรียนรูเปนทีม 

2.2.7 บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของทีม 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของทีม 
เมื่อพูดถึงทีมแลว บางคนสงสัยในความแตกตางระหวาง “ทีม” และ “กลุม” วามีความ

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ดังนั้นกอนที่จะเขาสูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรูของทีม จึงขอ

กลาวถึงความหมาย ความแตกตางระหวางระหวางทีมและกลุม ดังนี้  

 

2.2.1 ความหมายของทีม (Team) 

Johnson and Johnson (2006: 532) ทีมไมเพียงแตเปนจํานวนของคนที่ทํางานดวยกัน

เทานั้น แต “ทีม” หมายถึงโครงสรางการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายที่ได

กําหนดไว ทีมประกอบดวยบุคคลตั้งแตสองคนหรือมากกวาสองคนที่มีการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อ

บรรลุเปาหมาย มีการปฏิบัติรวมกัน ตระหนักตอผูที่เปนทั้งสมาชิกและไมใชสมาชิกของทีม มี

บทบาท หนาที่เพื่อการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีขอจํากัดของชวงระยะเวลาการเปนสมาชิก แตกอนที่

จะเปนทีมนั้นอันดับแรกตองมีการเกิดกลุม ซึ่งแนวคิดของกลุมและทีมมีสวนที่คลายคลึงและถูก

นํามาใชแทนกัน แตกลุมทั้งหมดไมใชทีม และทีมก็เปนเพียงรูปแบบหนึ่งของกลุม 

Schermerhorn, Hunt and Osborn (2003) ไดใหความหมายของคําวา “ทีมงาน” 

หมายถึงกลุมคนตั้งแตสองคนขึ้นไป ที่มีปฏิกิริยาและมีอิทธิพลระหวางกัน และมีความผูกพัน

รวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน และมีการรับรูตัวเองในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมภายใน

องคกร 

Dave Francis and Don Young (1979: 8) กลาววา “ทีม หมายถึง กลุมบุคคลและผูมี

อํานาจ มีความผูกพัน ความรับผิดชอบในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สมาชิกในทีม

เปนผูซ่ึงทํางานกันไดเปนอยางดี และรูสึกสนุกในการทํางานนั้น และเปนผูสรางผลงานที่มี

คุณภาพสูง”  
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วีระวัฒน พงษพะยอม (2533: 14) กลาววา “ทีม หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยสมาชิกตองเสียสละความเปนสวนตัวเทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว” 

สมคิด บางโม (2551: 245) ไดใหความหมายวา “ทีม” หมายถึง กลุมของคนที่ทํางาน
รวมกัน มุงมั่นในความสําเร็จของงานรวมกัน ในคณะรัฐมนตรียอมมีทีมเศรษฐกิจ ทีมความมั่นคง 
ทีมการเมือง ในบริษัทที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมยอมมีทีมการตลาด ทีมการผลิต ทีมการเงิน และ
ทีมการบริหาร ดังนั้นทีมงานจึงเปนกลุมคนกลุมเล็กๆ ที่รวมตัวกันอยางจริงจังเพื่อทํางานดานใด
ดานหนึ่งโดยเฉพาะ ในองคกรตางๆ ที่มีขนาดใหญ งานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายได
จะตองมีทีมงานหรือมีการทํางานเปนทีมมากกวาที่ทุกคนจะทํางานไปตามลําพัง 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทนและคนอ่ืนๆ (2545: 10) กลาววา “ทีม” หรือ “ทีมงาน” หมายถึง
กลุมคนที่ตองมาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการรวมตัวที่จะตองอาศัย
ความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุมเพื่อที่สมาชิกแตละคน
จะสามารถทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมได  

จึงสรุปไดวา ทีม หมายถึง กลุมคนที่มารวมตัวกัน มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ผูกพันกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกัน รวมมือกันทํางานจนประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว 

 
2.2.2 ความหมายของกลุม (Group) 
สมคิด บางโม (2551: 245) ไดใหความหมาย “กลุม” วาหมายถึง คนหลายๆ คนรวมตัวกัน

เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง โดยมิไดสนใจตองานความสําเร็จและมิไดสนใจหรือพึ่งพากันมากนัก 
เชน กลุมคนงาน กลุมผูบริโภค กลุมนักแสดง กลุมผูประทวง กลุมนักเรียน เปนตน  

Robbins and Judge (2008: 141) ไดใหคําจํากัดความของ “กลุม” หมายถึง บุคคลต้ังแต
สองคน มีการปฏิสัมพันธกันและพึ่งพาอาศัยกัน มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมายรวมกัน 

Moorhead and Griffin (2001: 281) ไดใหคําจํากัดความของ “กลุม” หมายถึง บุคคล
ต้ังแตสองคนหรือมากกวาสองคนที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทั้งที่มีอิทธิพลและไมมีอิทธิพลกับคน
อ่ืน 

จึงสรุปไดวา กลุม หมายถึง การรวมตัวของคนต้ังแตสองคนข้ึนไป มีการปฏิสัมพันธกัน มี
จุดหมายรวมกัน แตอาจไมมีความผูกพันกัน มิไดสนใจตองานกับความสําเร็จ และมิไดสนใจหรือ
พึ่งพากันมากนักก็ได 
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จากความหมายของทีมและกลุมขางตนนั้น จะเห็นไดวาทีมและกลุมมีลักษณะที่คลายกัน

จนยากที่จะแยกออกได เพื่อใหเห็นภาพของความแตกตางที่ชัดเจน Katzenbach  and  Smith 

(1993 quoted in Johnson and Johnson, 2006: 533) ไดสรุปความแตกตางระหวางกลุมงานกับ

ทีมงานไวดังนี้  

 

ตารางที่ 2.2   ความแตกตางระหวางทีมและกลุม 

 

ทีม กลุม 

‐ มีการหมุนเวียนกันรับผิดชอบเปนผูนํา 

‐ มีเปาหมายที่เฉพาะของทีมแตละบุคคล

และทีมรวมกัน 

‐ ประสิทธิผลถูกวัดทางตรงโดยประเมินจาก

ผลงานของทีม 

‐ ทั้งทีมและบุคคลมีความรับผิดชอบรวมกัน 

‐ ทีมรวมแสดงความยินดี บุคคลพยายามที่

จะใหความสําเร็จนั้นเปนของทีม 

‐ การประชุมเพื่อกระตุนการอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น แกปญหา 

‐ ตัดสินในและทํางานรวมกัน 

‐ มีผูนําที่ชัดเจน 

‐ เปาหมายขององคกรคือเปาหมายของกลุม 

‐ ผลงานเปนของแตละคน 

‐ ประสิทธิถูกวัดทางออมจากผลกระทบอื่น

ของกลุม  

‐ บุคคลรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

‐ บุคคลจะทําใหสําเร็จไดเมื่อไดรับการ

ยอมรับและไดรางวัล 

‐ เนนการประชุมที่มีประสิทธิภาพและ

ระยะเวลาสั้น 

‐ มีตัวแทนสมาชิกในการประชุม ตัดสินใจ 

 

แหลงที่มา:  Johnson and Johnson, 2006: 533. 

 

จากความหมายของทีมและกลุมขางตนเห็นไดวาคําสองคํานี้มีลักษณะเหมือนกันอยูมาก 

และมีความแตกตางที่เห็นไดชัดในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อใหไดมาซึ่ง

เปาหมายเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ผูกพันกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน รวมมือกันทํางานจน

ประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว สวนตอไปจึงขอกลาวถึงลักษณะของการทํางานเปนทีมที่ดี 

กอนที่จะเขาสูรายละเอียดของการเรียนรูเปนทีมตอไป 
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2.2.3 ลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ีดี 

วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549: 12-14) ไดเสนอลักษณะของการทํางานเปนทีมที่ดีทั้งหมด 

5 ประการ ไดแก 

2.2.3.1 ควรกําหนดขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยการแบงงานกันทําตาม

ความรู ความสามารถที่แตละบุคคลมีความถนัด มีความเชี่ยวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการ

ทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมนี้ จําเปนจะตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมให

ชัดเจนเพื่อปองกันความสับสนและปดความรับผิดชอบ และเปนที่ยอมรับกันในทุกองคกรวาการ

ทํางานจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หากสมาชิกของกลุมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเขารวม

แกไขปญหาและอุปสรรค ผลที่สุดคือรวมกันตัดสินใจในงานของตน 

2.2.3.2 จํานวนสมาชิกในทีมตองมีจํานวนพอเหมาะ มีผูทําการศึกษาถึงจํานวนที่

เหมาะสมของสมาชิกทีมหรือกลุมไมควรมีมากจนเกินไปเนื่องจากขนาดของกลุมที่ใหญมากขึ้น

เทาใด ความผูกพันภายในกลุมจะยิ่งลดนอยลงมากเทานั้น โดยทั่วไปทีมงานจะมีสมาชิกตั้งแต 3-7 

คน และอุทัย บุญประเสริฐ (2532: 15) ยังไดเสนอวาการทํางานเปนทีมนั้น อาจแบงขนาดของกลุม

ที่ทํางานออกเปน 3 ขนาด ไดแก กลุมขนาดเล็ก มีสมาชิกประมาณ 1-5 คน กลุมขนาดกลาง มี

สมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุมขนาดใหญ มีสมาชิกประมาณ 11-15 คน และเพื่อใหเกิดการเรียนรู

เปนทีมนั้นจํานวนสมาชิกที่เหมาะสมที่สุดคือ ระหวาง 2-5 คน  

2.2.3.3 มีการกําหนดระยะเวลา มีการศึกษาวิจัยจนไดขอสรุปวาพฤติกรรมในการ

ทํางานของบุคคลจะขยันขันแข็ง ทํางานอยางเต็มที่ข้ึนอยูกับการกําหนดระยะเวลาขีดเสนตายให

งานสําเร็จ ดังนั้นในการทํางานรวมกัน ควรมีการกําหนดขอบเขต หรือระยะเวลาไวใหแนชัด เพื่อ

เปนกรอบหรือแนวทางในการทํากิจกรรมรวมกันอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.2.3.4 ความสามารถในการแกปญหาเชิงรุกมีความสัมพันธในทางบวกกับการ

เรียนรูเปนทีมและผลงานของทีม กลาวคือ การสามารถจัดการ แกปญหาในทีมไดดี การเรียนรูใน

ทีมและผลงานของทีมจะประสบความสําเร็จสูงเชนเดียวกัน 

2.2.3.5 การเรียนรูเปนทีม จะชวยสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธสวนบุคคลเพิ่มขึ้น 

และชวยสวนเสริมใหเกิดทักษะในการแกปญหาในเชิงรุก ดวยเหตุนี้ สมาชิกภายในทีม จึง

จําเปนตองมีการเปดใจเรียนรูที่จะเขาใจ เพื่อในฐานะสมาชิกของกลุม ที่เปนสวนหนึ่งของทีม โดย

สรางความคุนเคยใหมีความใกลชิด สนิทสนมตอกัน เพื่อจะไดเกิดความรัก ความผูกพัน มี

ความรูสึกเขาใจ เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนําไปสูความสมัครสมานสามัคคี รวมมือ รวมใจใน

การทํางานใหบรรลุตามเปาหมายของทีมงาน 
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2.2.4 การเรยีนรูเปนทมี 
มีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามของการเรียนรูเปนทีม ดังนี้ 
Senge (1994: 236) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนกระบวนการปรับแนวคิดแนว

ปฏิบัติ รวมทั้งจุดมุงหมายของทีมใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และพัฒนาความสามารถเพื่อให
ไดผลลัพธที่สมาชิกในทีมทุกคนตองการอยางแทจริง 

สุพาณี สอนซ่ือ (2543: 35) กลาววา การเรียนรูเปนทีม คือ การที่สมาชิกไดรวมตัวกันเพื่อ
เรียนรูส่ิงตาง รวมกันโดยการแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องโดย
อาศัยสารสนเทศเพื่อทํางานในกลุมคนที่มาจากหลากหลายฝายงานจนเกิดเปนความคิดรวมกัน
ของกลุม (Group Thinking) และกลุมจะไมครอบงําแนวคิดของสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยการเรียนรู
รวมกันเปนทีมนี้จะกระตุนใหกลุมมีการสนทนาและการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แลวจึงนํา
วิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปล่ียนกัน หาขอสรุปออกมาเปนแนวปฏิบัติรวมกันเพื่อไปสู
เปาหมายขององคกร 

วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ (2545: 94) กลาววา การเรียนรูเปนทีม หมายถึง การเรียนรูที่นํา
กระบวนการกลุมมาใชเพื่อเปนเคร่ืองมือในการทําความคุนเคย กอใหเกิดความคุนเคย ความ
ใกลชิดสนิทสนม เกิดความผูกพันกัน มีการแลกเปล่ียนขอมูลความรูซึ่งกันและกัน โดยการพูดคุย 
อภิปราย ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการเรียนรูของสมาชิกทุกคนในกลุม มา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน 

สิริลักษณ จิเจริญ (2545: 73) กลาววา การเรียนรูเปนทีม เปนกระบวนการสงเสริมความรู 
ทัศนคติ และความชํานาญระหวางสมาชิกทุกคนในทีมงานอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในทางสรางสรรคที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานใน
การทํางานของหนวยทํางานใหเจริญข้ึน เพื่อพัฒนาไปสูองคการเอ้ือการเรียนรู เกี่ยวกับการให
ความหมายดังกลาวนี้ ที่วาการเรียนรูเปนทีม เปนกระบวนการ เนื่องจาก การเรียนรูเปนทีมเปน
ปรากฏการณที่ตองมีแบบแผนมีการเปล่ียนแปลงที่คอยเปนคอยไป การแลกเปล่ียนและการ
ถายทอดความรูตองใชการมีปฏิสัมพันธ (Interpersonal Relationship) ระหวางสมาชิกทุกคน  
โดยสมาชิกแตละคนในทีมจะมีอิทธิพลสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความไววางใจกันในการ
ปฏิบัติงาน (Operational Trust) จริงใจใหความจริงตอกัน และที่สําคัญ คือ เปนการถายทอด
ความเชี่ยวชาญกันอยางตอเนื่อง มีการเรียนรูเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ ตลอดเวลา และเปนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ สังเกตได  แสดงขอมูลเชิงประจักษในทางที่ ดี ข้ึน  โดยเม่ือรวม
ความสามารถทางปญญาและความเช่ียวชาญของแตละคนในทีมแลวจะตองเกิดพลังที่มากข้ึน 
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(Synergy) สามารถสรางสรรค (Innovate) ส่ิงใหม วิธีการใหมเปนนวัตกรรมข้ึนมาได โดยใช
ทรัพยากรนอยลง แตไดผลผลติที่มากข้ึน ซึ่งการเรียนรูเปนทีมชวยใหองคการเรียนรูตลอดเวลา 
เปนคุณลักษณะหน่ึงสรางข้ึนมาจากการสรางวิสัยทัศนรวมกัน และลักษณะไฟแรงใฝรูคูศักยภาพ 
(Personal Mastery) เนื่องจากทีมที่เรียนรูได ยอมตองเกิดจากสมาชิกแตละคนมีการเรียนรู และ
เม่ือทีมแตละทีมในองคการมีการเรียนรูรวมกัน องคการนั้นจะสามารถพัฒนาเปนองคการเอ้ือการ
เรียนรูไดในที่สุด 

พัชรินทร ฮั่นพิพัฒน (2547: 37) กลาววา การเรียนรูเปนทีม หมายถึง การที่สมาชิกรวมตัว
กันเปนกลุมเพื่อเรียนรูส่ิงตางๆ รวมกัน โดยมีการสนทนา อภิปราย และสมาชิกในกลุมไดพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู ความคิดและประสบการณกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนเกิดเปนความคิด
รวมกันของกลุมแลวสรุปออกมาเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547) กลาววา การเรียนรูเปนทีม เปนการเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ความรูและความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีการรวม
พลังของสมาชิกในทีมใหไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงตางๆ รวมกัน โดยแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็น 
และประสบการณซึ่งกันและกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จนเกิดเปนความคิดรวมกันของกลุม 
และกลุมควรลดส่ิงที่กอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิกคนอ่ืนๆ พรอมทั้งกระตุนให
กลุมมีการสนทนา และอภิปรายกันอยางกวางขวาง ซึ่งการอภิปรายเปนการนําวิสัยทัศนของแตละ
คนมาแลกเปล่ียนกัน และหาขอสรุปเพื่อออกมาเปนกิจกรรมรวมกัน ทําใหองคการบรรลุเปาหมาย
ได การที่เกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ไดจะตองมีการสนทนา โดยจะตองทําควบคูกันไป ดังนั้น 
ทีมจึงตองใชทั้งการสนทนา และการอภิปรายกลุมจึงจะเกิดการทํางานเปนทีมเพื่อไปสูเปาหมาย
ขององคการ 

นิษฐา พุฒิมานรดีกุล (2548: 54) กลาววา การเรียนรูเปนทีม เปนการเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกในที่ทํางาน โดยอาศัยการแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู และความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน ดวยการ
กระตุนใหสมาชิกในทีมมีการสนทนา และอภิปรายกัน แลวนําวิสัยทัศนของแตละคนมา
แลกเปล่ียน หาขอสรุปเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายขององคการ 

วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (2548: 73) กลาววา การเรียนรูเปนทีม หมายถึง การที่บุคคลได
เรียนรูรวมกันกับสมาชิกทุคนในทีมงานอยางตอเนื่อง โดยที่ทุกคนในทีมงานจะตองมีความเขาใจ
ในบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณแกกัน 
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เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน และนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ขององคการตอไป 

ดนัย เทียนพุฒ (2539) กลาววา ทีมแหงการเรียนรูเปนมิติที่ 4 ในทีมทํางาน ที่ใหแตละคน
แสดงตนเปนเพื่อนรวมงานและทํางานดวยกันแบบเปดเผย เพื่อบรรลุถึงระดับความรูและ
ความสามารถใหมในองคการ เสนชีวิตของการเรียนรูก็คือ “สารสนเทศ” ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะเปน
ผูต้ังเปาหมายเชิงกลยุทธ วางแผนทิศทางใหมและต้ังวัตถุประสงคของผลงาน บุคลากรปฏิบัติการ
สรางความคิดใหมบนวิธีสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค การเรียนรูจึงเกิดข้ึนในกลุมบุคลากรทุก
ระดับไมเฉพาะแตผูบริหารระดับสูงเทานั้น สวนสารสนเทศนั้นจะชวยเชื่อมการจัดการจากบนลง
ลางและจากลางข้ึนขางบน โดยพัฒนาความคิดและทิศทางใหม ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึง
จะตองสรางเครือขายทีมงานและเปลี่ยนสารสนเทศการดําเนินงานใหพัฒนาอยางเปนระบบ 

สมบัติ กุสุมาวลี (2540) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการที่ใหบุคลากรไดเรียนรู
รวมกันอยางตอเนื่อง โดยในการเรียนรูเปนทีมนั้นจะทําใหเห็นความสําคัญกับ “การเสวนา” 
(Dialogue) มากกวา “การอภิปราย” เนื่องจากการอภิปรายมักจะเปนเร่ืองของการแสวงหา
ทางออกจําเพาะใหกับเฉพาะบางอยาง แตการเสวนาแลกเปลี่ยนทรรศนะจะเปนการตรวจสอบถึง
สมมติฐานและกระบวนทัศนในปจจุบัน โดยไมมุงการหักลางเอาชนะ แตจะใชวิธีการแบบ
กัลยาณมิตร ในฐานะของเพื่อนรวมงาน หรือที่เรียกวา วิธีการแบบมีแตไดไมมีเสีย (Win-Win 
Approach) 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การเรียนรูเปนทีม หมายถึง การที่สมาชิกรวมตัวกันเปนกลุม กอใหเกิด
ความคุนเคย ใกลชิดสนิทสนม เกิดความผูกพันกัน และมีการเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งทีม
อาจใชวิธีการอภิปราย และเสวนาเพ่ือเปนการระดมความคิดจากสมาชิกในทีม เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน แลวหาขอสรุปเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งการเรียนรูเปนทีมจะ
ชวยใหองคการเรียนรูตลอดเวลา และนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรได
ตอไป 

 
2.2.5 องคประกอบของการเรียนรูเปนทีม 
จากการประมวลแนวคิดการเรียนรูเปนทีมของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ  

จิเจริญ, 2545: 74-97) สามารถสังเคราะหองคประกอบของการเรียนรูเปนทีมในการศึกษาคร้ังนี้
ออกเปน 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ 
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2.2.5.1 คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

2.2.5.2 พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) การสนทนา 

2) การอภิปราย 

2.2.5.3 พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

2) การเรียนรูในวิธีการปฏิบัติ 

2.2.5.1 คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย  

1)  ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

(1) การปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) สมาชิกใน

ทีมแหงการเรียนรู ตองมีแนวคิด แนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน (Share  Understanding) และมี

จุดมุงหมายในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จที่ต้ังใจไวไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงจะ

ชวยใหสมาชิกแตละคนรูสึกมั่นคงในการตัดสินใจในสิ่งที่เห็นวาเหมาะสมกับตนและรูวาจะปฏิบัติ

ตัวอยางไรในระหวางการทํางานรวมกัน เนื่องจากปรัชญาการทํางานภายในทีมเปนที่เขาใจรวมกัน 

การปฏิบัติงานที่เปนไปในแนวเดียวกัน จึงเปนแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูเปนทีม ซ่ึงชวยใหทีม

คิดและปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองเสมือนเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน มีความตระหนักในบทบาทหนาที่

กันและกัน มีจุดมุงหมายและรับรูสภาพความเปนจริงรวมกัน  

ทีมในองคการสวนใหญที่ไมมีการกําหนด จุดหมายทิศทางเดียวกัน 

เปาหมายของบุคคลไมสอดคลองกับเปาหมายของทีม ขาดการประสานสัมพันธ และขาดการปรับ

ทิศทางความเขาใจระหวางกันกอนการทํางานรวมกัน ความคิดริเริ่มตางๆ ของสมาชิกอาจทําให

เกิดแรงผลักดันในทิศทางตรงขาม เกิดพลังรวมที่สูญเปลา (Wasted Energy) แตละคนอาจทํางาน

หนักมาก แตความพยายามทุมเทนั้น ไมอาจนําไปสูความสําเร็จของทีม  

ตรงขามหากทีมมีจุดมุงหมายไปในแนวเดียวกัน จะกอใหเกิดพลังที่มี

ทิศทางรวมกัน พลังของแตละคนจะประสานเขากันอยางสอดคลอง (Harmonize) พลังสูญเปลา

จะนอยลง สมาชิกแตละคนจะมีความสามารถทางปญญาสูงขึ้นกวาการทํางานเพียงลําพัง และทุก

คนมีสวนเพิ่มพูนสมรรถนะของทีม เนื่องจากคนทุกคนตางมีศักยภาพในตนเอง ศักยภาพของแตละ
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คนนั้นเปรียบไดกับแสงสีตางๆ ซ่ึงเมื่อนํามารวมกันจะไดเปนแสงสวางที่เราสามารถนํามาใช

ประโยชนได การทํางานก็เชนกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการรวมประสานของศักยภาพใน

ตัวคนเหลานั้น ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งพลังหรือศักยภาพของทีมงาน การปฏิบัติงานเปนไปในทาง

เดียวกัน เปนเงื่อนไขที่ตองทํากอนการเพิ่มอํานาจในการทํางาน (Empowerment) 

(2)  การเพิ่มอํานาจในการทํางาน (Empowerment) สมาชิกในทีมแหง

การเรียนรู ตองไดรับการเพิ่มอํานาจในการทํางาน ซ่ึงหมายถึง การกระจายอํานาจ ความ

รับผิดชอบ ความไววางใจ และความอิสระในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น Chris Argyris อางถึงใน ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2530: 56) 

กลาววา การขยายขอบเขตความรับผิดชอบใหบุคคลมากขึ้น นับเปนผลดีในการพัฒนาบุคลากร

และผลดีแกองคการ เพราะเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดนําทักษะ ประสบการณ การฝกอบรม

พิเศษมาใชประโยชนมากขึ้น เปนโอกาสในการพัฒนาตนเองและเพิ่มวุฒิภาวะใหมีสํานึกถึงความ

รับผิดชอบและคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังชวยทดสอบความสามารถ และกระตุนใหบุคคลไดนํา

ความสามารถที่มีอยูของตนออกมาใชอยางเต็มที่ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสรางสรรคและนําพา

ทีมงานและองคการไปสูจุดมุงหมายที่ต้ังไวในที่สุด ดังนั้น หากบุคคลไดรับการเพิ่มอํานาจในการ

ทํางาน จะเกิดความพึงพอใจ มีความรูสึกที่ดีกับตนเอง มีความมุงมั่นมากขึ้น และการปฏิบัติงาน

จะดีข้ึน อยางไรก็ตาม การเพิ่มอํานาจในการทํางานในทีมที่สมาชิกมีจุดหมายตางกัน ยอมสงผล

ใหเกิดความยุงยากในการทํางานยิ่งขึ้น และทําใหการจัดการในทีมลําบากมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมี

การปรับเปาหมายของบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายของทีม (Alignment) กอนการเพิ่มอํานาจ

บุคคล และหากมีการเพิ่มอํานาจในการดําเนินงานไประยะหนึ่งแลวเกิดมีปญหาขึ้นมา เพราะ

ความไมเหมาะสมของแนวปฏิบัตินั้นๆ ก็จําเปนจะตองมีการยืดหยุน และปรับปรุงแกไข 

(3) พลังของกลุม (Synergy) สมาชิกในทีมแหงการเรียนรูตองมีการ

ประสานพลัง (Energy) รวมกันโดยนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีม

ออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ของทีม ซ่ึงจะ

กอใหเกิดพลังของทีม (Synergy) ที่เหนือกวาผลงานหรือความรูของเอกัตบุคคล ที่เรียกวาเกิด 

Assembly Effect Bonuses ทําใหการทํากิจกรรมของทีมประสบความสําเร็จ และชวยพัฒนา

ความรู สมรรถภาพของทีมใหเกิดขึ้น เนื่องจากการผสมผสานความรูที่เกิดขึ้นนั้น เปนการคัดสรร

ประสบการณของแตละคน พลังของกลุมที่เกิดขึ้นจึงเปนปรากฏการณที่คัดสรรแลว จึงมีคุณคา

มากกวาการนําประสบการณของแตละคนมารวมกันแตไมไดมีการผสมผสานประสบการณรวมกัน 
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ในทีมที่มีการเรียนรูรวมกัน สมาชิกแตละคนไมจําเปนตองสละ

ประโยชนหรือเปาหมายสวนตัว หรือไมตองอุทิศกําลังเพื่อวิสัยทัศนของทีม การมีวิสัยทัศนรวมกัน

นั้น สมาชิกทุกคนไมจําเปนตองเห็นพองตกลงตามกันหมด แตส่ิงที่สําคัญ คือ สมาชิกทุกคนตอง

เปดเผยความคิดเห็นของตนเอง และใชความคิดเห็นที่แตกตางกันนั้นมาชวยสรางความเขาใจและ

สมรรถนะในการทํางาน การมีวิสัยทัศนรวมกัน จะขยายวิสัยทัศนสวนบุคคลใหกวางขึ้น แตถาทุก

คนหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดหรือพยายามทําใหเกิดความคิดเห็นเปนเอกฉันท การคิดของกลุม

(Group Think) จะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนปรากฏการณที่กลุมคิดอยางเดียวกันตลอด โดยสมาชิกจะไมใช

เหตุผลของตนในการตัดสินใจ แตจะถูกมติกลุมกดดันใหยอมรับความคิดเห็นที่ตนอาจไมเห็นดวย 

เปนมติของกลุม ความกดดันตอความเปนหนึ่งเดียว นําไปสูความคลอยตามกันในกลุม และอาจ

ทําใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนานับเปนพลังลดทอน (Anergy) ที่เปนผลกระทบทางลบและไม

ตอบสนองเปาหมายที่ตองการ กลาวไดวา Synergy คือ พลังทั้งหมดของสมาชิกแตละคนที่มีตอ

ทีม โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ Maintenance Synergy หมายถึง พลังที่ใชเพื่อทําใหกลุมอยู

ดวยกันอยางเหนียวแนนและดวยความสามัคคี และ Effective Synergy หมายถึง พลังสวนที่ทําให

เปาประสงคของกลุมประสบความสําเร็จ 

(4) การสรางสรรคเปลี่ยนแปลงใหมและการประสานงาน (Innovation 

and Coordination) สมาชิกในทีมแหงการเรียนรู ตองสามารถสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมให

เกิดขึ้น และประสานงานกับผูอ่ืนได ใหความรวมมือในการทํางาน คิดเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมและ

แตกตาง ไมวาจะเปนวิธีการทํางานแบบใหม สรางแนวคิดใหม แสวงหาหรือมีทางเลือกอยาง

เหมาะสม รูจักพลิกแพลงปรับเขาหาแนวทาง ต้ังขอตกลงอยางทาทาย หรือมีผลงานใหมเกิดขึ้น 

โดยผลการปฏิบัติงานจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคน และวิธีการปฏิบัติงานรวมกัน มี

กระบวนการประสานงาน สานความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล วัสดุและทรัพยากรอยางอื่น เพื่อให

การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน 

“การประสานงาน” เปนการติดตอสื่อสารใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและ

กันในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความสอดคลอง ทั้งเวลาที่ปฏิบัติใหไดตามวัตถุประสงคดวยความ

สามัคคี กลมเกลียว มีความราบรื่นในขั้นตอนไมเกิดความซับซอนในงาน ไมเกิดการกาวกายหรือ

ความขัดแยง มีลักษณะใหความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด โดยจะเกิดขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคล

กับหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานหนึ่งกับอีกหนวยงานหนึ่ง 
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“ความคิดสรางสรรค” คือ ความสามารถกําหนดวิธีการที่พิเศษเพื่อการ

แกปญหาและการตัดสินใจ 

(5) การมีบทบาทตอทีมอื่นๆ และการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ 

(Role of Learning Team on Other Teams and Inculcating Practices and Skills) สมาชิกใน

ทีมแหงการเรียนรู ตองมีความสามารถสงเสริม สนับสนุน และกระตุนการเรียนรูของสมาชิกแตละ

คนทั้งในทีมและสมาชิกของทีมอื่นๆ ในองคการอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา ขณะที่สมาชิกในทีมมี

การเรียนรูรวมกัน ก็ตองมีการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะความรูทั้งหลายที่พัฒนาขึ้นในทีม

ไปยังสวนรวม โดยการสอนวิธีปฏิบัติ และทักษะในการเรียนรู (Inculcating Practices and Skills) 

แบงปนความรู เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหรูวิธีปฏิบัติ รูวิธีการ และสามารถสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทีมเรียนรูทีมหนึ่งเปนระบบยอยใน

การทําใหเกิดการเรียนรูในระบบใหญทั่วทั้งองคการ ดังนั้น เพื่อสรางองคการเอื้อการเรียนรูให

เกิดขึ้น จึงตองทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นพรอมๆ กันทั่วทั้งองคการ ความสําเร็จของทีมสามารถ

กําหนดแนวโนม และสรางมาตรฐานของการเรียนรูรวมกันสําหรับองคการที่ใหญข้ึนดวย 

ตัวอยางเชน การปฏิบัติงานของทีมบริหารอาวุโสนั้น จะมีผลสงไปยังทีมอื่นๆ 

2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

(1) ความไววางใจกันในการปฏิบัติและบอกขอเท็จจริงตอกัน 

(Operational Trust) สมาชิกในทีมแหงการเรียนรูตองมีความไววางใจกันในการปฏิบัติ ซ่ึงถือเปน

กฎความสัมพันธรวมกัน (Collective  Discipline) ที่สมาชิกทุกคนในทีมจําเปนตองมีความเชื่อมั่น

ระหวางกันและเชื่อใจกันในการทํางาน คิดถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมและมีความรับผิดชอบที่จะ

ทํางานรวมกันอยางเกื้อกูล เต็มใจที่จะดําเนินงานตามเปาหมายรวมกัน รวมทั้งตองตกลงที่จะบอก

หรือไมปดบังขอเท็จจริงตอกันทั้งเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก (Out  There) และเรื่องที่เกิดขึ้น

ภายในทีม (In Here) 

(2) ความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเสี่ยง การใหอภัยกันและ

การใหกําลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks and Forgiveness and Encouragement) 

สมาชิกในทีมแหงการเรียนรู ตองรูจักสรางความรูสึกถึงบรรยากาศในการทํางานที่ปลอดภัย เมื่อ

สมาชิกในทีมตองเผชิญหนากับความเสี่ยง หรือตองตัดสินใจใดๆ ในการทํางาน โดยหากผลการ

ตัดสินใจเกิดผิดพลาดหรือเกิดปญหาการขัดแยงขึ้น สมาชิกในทีมเรียนรูตองใหอภัยและใหกําลังใจ

กัน โดยตระหนักไดวาขณะที่กําลังพัฒนาความสามารถของทีม อาจมีชวงเวลาแหงความผิดหวัง 

หมดกําลังใจ อึดอัดใจ การเรียนรูเปนทีมเปนทักษะสวนรวมที่ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจและ
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ใชเวลาในการพัฒนา ซ่ึงผลการวิจัยที่ผานมาพบวา ปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดการเรียนรูคือ 

ความรูสึกปลอดภัย ดังนั้นหากเกิดการผิดพลาดหรือผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

สมาชิกไมควรไดรับบทลงโทษ ควรยอมรับในความแตกตางของบุคคล เรียนรูที่จะใหอภัยรวมทั้งไม

นําความผิดพลาดในอดีตของสมาชิกมาใชเปนขอตอรองในอนาคต การจับผิดผูอ่ืนเปนการ

ขัดขวางการเรียนรูของทีม 

3)  ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

(1) ทักษะการสรางสรรคพฤติกรรมที่สุภาพ (Creating  Courteous 

Behaviors) 

(2) ทักษะการสงเสริมการสื่อสารให ดี ข้ึ น (Improving 

Communication) รูจักการรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ และละความคิดเห็นของตนเองไว 

(3) ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม (Team  Building  Skills) เปน

ความสามารถในการปฏิบัติงานประจําวันรวมกันไดอยางดี โดยมีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีม 

คือ การเห็นความสําคัญของตนเองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบรวมทั้งหมด ความภาคภูมิใจ

ในความสําเร็จ คือ ความสําเร็จของระบบงานทั้งหมด 

(4) ทักษะการสอบถามและการสะทอนความคิด (Inquiry  and 

Reflection Skills) วิธีการเรียนรูแบบ Inquiry Technique คือ การใชการพูดคุยสนทนาซักถาม 

(Dialogue) โดยระดมสมองรวมกันคิด เปนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับคนอื่น 

ส่ือความคิดของตนเองไปสูคนอื่น เรียนรูถึงแนวทางการคิดและวิธีการคิดของตนเอง บนพื้นฐาน

ของการเปดกวางทางความคิด (Open Mind) และความไวใจ (Trust) เปนวิธีการเรียนรูที่กระตุนให

คนไดคิดวิเคราะห (Critical) ในการโตตอบ ซักถาม โตแยง และความคิดเห็นของคนอื่นกอใหเกิด

การเรียนรู 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูแบบ “Inquiry Skill” ทําไดโดย 

1. พัฒนาการเรียนรูโดยการสังเกต (Observation) 

2. การใหความสนใจกับผูคน สังคม วัฒนธรรม คานิยมและ 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไปขององคกร 

3. การฝกฝนการถายทอดความคิด (Implicit) ของตนเองออกมาเปน 

คําพูด หรือภาพลักษณที่เปนรูปธรรม (Explicit) 

4. มีการตั้งสมมติฐานที่ถูกตองและคนหาคําตอบ หรือทดสอบ 

สมมติฐานนั้นดวยการพูดคุยหรือการถกเถียงสนทนา 
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5. สรางสัมพันธอันดีโดยเรียนรูกับคนอื่น โดยทั้งนี้เครื่องมือที่จะนํามา 

พัฒนา อาจจะใช “Talk Model” อันประกอบดวย 

-  การบอกเลา (Tell) ความคิด ความเชื่อ และความตองการของ 

ตนเองใหคนอื่นไดรับรู 

-  การถามคําถาม (Ask) ในสิ่งที่คนอื่นแสดงใหเราเรียนรู 

-  การตั้งใจฟง (Listen) ใหเขาใจในสิ่งที่คนอื่นพูดในความหมายที่ 

เขาพูด 

-  การเปดใจกวางยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  

(Keep) 

2.2.5.2 พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม  

การสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม เปนดานที่แสดงออกถึงพฤติกรรมและคานิยมที่

สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องของทีม Peter Senge (1994) กลาววาลักษณะความสามารถเชิง

พฤติกรรมของการสื่อสาร เปนสิ่งที่บงบอกถึงความแตกตางของประสิทธิภาพของทีมแตละทีม จาก

การศึกษาลักษณะการเรียนรูเปนทีม พบวา พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม 

ประกอบดวย 

1) การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรูเปนทีม เปนการพูดคุยรวมกันของ

สมาชิกในทีม โดยสมาชิกแสดงความรูสึก หรือความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางอิสระ รับฟงถึงสิ่ง

ที่อยูในใจและรวมคิดดวยกันอยางจริงใจ ทุกคนในทีมจะพูดคุยดวยความเคารพตอความคิดเห็น

ของกันและกัน ไมโออวดความคิดของตนเองหรือทับถมความคิดของผูอ่ืน เปดเผยความคิดและ

ความรูสึกกันโดยปราศจากความกลัวหรือความอาย การรับฟงทัศนคติ มุมมอง และขอสงสัยของ

ผูอ่ืนอยางตั้งใจ ละความคิดเห็นเดิมๆ ของตนเองไว ทําใหเขาใจมุมมองตางๆ ไดกวางขวางยิ่งขึ้น 

เกิดสมมติฐานใหมซ่ึงจะหาไมไดจากการพูดคุยกันเฉพาะบุคคล ชวยใหทีมสามารถแกปญหาที่

ยากและสลับซับซอนจากความคิดอันหลากหลาย 

เปาหมายของการสนทนา คือ เพื่อแสวงหาความหมายหรือสรางความ

เขาใจใหมในเรื่องที่คลุมเครือไมแนใจ หรือยากจะตีความ ตลอดจนเพื่อสํารวจความคิดความเชื่อ

ของแตละคน ทําใหเราไดมีโอกาสสังเกต และคนพบความคิดความเชื่อของตนเองและผูอ่ืนวามี

ความเขาใจแตกตางกันเชนไร ทําใหไดรับรูความคิดที่หลากหลาย ซ่ึงไมจําเปนตองไดขอตกลง หรือ

ขอสรุปหลังจากการสนทนานั้น แตเปนการยกระดับทัศนคติของสมาชิกใหสูงขึ้น สรางความเขาใจ

ในความรูสึกของกันและกันมากขึ้น ซ่ึงในบางครั้งการสนทนาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
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ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของสมาชิกอยางถาวร และอาจชวยการตัดสินใจในอนาคต ทั้งนี้ 

Bohm (1965 อางถึงใน Senge,  1994) ไดกลาวถึงเงื่อนไขพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสนทนาให

ไดประสิทธิผลสูงสุด 3 ประการ ไดแก 

(1) การละความคิดความเชื่อของตนเองไว ( Suspending 

Assumptions) หมายถึง การไมนําความคิด ความเชื่อเฉพาะของตนเองมาตัดสินความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน เพิกเฉยสมมติฐานตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด แตยังคงไวซ่ึงความคิดของตนเอง 

เปดโอกาสใหผูสนทนาไดรวมกันสอบถาม สืบคน สังเกตความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ ปฏิกิริยา 

ตลอดจนอารมณของผูอ่ืนอยางอิสระ ทําใหสมาชิกเขาใจความคิด ความเชื่อของตนเองไดชัดเจน

ข้ึน และเห็นความแตกตางทางความคิดของผูอ่ืนในทีม ซ่ึงจะชวยพัฒนากระบวนการคิดของแตละ

คนใหละเอียด และรอบคอบยิ่งขึ้น 

(2) การยอมรับในความเปนเพื่อนรวมงาน (Colleagueship) โดยมอง

วาผูอ่ืนก็รวมแสวงหาขอเท็จจริง หาความกระจาง หามุมมองเชนเดียวกัน ผูที่มีความเห็นแตกตาง

กันเปนฝายตรงขามในความคิดเทานั้น จึงตองเปดใจ เห็นใจและเขาใจผูอ่ืนดวย เมื่อการสนทนา

พัฒนาขึ้น สมาชิกแตละคนจะรูสึกถึงไมตรีจิตที่เกิดขึ้นระหวางกัน เปนการสรางความสัมพันธ

ทางบวก ทําใหทีมเกิดความสัมพันธที่ม่ันคง ลดอคติ และขอโตแยงในการทํางานรวมกัน 

(3) การมีผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เปนผูคอยประสาน

กระบวนการและผลลัพธของการสนทนา ควบคุมเนื้อหาการสนทนา คอบเปนผูเกื้อกูลบรรยากาศที่

ดีของการสนทนาใหดําเนินไปในแนวทางที่สรางเสริมการเรียนรูแกกันและกัน โดยไมพยายามขม

หรือมีอิทธิพลเหนือผูใดในกลุม มีหนาที่รวบรวมขอมูล พัฒนาแนวทางตางๆ และใหขาวสาร

ยอนกลับตอทีมทํางานวาผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 

 หนาที่ของผูอํานวยความสะดวกหรือผูสังเกตการณในการสนทนา 

จะทําหนาที่เหมือนเปนกระจกสอง คอยสังเกต จดบันทึกขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะสนทนา และ

รายงานกลับไปยังสมาชิกของทีมถึงพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมา เพื่อใชเปนเครื่องมือใหทีมมี

โอกาสไดขอมูลตางๆ เพื่อพิจารณาถึงการดําเนินงานภายในทีม และเปนการเปดโอกาสใหมีการ

ปรับปรุงพฤติกรรมที่แสดงออกตอกันในอนาคต ซ่ึงเรื่องนี้ตองอาศัยการใชไหวพริบและความ

ละเอียดละออของผูสังเกตการณไมนอย ทั้งนี้ผูสังเกตการณตองใชดุลพินิจของตนเองที่จะขัดขวาง

การสนทนาเมื่อเห็นวาจําเปน ในการปอนกลับการวิเคราะหกระบวนการ ผูสังเกตการณตอง

ระมัดระวังเปนพิเศษ ในการที่จะไมเสนอรายงานอันเปนการวิพากษวิจารณ หรือลงความเห็นใน

พฤติกรรมที่อาจจะกระทบกระเทือนตัวสมาชิกได 
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 องคประกอบพื้นฐานในการสนทนา ไดแก 

 1.   การเชื้อเชิญ เปนขั้นตอนเริ่มตนที่ใหผูเขารวมสนทนาเลือกเขารวม 

ตามความตองการ 

 2.   การรับฟงอยางตั้งใจ จับใจความสิ่งที่ไดยิน ใหความสนใจผูพูด 

 3.   การสังเกต วิธีคิดหรือมุมมองที่หลากหลายของผูอ่ืน 

 4.   การละความคิดความเชื่อ (Suspending Assumptions) ที่ฝงอยู 

ในใจของตนเอง 

 หลักการสนทนาในการเรียนรูเปนทีม ไดแก 

 1.   สมาชิกตองเขาใจ รับรูความคิดความเชื่อของตนเองเสียกอนที่จะ 

เปดเผยใหผูอ่ืนทราบ 

 2.   สมาชิกตองแสดงออกถึงความคิด ความเชื่อของตนเองใหทุกคน 

ทราบอาจเปนขอสังเกต ความรูสึกหรือความคิดเห็นก็ได 

 3.   สมาชิกตองเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดซักถามและแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น 

 4.   สมาชิกตองหลีกเลี่ยงการกําหนดหัวขอที่จะพูดคุย เพื่อเปดกวาง 

ทางความคิด และทุกคนไมควรเตรียมตัวที่จะสนทนาอยางมุงมั่น เพราะจะทําใหการสนทนาขาด

อิสระ ไมสรางสรรค ขาดความพรางพรูและการแลกเปลี่ยนความคิด 

 5.   สมาชิกตองตั้งกฎพื้นฐานไวเปนขอตกลงรวมกันในการพูดคุย อาทิ  

ขอตกลงใหทุกคนพูดความจริง การจํากัดเวลาในการพูดเปนตน 

ประโยชนที่ไดจากการสนทนา นอกจากสมาชิกไดเรียนรูที่จะคิดวิเคราะหปญหา 

หรือสรางสรรคส่ิงใหมรวมกันแลว การสนทนายังสรางพัฒนาความรูสึกผูกพันรวมกันในทีม

กลาวคือ การสนทนาสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกของทีมที่เขารวมการสนทนาเปน

ประจํา พัฒนาความไววางใจอยางลึกซึ้ง ซ่ึงไมคอยไดในการอภิปราย พัฒนาความรูความเขาใจที่

ดียิ่งขึ้นของแตละคน สามารถเรียนรูที่จะพูดคุยกันอยางเปนมิตร เปนเพื่อนรวมงานและลดการ

ตอตานโดยไมใหความสําคัญกับการเอาชนะ รวมทั้งขยายความเขาใจในประเด็นตางๆ ของ

สมาชิกในทีม 

2) การอภิปราย (Discussion) ในการเรียนรูเปนทีม สมาชิกแตละคนจะ

แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางเต็มที่ และ



 

 

45 

แสดงเหตุผลปกปองความคิดเห็นของตน เพื่อใหสมาชิกทุกคนวิเคราะหสถานการณทั้งหมด การ

อภิปรายเนนการวิเคราะห และแยกประเด็นที่สนใจออกเปนสวนๆ เปนการแสดงเหตุผลเพื่อให

สมาชิกในทีมยอมรับแนวคิดมุมมองท่ีตนเสนอ เปาหมายของการอภิปรายคือ เพื่อการตัดสินใจ

เลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกัน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ

ของทีมในชวงเวลานั้น 

Marquardt (1996) กลาววา การอภิปราย เปนการบงบอกถึงระดับความ

เหนือช้ันในการฟงและการสื่อสารระหวางบุคคล นอกจากนั้น ยังเปนความตองการในการคนถึง

ความคิดสรางสรรคอยางเปนอิสระในประเด็นเนื้อหา เปนการฟงอยางลึกซึ้งจากบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งผูฟง

จะตองพักการใชมุมมองของตนไวกอน กลาวคือ การรับฟงผูอ่ืนจะทําใหบุคคลไดพักความคิดของ

ตนไวขณะหนึ่ง และเขาไปรวมใชความคิดอภิปรายในความคิดของผูอ่ืนบางนั่นเอง 

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2545) ยังไดกลาววาการอภิปราย เปนวิถีทางที่

ชวยใหสมาชิกผูรวมงานทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ไดพิจารณาความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อ

แสวงหามติหรือขอตกลงอันจะเปนผลดีที่สุดตอกลุม ซึ่งการอภิปรายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. จะตองมีความเขาใจในจุดมุงหมายของการอภิปรายรวมกัน 
 2. จะตองเปนไปตามลําดับข้ันตอนที่ตกลงกันไว 
 3. จะตองเปดโอกาสใหผูรวมอภิปรายทุกคนมีสวนรวมในการอภิปราย
อยางทั่วถึง 
 4. จะตองมีผูแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค และควรมีการโตแยง
ในทางสรางสรรค 
 5. จะตองมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเกิดปฏิสัมพันธ 
 6. จะตองเปนไปอยางมีระเบียบ ไมวุนวายสับสน 
 7. จะตองบรรลุไปตามเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

2.2.5.3 พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  
พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม เปนดานที่แสดงถึงการที่สมาชิกในทีม

ไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง เรียนรูจากประสบการณ ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายโดย
จําเปนจะตองคนหาความรู ไมเฉพาะความรูเกี่ยวกับงานที่ทําอยูเทานั้น แตตองมีความรูรอบตัวที่
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เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทําอยูดวย และที่สําคัญคือการเรียนรูจากบุคคลรอบตัว (Collaborative 

Learning) ในระหวางผูรวมงานภายในองคกร รวมถึงการเรียนรูจากบุคคลภายนอกองคกร หรือ

จากผูที่เกี่ยวของในงานที่อาจจะพบปะกันเพียงครั้งคราว อาทิ ลูกคา ผูจัดจําหนาย คูคา พันธมิตร 

ชุมชน เปนการเรียนรูรวมกันจากทุกคนรอบตัว แสวงหาความรูอยูเปนนิจ วิธีการเรียนรูจากบุคคล

อ่ืน อาจทําไดโดยการศึกษาลูกคาของสินคาและบริการนั้นๆ โดยการศึกษาขอมูลยอนกลับจาก

ลูกคา หรือการสังเกตปฏิกิริยาของลูกคาในสภาพจริงและคิดเสมอวา ความรูเปนสิ่งประเทือง

ปญญา หรือเปนความเจริญงอกงามทางปญญาที่เกิดขึ้นไดทุกเรื่องตลอดเวลา ทุกสถานการณ 

จากการศึกษาลักษณะการเรียนรูเปนทีมในดานพฤติกรรมการเรียนรู สามารถ

สังเคราะหลักษณะการเรียนรูของสมาชิกในทีมได 2 ลักษณะ ไดแก 

1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

ทีมงานที่เรียนรูจําเปนตองมีการเรียนรูสภาพความเปนไปในปจจุบันของ

องคกรเสมอ โดยการสํารวจหรือตรวจสอบการทํางาน และภารกิจของทีมงานวา งานที่ทําไปนั้น

ไดผลดีผลเสียมากนอยเพียงใด และทบทวนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของสมาชิก 

เปนการเรียนรูที่จะตรวจสอบตนเองวาอยูในสภาวะหรือสภาพการณแบบใด โดยตระหนักยอมรับ

ความจริง และเขาใจในสภาพความเปนจริงของตนเอง และขององคกร การวิเคราะหสภาพการณ

ปจจุบัน รวมถึงการหาวิธีการปองกันปญหาวาจะทําอยางไรมิใหเกิดปญหาขึ้น หรือถาเกิดปญหา

ข้ึนแลวจะแกไขปญหาอยางไร รวมถึงการคิดพัฒนาหนวยงานใหกาวหนาตอไปดวย 

นอกจากนี้ การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันยังรวมถึงการมีความ

ขัดแยงหรือความแตกตางทางความคิดในทีมการเรียนรู การมีความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยง

กัน กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันถึงวิธีการจัดการอุปสรรคอยางสรางสรรค ในการแกปญหารวมกันที่

บุคคลเพียงคนเดียวไมอาจคิดไดเอง กลาวไดวาในทีมที่มีการเรียนรูรวมกันนั้น ความขัดแยงหรือ

ความคิดเห็นที่แตกตางเปนสิ่งที่มีประโยชนทําใหเกิดผลิตผล (Productive) เนื่องจากการแสดง

แนวคิดที่แตกตางกันหรือขัดแยงกันทําใหบุคคลมีโอกาสที่จะพิจารณาปญหาและคําตอบ ชวยให

เกิดความคิดสรางสรรค คนพบวิธีการแกปญหาใหมซ่ึงไมเคยมีใครคาดคิดมากอน (Senge, 1994: 

249) ดังนั้นปญหาจึงเปนสิ่งที่เราควรนํามาเรียนรูซ่ึงผลที่จะไดตอมา คือ ความเขาใจและ

พฤติกรรมใหม 

การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ยังรวมถึงการเรียนรูรวมกันถึงวิธี

จัดการกับอุปสรรคอยางสรางสรรค มีการปรับปรุงในการทํางานอยางตอเนื่อง ความผิดพลาดหรือ

ผลการปฏิบัติงานที่บกพรองเปนบทเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรู จึงควรมีการแลกเปลี่ยนแบงปนการ
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รับรูปญหาและขอผิดพลาด ขยายขอบเขตการเขาถึงขอมูลรวมกัน เพื่อสรางการเรียนรูใหเปนนิสัย 
มองขอผิดพลาดเปนโอกาสของการเรียนรู การเรียนรูจากความลมเหลวเปนคานิยมที่สําคัญของ
บุคคลในองคการเอ้ือการเรียนรู ความแตกตางของทีมงานคุณภาพสูง กับทีมงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพ คือ วิธีการที่ทีมงานใชในการเผชิญหนากับปญหาหรือขอขัดแยง และวิธีจัดการกับ
การปกปองตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

ในการเรียนรูเปนทีมสมาชิกตองเรียนรูวิธีการนําศักยภาพของสมาชิกแตละ
คนในทีมออกมาใช ใหบุคคลใชศักยภาพของตนที่มีอยูอยางเต็มที่ โดยระดมสมองคิดวิธีการในการ
ผสมผสานความสามารถของสมาชิกแตละคนในทีม โดยจะตองมองใหเห็นความแตกตางของแต
ละคน และสามารถนําความแตกตางของแตละคนนั้นมาผสมผสานใหเกิดเปน “พลังแหงความ
หลากหลาย” ใหได โดยสามารถมองเห็น “ศักยภาพ” ที่ซอนอยูภายในตัวของแตละคนและเห็นเปน
โอกาสในการดึงเอาศักยภาพเหลานั้นออกมาใชหรือเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหลานั้น เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  และยกระดับความสามารถของทีมใหเหนือกวาระดับ
ความสามารถของบุคคลในทีม กลาวไดวา หลายหัวรวมกันคิด ยอมดีกวาคิดคนเดียว ทั้งนี้องคการ
จะตองใหโอกาสสมาชิกในการปลดปลอยความสามารถและความคิดสรางสรรคของบุคคล มิใชมี
เพียงแตผูบริหารฝายเดียวที่มีบทบาทในการคิดวางแผนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน องคการ
จะตองใชประโยชนจากทักษะของบุคคล ณ ทุกระดับองคกรและภายในงานทุกประเภท การ
ดําเนินงานขององคกรจะอยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรคและความคลองตัวของสมาชิกทุก
คนใชการมีสวนรวม ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่ สุดในการชนะการตอตานการ
เปล่ียนแปลงบุคคลที่มีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินงานการเปล่ียนแปลงจะสามารถ
เขาใจเหตุผลของการเปล่ียนแปลงใดๆ ไดดีกวาบุคคลที่ไมมีโอกาสมีสวนรวมในองคกร 

เมื่อสมาชิกในทีมตกลงท่ีจะเรียนรูรวมกัน ควรมีการติดตอส่ือสารลักษณะ
เปดเผย มีบรรยากาศโปรงใส เปดเผยความคิด และเปดกวางรับความจริงทั้งในเร่ืองความเปนไป
ของกิจกรรมที่ดําเนินอยู สภาพภายในและภายนอกทีม รวมทั้งปญหาและความขัดแยงตางๆ โดย
เมื่อใดที่มีปญหาเกิดข้ึน จําเปนจะตองมีการถกปญหากันอยางเปดเผย จนกวาจะคนหาสาเหตุของ
ปญหาและคนหาแนวทางแกปญหาและดําเนินการแกไขปญหานั้นไดในที่สุด  

การเปดเผยความคิดเห็น เปนการลดนิสัยปกปองความคิดเห็นของตนเอง 
Chris Argyris (อางถึงใน Senge, 1994: 346) กลาววา นิสัยปกปองความคิดเห็นของตนเองเปน
ส่ิงที่ฝงลึกอยูในใจของบุคคล เชน การหลีกเล่ียงการถูกวิจารณ หรือหลีกเล่ียงที่จะไมไปยุงกับ
ประเด็นที่ยุงยาก ซับซอน หรือเมื่อมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นที่สําคัญตออนาคต เรามัก
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เปล่ียนหัวขอสนทนาออกไป หรือการที่สมาชิกในทีมมักระงับที่จะแสดงความเห็นที่ไมตรงกันใหยุติ
ลงเมื่อเกรงวาจะตองเผชิญหนากับความขัดแยง รวมถึงการปองกันตนเองหรือผูรวมงาน จากแรง
กดดันหรือความรูสึกอับอาย โดยการหลีกเล่ียงที่จะแสดงความไมรูออกมา เนื่องจากเกรงวาผูอ่ืน
จะทราบความเขาใจผิดของตนเอง ทําใหตนเองดูออนแอหรือไรความสามารถ ตลอดจนรูปแบบ 
การคิดของผูจัดการหรือฝายบริหารที่เชื่อวาตนเองรูทุกส่ิงที่เกิดข้ึนในองคกร ไมอาจเปดเผยความ
ไมรูสาเหตุของปญหา จึงแสดงใหทุกคนประจักษวา ตนเองรูในสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนอยางมั่นใจเพื่อ
รักษาภาพความเปนผูตัดสินใจที่มีความสามารถเอาไว โดยจะไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมา
เพื่อปกปดความไมรูจริงของตน รวมถึงการที่สมาชิกในทีมแสรางวา พวกเขาไมไดมีนิสัยการ
ปองกันตนเอง คิดวาทุกอยางในทีมถูกตอง เรียบรอยดีแลว และพวกเขาสามารถพูดไดทุกเร่ือง ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้จะขัดขวางการเรียนรู ดังนั้น สมาชิกในทีมที่มีการเรียนรูรวมกัน ตองละทิ้งนิสัยการ
ปกปองตนเองเหลานี้ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน อันจะนําไปสูความเปล่ียนแปลงที่สมาชิกในทีม
ตองการอยางแทจริง 

การเรียนรูวิธีจัดการกับนิสัยการปองกันตนเองที่เกิดข้ึน ทําไดโดยการหยุด
พฤติกรรมนี้ไว โดยการเปดเผยตนเอง และการแสวงหาความรูดวยการสอบถามปญหาคลายกับ
ทักษะของการสะทอนความคิดเห็นและการสอบถาม โดยการตรวจสอบถึงสาเหตุของปญหา 
สอบถามวิธีการเพื่อที่จะไดแสดงใหเห็นสมมติฐาน ความคิดเห็นของตนเองและเหตุผลตางๆ เมื่อ
ไดเปดเผยความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองออกมาเชนนี้แลว จะทําใหผูอ่ืนเขาใจปฏิบัติตาม 
นิสัยการปองกันตนเองของสมาชิกแตละคนก็จะลดนอยลง 

ทักษะที่สําคัญของการเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันอีกประการ

หนึ่ง ไดแก ความสามารถ (Ability) ในการยอมรับและตระหนักรูไดถึงการปกปองตนเอง เมื่อ

สมาชิกในทีมไมแสดงความคิดเห็น สมมุติฐานหรือความเช่ือของตนออกมาใหผูอ่ืนตรวจสอบ 

รวมถึงไมสอบถามความคิดเห็นของคนอ่ืน หรือหาทางหลีกเล่ียงที่จะกลาวถึงในบางประเด็น 

(Senge, 1994: 249) ซึ่งหากเราสามารถรับรูถึงสัญญาณเหลานั้นได มีความรูสึกไวทางสังคม 

(Social Sensitivity) โดยสามารถรับรูและตอบสนองตอความตองการ อารมณ ความชอบ ฯลฯ 

ของผูอ่ืน ความรูสึกไวตอบุคคลอ่ืนเรียกวา การเอาใจเขามาใสใจเรา ความเขาอกเขาใจ การ

ตัดสินใจทางสังคม ฯลฯ ลักษณะบุคลิกภาพนี้จะนํามาซ่ึงผลในทางที่ดีตอทีม ทําใหสามารถเขาใจ

อารมณ ความรูสึกจากการกระทําของสมาชิก รับรูนิสัยการปกปองตนเอง และเขาใจถึงสภาพ

ปญหาของทีมที่เกิดข้ึน นําไปสูการหาวิธีการแกปญหา และสรางบรรยากาศของการเรียนรูตอไป 
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ในการเรียนรูเปนทีมตองเรียนรูที่จะรับรูถึงสัญญาณเหลานี้กอน และเรียนรูวิธีที่ไมสรางนิสัยการ

ปกปองตนเองมากยิ่งขึ้น Senge (1994: 249) กลาววา ตัวบงชี้ที่เชื่อถือไดวาทีมมีการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง คือ ความสามารถในการมองเห็นปญหาของทีม (Visible Conflict of Ideas) 

2) การเรียนรูถึงวิธีการปฏิบัติ (Learning how “to Practice”)  

ดร.เอ็ดการ เดล แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอ กลาววา “มนุษยจะเรียนรูไดดีข้ึน 

หากการเรียนรูนั้น เกิดจากประสบการณรูปธรรม ในทํานองเดียวกัน การเรียนรูจะนอยลงหากการ

เรียนรูนั้นเกิดจากประสบการณที่มีลักษณะเปนนามธรรม” สอดคลองกับทีมแหงการเรียนรู ที่ตอง

เรียนรูวิธีในการเรียนรูรวมกัน (Learn How to Learn Together) เรียนรูวาจะใชวิธีการเรียนรู

อยางไร จึงจะเกิดเปนผลงาน บรรลุตามเปาหมายขององคกร (สิริลักษณ  จิเจริญ, 2545: 95) 

กระบวนการในการเรียนรูเปนทีม เปนการกระทําที่ตอเนื่องกันระหวางการ

ฝกฝนปฏิบัติและการกระทําจริงสลับกันไปมา สมาชิกในทีมตองมีการฝกปฏิบัติรวมกัน เพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูรวมกัน เปนการนําทฤษฎีหรือแนวคิดตามที่ไดเรียนรู มาทดลองปฏิบัติ เพื่อใหเกิด

ความสามารถในการทํางาน และความมั่นใจเมื่อตองเผชิญกับความยุงยากในการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะชวยสงเสริมความสําเร็จในการทํางานจริง เชน การฝกสนทนา การฝก

ปฏิบัติตามกลยุทธที่วางไวหรือการมอบหมายใหปฏิบัติงาน เปนตน 

การเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน (Learn How to Learn Together) 

(Mumford, 1988 อางถึงใน กาญจนา เกียรติธนาพันธุ, 2541: 57) ชวยใหบุคคลรูถึงขั้นตอนของ

กระบวนการเรียนรูและอุปสรรคในการเรียนรู เขาใจแนวทางการเรียนรูของตนเองในการใชวิธีการ

เรียนรูที่ดีที่สุดหรือสรางจุดแข็งเพิ่มขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคในการเรียนรู ชวยใหบุคคลเขาใจถึงโอกาส

ในการเรียนรูที่นอกเหนือการทํางาน เปนโอกาสในการเรียนรูในงาน 

การเรียนรูรวมกันเปนทีม ตองการการพัฒนากระบวนการเรียรูที่สําคัญ   

อันประกอบดวย 

1) Framingหมายถึง การสรางความเขาใจเบื้องตนในแนวคิด สถานการณ 

บุคคล หรือวัตถุโดยอาศัยความรู ความเขาใจที่มีมาในอดีต 

2) Reframing หมายถึง การเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเกาไปสูแนวคิดความ

เขาใจแบบใหม 

3) Integrating หมายถึง การผสมผสานขึ้นเปนอีกแนวคิดหนึ่ง สังเคราะห

ใหเปนมุมมองใหมโดยการแกไขขอขัดแยงระหวางความรูเกากับความรูใหม ต้ังสมมติฐานใหมมี

การคนควา เพื่อทดสอบหรือหาคําตอบที่สมบูรณใหกับแนวคิด แลวขยายแนวคิดนั้นใหกวางขึ้น 
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วีรวุธ มาฆะศิระนนท (2541: 23-24) กลาววา การที่จะมีความรูไดก็ตอง
เรียนรู และการที่จะมีความสามารถเกินกวาระดับปกติไดก็ตองฝกฝนอยูเปนนิจ จึงจะกาวสูความ
เปนอัจฉริยะได พัฒนาการของการเรียนรูเพื่อใหเกิดความอัจฉริยะใหแกบุคคลและองคกรนั้น เปน
เร่ืองที่พัฒนากันได หากมีกระบวนการทําอยางเปนระบบเปนข้ันเปนตอน และมีการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอ ก็จะสามารถทํางานแตละช้ินใหแลวเสร็จไดเปนอยางดี ทั้งในดานประสิทธิภาพ คือ 
กระบวนการทํางานที่ใชเวลานอยลง และประสิทธิผล คือ ผลงานออกมามีคุณภาพเปนเลิศ สวน
ของการฝกปฏิบัติงานจริงจะมีทั้งประสบการณในความผิดพลาด ในความสําเร็จ ในการอยูรวม
ทีมงาน รวมถึงในการเปนผูนําทีมงานเปนสําคัญ 

หองปฏิบัติการเรียนรู (Learning Laboratory) หรือหองแล็บการเรียนรู คือ 
เคร่ืองมือและวิธีการในการพัฒนาการเรียนรูในองคกร เปนการออกแบบสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติการที่รวมการเรียนรูและการทํางานเขาไวดวยกัน เพื่อใชเปนสนามของการปฏิบัติการหรือ
พื้นที่วางใหผูทํางานรวมกันไดสอบถามขอสงสัย เรียนรูใหเกิดความเขาใจในทีมทํางานเพื่อแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว และสรางสรรคส่ิงตางๆ ใหดีข้ึน องคกรที่ไดนําหองปฏิบัติการเรียนรูไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทฟอรดที่เร่ิมทดลองใชหองปฏิบัติการเรียนรูคร้ังแรกในการพัฒนา
รถยนต รุน  “ลินคอรน  อินเตอร เนชั่นแนล” ในป  1995 นับเปนกระบวนการพัฒนารถที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เคยมีมา และMicro World ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่จําลองยอ
โลกแหงความจริงใหเล็กลงคลายเปนโลกเสมือนจริง เพื่อใหผูเรียนไดมีอิสระในการศึกษาทดลอง
วิธีการตางๆ ในการปฏิบัตินั้นสามารถที่จะทําใหชาหรือเร็วได สามารถชะลอหรือหยุดสถานการณ
บางอยางที่ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อนําสถานการณมาพิจารณาอยางละเอียดได หรือใน
สถานการณที่ใชเวลามากในการปฏิบัติสามารถตัดตอใหรวดเร็วข้ึนตามที่ตองการได ทุกอยาง
ลวนกลัยไปมาได ซึ่งในการปฏิบัติจริงที่ไมสามารถยอนกลับหรือทําไดใหมในส่ิงแวดลอมจริงๆ แต
จะสามารถทําไดอยางนับคร้ังไมถวนในโลกเสมือนจริง 

ดังนั้นการเรียนรูไมสามารถเกิดข้ึนได ถาปราศจากการทดลองปฏิบัติงาน
ตามแผนการหรือตามแนวคิดที่วางไวในองคกร (Experiments) กระบวนการในการเรียนรูเปนทีม 
เปนการกระทําที่ตอเนื่องกันระหวางการฝกฝนปฏิบัติ และการกระทําจริงสลับกันไปมา แตในทีม
บริหารสวนมากมักขาดการทดลองปฏิบัติตามแผนงาน สวนใหญจะมีเพียงการอภิปราย (Debate) 
สมาชิกในทีมจึงไดแตเรียนรูความคิดอันชาญฉลาดของผูบริหารแตละคน แตไมเคยฝกปฏิบัติ
แผนการตามแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานของทีมสวนใหญ จึงเกิดจากการอภิปรายและการตัดสินใจ
ในสถานการณตางๆแตไมมีการทดลองปฏิบัติกับความคิดเหลานั้นเลย ดังนั้น ทีมจึงแทบไมมี
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โอกาสที่จะไดประเมินส่ิงที่ตัดสินใจลงไป และไมมีโอกาสที่จะสะทอนการตัดสินใจและกลับไป
ศึกษาวิธีการที่นําไปสูการตัดสินใจรวมกัน 

การทดลองปฏิบัติการ จัดเปนกระบวนการถายทอดความรูที่มุงใหผูเรียน
รูจักการหาคําตอบดวยตนเอง โดยการทดลองหรือลองผิดลองถูกเพื่อใหไดขอยุติที่เปนผลสรุป 
นอกจากนี้การใชกระบวนการดังกลาวยังเทากับเปนการฝกการตัดสินใจและหาขอสรุป โดยอาจ
เปนการไดมาจากการใชตรรกและขอมูลที่ระบุไดทั้งเหตุและผลซ่ึงเปนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สวนการจําลองสถานการณ ขวยใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบสืบคน (Discovery 
Learning) การเรียนรูดวยประสบการณ (Experiential Learning) และการเรียนรูแบบอุปมัย 
(Deductive Learning) โดยการใหตัวอยางและรายละเอียดกอนแลวจึงจะทําใหไดหลักการข้ึนใน
ภายหลัง การจําลองสถานการณเปรียบไดเหมือนกับการสรางนามธรรมของชีวิตจริงหรือการทําให
สภาพแวดลอมและส่ิงที่เกิดข้ึนจริงมีความรวบรัดและงายข้ึน การจําลองสถานการณที่ดีนั้นจะตอง
ทําให ผูที่ รวมกิจกรรมไดมีบทบาทและความรู สึกที่คลายกับอยู ในเหตุการณจริง  อีกทั้ ง
ประสบการณที่ไดรับควรจะสอดคลองกับส่ิงที่อาจเกิดข้ึนในชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมี
การฝกการแกปญหาหรือพัฒนาทักษะตามที่ตองการได 

จึงกลาวไดวา การทดลองปฏิบัติและการจําลองสถานการณเพื่อใชในการ
เรียนรูถือไดวามีความสําคัญที่สุดอยางหน่ึงเมื่อเทียบกับกระบวนการถายทอดความรูโดยใช
เทคนิคหรือวิธีการในรูปแบบอ่ืนๆ กลาวกันวา สถานการณจําลองหรือการจําลองสถานการณนั้นก็
เปรียบไดกับนามธรรมของชีวิตจริง ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการส่ือสารขอมูลในลักษณะ
ที่เปนการพัฒนาทักษะหรือใหความรูได ทั้งนี้ องคประกอบของส่ิงแวดลอมที่จําลองหรือสมมติข้ึน
นั้นจะตองมีการจัดระบบขอมูลและวิธีการนําเสนอที่สมจริงมากที่สุด สถานการณจําลองที่ดีจะตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาไปมีบทบาทใกลเคียงกับส่ิงที่เกิดข้ึนจริงและใหผูเรียนไดวินิจฉัย
แกปญหา ตัดสินใจหรือเสนอแนะทางออกในสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได ส่ิงที่ควรตระหนักคือสถานการณ
จําลองที่ออกแบบข้ึนมานี้ไมควรใหงายตอการใหผูเรียนแกไขปญหาจนเกินไป หรือยุงยากซับซอน
ใชเวลามากจนเกินความจําเปน 
 จากองคประกอบทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้นถือเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู
เปนทีม แตหากทราบเพียงองคประกอบอยางเดียวสรางใหเกิดการเรียนรูเปนทีมไดอยางเปนระบบ 
ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของทีมและมีการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนทีมจึงควรมี
การศึกษาถึงการสรางการเรียนรูเปนทีมเพิ่มเติมดวย ดังจะขอกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 
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 2.2.6  การสรางการเรียนรูเปนทีม 

 Senge  (1990  อางถึงใน สุพาณี  สอนซื่อ, 2543:  35) ไดใหความหมายของการสรางการ

เรียนรูเปนทีมวา การสรางการเรียนรูเปนทีม คือการใหองคกรสรางการถายทอดความรูซ่ึงกันและ

กัน เปนการสรางบทเรียนแหงความสําเร็จ เพื่อขยายผลตอไปในหนวยงานอื่น เปนการคิดและ

สรางสรรคส่ิงใหมภายใตการประสานงานรวมกัน เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดยอาศัย

ความรู ความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ

ของทีมใหเกิดขึ้น  

 Marquardt  (1996  อางถึงใน สิริลักษณ  จิเจริญ, 2545:  99) ไดใหความหมายของการ

สรางการเรียนรูเปนทีมวา การสรางการเรียนรูเปนทีม คือ องคกรเปรียบเสมือนครอบครัวหรือชุมชน 

มีการเชื่อมโยงระหวางบุคคลและการเรียนรูเชิงองคกร ขั้นตอนที่จะเพิ่มพูนการเรียนรูในทีมไดแก 

สรางทีมที่รับผิดชอบเรื่องการเรียนรู ใหรางวัลกับทีมที่มีการเรียนรูในองคกร พัฒนากิจกรรมตางๆ 

และฝกการปฏิบัติของทีมการเรียนรู ใหคําแนะนําในเรื่องรูปแบบ บรรทัดฐาน และระบบตางๆ ใน

การปฏิบัติงาน สรางสมรรถนะในการคิดและคํานึงถึงความเปนกลุม สรางสมมติฐานทาง

วัฒนธรรมรวมกัน รวมทั้งทํางานอยางสรางสรรค 

 การเรียนรูเปนทีมเกิดจากปจจัยที่สําคัญหลายอยางที่ทําใหเกิดการเรียนรูเปนทีม โดยเริ่ม

จากความพึงพอใจในทีม ซ่ึงสามารถสรางโดยการเปดกวางทางความคิดในมุมมองและแนวคิด มี

การสรางคุณคาของทีมใหอยูเหนือคุณคาของบุคคล และสรางทีมที่มีการรวมกันของสมาชิกที่มี

ความแตกตางกัน เกิดการยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคลและเรียนรูถึงวิธีที่จะทําให

บุคคลใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ นอกจากนี้ความสามารถเชิงพฤติกรรมของการสื่อสารเปนสิ่ง

ที่บงบอกถึงความแตกตางของประสิทธิภาพของทีมแตละทีม จึงควรสงเสริมใหทีมไดมีการพูดคุย

สนทนา ซักถาม และอภิปราย กันอยางกวางขวาง มีการเปดโอกาสใหรวมกิจกรรมกันเปนทีม เกิด

การแลกเปลี่ยนประสบการณ และใชการเรียนรูเปนทีมในการสรางความเชื่อ คานิยม เปาประสงค 

และโครงสรางขององคกร 

 จากแนวคิดการเรียนรูเปนทีม วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (2548:  81) ไดสรุปกิจกรรมของ

การเรียนรูเปนทีมตามองคประกอบการเรียนรูเปนทีม ดังนี้ 

1) การมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน และมีวิสัยทัศนรวมกัน กิจกรรมที่ใช

คือ การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การจัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกกลุมตัวอยาง การทําความ

เขาใจนโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร การเขียนวิสัยทัศนตนเองและแลกเปลี่ยน

วิสัยทัศนรวมกันกับสมาชิกอื่น 
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2) การมีความไววางใจในการปฏิบัติงานรวมกัน กิจกรรมที่ใชคือ กิจกรรมสมทนา

เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมทีม 

3) การกําหนดบทบาท และความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ใชคือ กิจกรรมการแตงตั้ง

ผูนําทีม และการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมและวิทยากรกระบวนการ 

รวมทั้งการตั้งกฎ กติกา และมารยาทของทีม 

4) การระดมสมอง และการอภิปราย กิจกรรมที่ใชคือ การระดมสมอง และการ

อภิปรายในการคัดเลือกองคความรู การสรางความรู การตรวจสอบความถูกตองขององคความรู 

และอภิปรายสรุปผล 

5) การสอบถามและการสะทอนความคิดเห็น กิจกรรมที่ใชคือ การใชกระบวนการ

ซักถามและการสะทอนการเรียนรูถึงวิธีการที่ปฏิบัติอยูในการและเปล่ียนประสบการณ ความรูและ

ความคิดเห็น 

6) การฝกปฏิบัติรวมกัน กิจกรรมที่ใชคือ การนําตนแบบที่ไดจัดทําขึ้นไปทดลอง

ปฏิบัติในการทํางานจริง 

7) การถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะความรู กิจกรรมที่ใชคือ การเขียนตนแบบ

และการนําองคความรูที่ไดจัดเก็บไวบนเว็บไซต เพื่อเผยแพรความรูและใหสมาชิกไดเขามา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 

 

2.2.7 บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของทีม 

บรรยากาศของการเรียนรูรวมกันเปนทีมนั้น สุพาณี สอนซื่อ (2543:  38) ไดสรุปวาควรมี

ลักษณะดังนี้ 

2.2.7.1 เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นั่นคือ ตองยอมรับในความแตกตางของ

บุคคลความเทาเทียมกัน เพราะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นภายใตขอบเขตที่ไมเบียดเบียน

สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

2.2.7.2 องคกรเขามาสนับสนุนใหเกิดการทํางานเปนทีมและการทํางานแบบ

เครือขาย (Teamwork and Networking) เนื่องจากการทํางานเปนทีมจะทําใหเกิดการตระหนักถึง

ความรวมมือ การแขงขัน และเมื่อมีการทํางานแบบเครือขาย จะทําใหการทํางานมิใชเปนการ

แกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่ง แตยังเปนการวางแผนเพื่อรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอีกดวย 
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2.2.7.3 รวมมือกันแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาวและตองริเริ่มสรางสิ่งใหม 

เนื่องจากประสบการณในอดีตนับวันจะกลายเปนสิ่งที่ลาสมัย และไมเหมาะสมตอการตระเตรียม

ความพรอมสําหรับอนาคตอีกตอไป 

2.2.7.4 มีการออกแบบขนาดโครงสรางและระบบงานใหเกิดความยืดหยุน สามารถ

ปรับเปลี่ยนแกไขไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สําคัญคือตองจัดใหเอื้อตอการเรียนรู 

กลาวคือ เปนโครงสรางที่เล็กคลองตัว ไมมีสายการบังคับบัญชาที่มากเกินไป ไมมีการบังคับ

บัญชาที่เนนการควบคุมที่มากเกินไป รวมถึงระบบงานไมควรมีกระบวนการทํางานที่ซํ้าซอน เพื่อ

สรางกระบวนการเรียนรู พัฒนาวิธีการใหมๆ ที่เชื่อถือไดมีการเรียนที่จะประสานงาน และมุงที่การ

ทํางานที่ซับซอนของทีม เพื่อเอาชนะความแตกแยกขององคกร นอกจากนี้ การจัดทําแผนงานของ

องคกรควรมีนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน  

2.2.7.5 ผูนําตองสงเสริมใหมีการพูดคุยสนทนา ซักถาม เปนการสรางการเรียนรู

รวมกันระหวางบุคคล ซ่ึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทําใหผลงานดีข้ึน การสนทนาจะ

เปนการเปดเผยความคิด จิตใจ เปดกวางตอการส่ือสารระหวางกัน ซ่ึงทําไดโดยการตั้งคําถาม การ

ต้ังใจฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางวัฒนธรรมในการนําความคิดใหมๆ มาใช เพื่อใหคนไดเกิดการ

เรียนรู มีโอกาสในการคิดเกี่ยวกับการทํางานของตนเองมากกวาที่จะคอยส่ังการเมื่อไดมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรูอยางกวางขวางแลว แนวคิดใหมและการพัฒนาก็จะขยายจากบุคคลไปสูทีม

และองคกรในที่สุด 

2.2.7.6 มีการกระตุนใหมีการเรียนรูกันระหวางบุคคล (Collaborative) และระหวาง

ทีมโดยการกระจายอํานาจทางการคิด การตัดสินใจ เรียนรูซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือในการพัฒนา

ตนเองและเพื่อนรวมงาน 

2.2.7.7 การทํางานตองมีบรรยากาศที่เปดเผย จริงใจตอกัน เปดโอกาสใหทุกคนได

แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร ใหบุคคลแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

รวมถึงการมีอิสระอยางเต็มที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็น การประขุม เปนตน 

การเรียนรูระดับทีมจะเกิดขึ้นไดนั้น องคประกอบเล็กๆ ที่รวมตัวกันจะเปนอื่นไปไมไดนอก

เสียจากการเรียนรูระดับบุคคลนั่นเอง ดังนั้นจึงขอกลาวถึงรายละเอียดของการเรียนรูของบุคคล 

ดังนี้ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของบุคคล (Individual Learning) 
  

Shrivastava (1983 quoted in Hong, 1999: 173-185) กลาววา ประเด็นของระบบการ

เรียนรูขององคกรขึ้นอยูกับการเรียนรูของบุคคล ระบบการเรียนรูที่มุงที่บุคคลจะเนนถึงความรู 

ความเขาใจอยางลึกซึ้งของบุคลากรอยางสูง ในขณะที่ระบบการเรียนรูขององคกรนั้น จะมุงเนนไป

ที่กระบวนการสื่อสารระหวางกันของสมาชิกทั้งองคกร เพราะการเรียนรูขององคกรเปนมากกวา

ผลรวมของการเรียนรูของสมาชิกแตละคน วิธีการนี้รวมถึงการรวบรวมการเรียนรู ประกอบดวย 

การไดมาของความรู การแบงปนและการใชประโยชนจากความรูของทั้งเฉพาะรายบุคคลและ

โดยทั่วไป ดังนั้นจึงขอกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนรูของบุคคล ดังนี้ 

 2.3.1  ประเภทของการเรียนรู 

 2.3.2  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู 

 2.3.3  รูปแบบการเรียนรู 

 

2.3.1 ประเภทของการเรียนรู 

การเรียนรูนั้นมีหลายประเภท แตกตางกันไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคในการเรียนรู ซ่ึง 

จากการศึกษาของ พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547: 118-121) พบวาสามารถจําแนกประเภทของ

การเรียนรูไดเปน 5 ประเภท คือ 

2.3.1.1 การเรียนรูโดยการจํา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนพยายามจะรวบรวม หรือเก็บ

เนื้อหาสาระจากสิ่งที่ตองการจะเรียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ส่ิงที่ใชในการเรียนรูประเภทนี้ 

ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่กําหนดแนนอนตายตัว 

2.3.1.2 การเรียนรูโดยการเลียนแบบ เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยที่ผูเรียนพยายาม

ลอกเลียนหรือกระทําตามตนแบบที่ตนเห็นวาดีหรือเปนประโยชนแกตน เชน การที่บุคลากร

เลียนแบบวิธีการแกปญหาจากหัวหนางาน การเรียนรูโดยการเลียนแบบที่เห็นไดชัดเจน ไดแก การ

เลียนแบบในการเขาสังคม การวางตัว การพูด 

2.3.1.3 การเรียนรูโดยการหยั่งรู เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธ

ระหวางสิ่งตางๆ หรือสถานการณยอยๆ วามีความสัมพันธกันอยางไร ทําใหมองเห็นสถานการณ

รวมหรือภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงขั้นตอนของการเรียนรูประเภทนี้จะเกิดขึ้น 3 ข้ันดังนี้ 

1) ข้ันที่ 1 ผูเรียนมองเห็น หรือมีปฏิกิริยาตอสวนรวมของสถานการณ 

ทั้งหมดกอน 

2) ข้ันที่ 2 ผูเรียนแยกแยะสวนรวมเพื่อพิจารณาความสัมพันธของ 
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สวนยอยนั้นๆ 

3) ข้ันที่ 3 ผูเรียนเกิดความเขาใจสถานการณนั้นอยางแจมแจงเรียกวา เกิด 

การหยั่งรู (Insight) 

2.3.1.4 การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก เปนการเรียนรูที่ผูเรียนพยายามใชทางเลือก

หลายๆ ทางเพื่อแกปญหาหรือสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยการเลือกทางแกปญหานั้นๆ ไมไดใช

เกณฑหรือเหตุผลอะไรประกอบการเลือก 

2.3.1.5 การเรียนรูโดยการสรางมโนคติ มโนคติหรือความคิดรวบยอด (Concept) 

ของสิ่งใด หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นที่แตกตางออกไปจากสิ่งอื่น การเรียนรูโดยการสราง

ความคิดรวบยอดนั้นเกิดจากการที่ผูเรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งนั้นกอน ตอจากนั้นจึง

พิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นตอไป 

 

2.3.2 ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู 

ปวีณ พิมพสุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุลเกียรติ และ

สุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547:  28-31) ไดสรุปปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูจากนักวิชาการหลาย

ทานไวดังนี้ 

2.3.2.1 แรงจูงใจ หรือการกระตุนเตือน (Motivation) เปนกระบวนการที่ทําใหความ

ตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองและกอใหเกิดความพึงพอใจ โดยมีแรงขับเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหพฤติกรรมมนุษยบรรลุเปาหมายได มนุษยเราจะกระทําหรือเรียนรูส่ิงใดยอมจะมีส่ิงที่มา

กระตุนใหเกิดความอยากที่จะทํา หรืออยากที่จะเรียน การเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจและมีการ

กระตุนยอมมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูที่ไมมีการกระตุนเตือน ถาหากผูเรียนมีแรงจูงใจสูงก็

จะเรียนรูไดมากกวาและดีกวาผูที่ขาดแรงจูงใจ เปรียบไดกับทฤษฎีส่ิงเรา 

2.3.2.2 ความตองการ (Needs) หมายถึงสภาวะที่บุคคลยังขาดหรือยังไมมีส่ิงใดสิ่ง

หนึ่งและมีความตองการที่จะมีหรือใหไดมาในสิ่งเหลานั้น ซ่ึงความตองการของแตละบุคคลมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจ เพราะการที่บุคคลมีความตองการทําใหเกิดแรงจูงใจหรือทําใหความเรง

เรา กระตือรือรนที่จะประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการนั้นดียิ่งขึ้น แตหากความ

ตองการไมไดรับการตอบสนองหรือบําบัดใหเปนที่พอใจแลวจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ซ่ึงความ

ตองการของมนุษยมีหลายลักษณะดวยกัน ดังทฤษฎีความตองการไดแก ความตองการแบบลําดับ

ขั้นของ Maslow ที่แบงความตองการในดานการดํารงชีวิตหรือความตองการดานรางกาย เชน 

อาหาร ที่อยู เครื่องนุงหม ความตองการดานความปลอดภัย ความตองการดานสังคม ความ
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ตองการดานการยอมรับการมีช่ือเสียง และความตองการบรรลุส่ิงที่มุงหวัง สําหรับทฤษฎีความ

ตองการของ McClelland ไดแบงเปนความตองการดานความสําเร็จ ความตองการดานอํานาจ 

และความตองการดานสัมพันธภาพ (Robbins and Judge, 2008: 70-74) 

2.3.2.3 ความแตกตางของบุคคล (Individual  Differences) ความแตกตางของ

บุคคลที่สงผลกระทบตอการเรียนรูของบุคคล ดังนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ไดคนควาเพิ่มเติม

ในเรื่องความแตกตางของบุคคล และพบวาปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูไดแก รางกาย อารมณ 

สติปญญา อายุ ความถนัด เพศ เปนตน 

2.3.2.4 ความพรอม (Readiness) เกี่ยวของกับสภาพของรางกายและอารมณของ

บุคคล ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชนหากรางกายไมเจ็บปวยหรือเหนื่อยลาจาก

การทํางาน ก็จะทําใหการเรียนรูไดผลดีกวาการจัดสภาพการเรียนรูในขณะที่รางกายไมสบายหรือ

หลังจากการตรากตรํางานหนักมาแลว ในสวนของอารมณ หากคนที่อยูในสภาพอารมณที่ม่ันคงไม

หวั่นไหวงายยอมสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดมากกวาคนที่มีอารมณไมม่ันคง 

 

2.3.3 รูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) 

รูปแบบการเรียนรู หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลดานความสามารถในการเรียนรูและ

การแกปญหา อันเปนผลมาจากลักษณะนิสัย พันธุกรรม ประสบการณเดิม และสภาพแวดลอม ซ่ึง

แตละบุคคลจะแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน (ชนิตา ไพศาลวนิชกุล, 2550: 8) ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ความตองการ ความพรอม และเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดใหบุคคลมีการเรียนรูในลักษณะที่แตกตาง

กันดวย โดย Marquardt (1996: 22) กลาววา “รูปแบบของการเรียนรูตางๆ นั้นสําคัญและมีคุณคา

ตอองคกรแหงการเรียนรู แมวาการเรียนรูแตละรูปแบบจะมีความแตกตางกัน แตก็มักจะมีความ

คาบเกี่ยวกัน ซ่ึงชวยทําใหรูปแบบของการเรียนรูที่หลากหลายนั้นสมบูรณข้ึน”   

จากการศึกษาพบวาไดมีนักทฤษฎี นักการศึกษาหลายทาน ไดกําหนดรูปแบบของการ

เรียนรูไวหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูเพื่อการปรับตัว (Adaptive  Learning) การเรียนรูจากการ

คาดการณ (Anticipatory Learning) การเรียนรูเพื่อจะเรียนรู (Deutero Learning) การเรียนรูจาก

การปฏิบัติ (Action  Learning) การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) การเรียนรูวิธีเรียนรู 

(Learn How to Learn) การเรียนรูแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การเรียนรูที่มี

การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในเชิงของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) และการ

เรียนรูที่อยูในเชิงศาสตรการปฏิบัติ (Action  Science) (Marquardt  (1996); ปวีณ พิมพสุวรรณ, 
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ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา 

(2547); แอนรมิตร พลนครเดช และปยะพงษ โฉมทองดี (2546)  

จากการศึกษาแตละรูปแบบพบวาบางรูปแบบมีความคลายคลึงกันมาก ดังนั้นในงานวิจัย

นี้ผูวิจัยจึงไดสรุปรูปแบบการเรียนรูออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนรูจากการนําตนเอง การ

เรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูจากการปฏิบัติ เหตุผลของการสรุปออกเปน 3 รูปแบบ

ดังกลาวก็เพื่อตอบสนองลักษณะการเรียนรูของผูใหญผูซ่ึงเปนวัยทํางาน คือผูใหญมีความตองการ

เปนผูนําตนเองในการเรียนรูมากกวาที่จะตองคอยรับการพัฒนาหรือบังคับใหเรียนรู ตองการมีสวน

รวมในการเรียนรูโดยดึงประสบการณที่เคยมีมาประกอบการเรียนรู และใชปญหาเปนศูนยกลางใน

การเรียนรู แตกอนนําไปสูการอธิบายถึงลักษณะการเรียนรูใน 3 รูปแบบ ดังกลาวผูวิจัยจึงขอเสนอ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญเพื่อใหเห็นถึงลักษณะการเรียนรูของผูใหญและทําใหเกิดความ

เขาใจถึงความเชื่อมโยงการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว 

2.3.3.1 การเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning)  

ผูใหญเปนผูที่มีวุฒิภาวะทั้งดานสรีระวิทยาและจิตวิทยา เปนผูมีบทบาทมีตําแหนง

หนาที่ในสังคม มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและบุคคลอื่น บทบาทหนาที่ของผูใหญแตกตางไป

จากเด็ก ไดผานประสบการณตางๆ มากกวา การจูงใจและความตองการในการเรียนรู เงื่อนไขดาน

เวลา ทัศนคติตอชีวิต มุมมองดานอาชีพ มุมมองตอสังคมก็แตกตางไปจากเด็ก จากความแตกตาง

ดังกลาว ทําใหตัวแปรหรือปจจัยที่นํามาศึกษากับผูใหญจึงมีมากและตางไปจากการศึกษาของเด็ก 

การศึกษาผูใหญจึงตองมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะไดมีความเขาใจตอธรรมชาติและพัฒนาการใน

วัยผูใหญ เพื่อชวยผูใหญไดมีการศึกษาและการพัฒนาที่เหมาะสม (มาลินี แซเอา, 2549: 12-13) 

เพื่อเขาสูรายละเอียดของการเรียนรูของผูใหญจึงขอใหความหมายของคําวาผูใหญเพื่อใหเขาใจ

เปนที่ตรงกัน ดังนี้ 

1) ความหมายของผูใหญ 

มีผูใหนิยามของคําวา วัยผูใหญ ไวหลากหลายนิยาม ข้ึนอยูกับมุมมองของ

ผูใหคํานิยามนั้น เชน ในดานกฎหมายกําหนดใหบุคคลตองมีอายุ 20 ปบริบูรณจึงถือวาบรรลุนิติ

ภาวะ ในเรื่องของการสมรสนั้นทางกฎหมายไดวาตองมีอายุครบ 17 ป ดานสังคมวิทยา ผูที่อายุ

ครบบวช คือ 21 ป ถือวาเปนผูใหญ ในดานการศึกษาผูใหญ บางโครงการกําหนดสิทธิผูเขาเรียน

เปนผูใหญซ่ึงหมายถึง ผูมีอายุ 15 ป แตมีนักวิชาการบางกลุมใหนิยามคําวาวัยผูใหญโดยไมใช
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อายุเปนเกณฑแตใชลักษณะทางจิตใจ บทบาท และภาระทางสังคมเปนเกณฑ (ประจวบ แหลม

หลัก, 2547: 11-12) 

อาชัญญา รัตนอุบล (2543: 15) ไดสรุปนิยามของวัยผูใหญวา หมายถึง 

ผูใหญคือผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคมตามวัยที่เหมาะสมของตน 

ประจวบ แหลมหลัก (2547: 12) ไดสรุปความหมายของผูใหญ หมายถึง  

ผูที่มีมโนภาพตอตัวเองวาเปนผูใหญ มีวุฒิภาวะทางอารมณ สังคม และสติปญญา สามารถดํารง

ตนใหเปนผูนานับถือ 

โดยสรุปแลวผูใหญ หมายถึง ผูที่มีวุฒิภาวะทั้งทางดานอายุ พฤติกรรม 

อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา บทบาท และภาระทางสังคมที่เหมาะสมใหเปนที่นานับถือ 

สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใหความหมายของผูใหญที่จะทําการศึกษา หมายถึง ผูที่พนสภาพ  

จากการศึกษาภาคบังคับมาแลว มีการประกอบอาชีพ มีภารกิจดานพัฒนาการที่สังคมยอมรับ 

และดํารงตนในสังคมจนเปนที่นับถือ และไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรทํางานขององคกร  

2) ความเปนมาของการศึกษาผูใหญ 

Lindeman นักการศึกษาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง เปนผูบุกเบิกในดาน
การศึกษาผูใหญ ในป 1926 Lindeman ไดทําการศึกษาวิจัย โดยเนนความสําคัญที่วา “ผูใหญ
เรียนรูไดอยางไร” ส่ิงที่เขาใหความสําคัญอยางมากคือ ในการเรียนรูนั้นควรจะมีการเร่ิมตนโดยใช
สถานการณตางๆ มากกวาการเร่ิมตนจากเนื้อหาวิชา แหลงความรูที่มีคุณคาสูงสุดในการเรียนรู
ของผูใหญ คือ ประสบการณของผูเรียนเอง ตอมา Thorndike เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันคนแรก
ที่ทําการศึกษาคนควาเร่ืองสติปญญาและการเรียนรูของผูใหญในป ค.ศ.1928 ผลงานของเขา
ไดรับความสําเร็จและแพรหลายมีความสําคัญมากตอแนวคิดทางดานจิตวิทยาผูใหญ ซึ่งได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 14-50 ป 
ผลการทดลองไดลบลางความเชื่อเกาๆ ที่วาหลังอายุ 20 ปไปแลวความสามารถในการเรียนรูลดลง 
นั่นคือ อายุของบุคคลมิไดเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเลย ซึ่งผลสรุปคือ ชวงเวลาที่บุคคลสามารถ
เรียนรูไดดีที่สุดคือระหวาง 20-25 ป สวนระหวางอายุ 25-42 ป ความสามารถของบุคคลในการ
เรียนรูจะเสื่อมถอยลงประมาณ 1% ตอป อยางไรก็ตามความเส่ือมถอยจะข้ึนอยูกับระดับของ
สติปญญาดวย  โคงของการเรียนรู ของคนที่ฉลาดที่สุดกับคนธรรมดา จะไมแตกตางกันมากนัก 
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และผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคนสามารถเรียนรูงานตางๆ ได แตมีความแตกตางระหวางกลุมอายุ
นอย และกลุมอายุมากในดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (Wikipedia (2008) และเชียรศรี 
วิวิธศิริ, 2527: 77, 141)  

สําหรับบุคลิกภาพของผูเรียนในวัยผูใหญแบงเปน 3 ประเภท คือ (1) ผูเรียน
ประเภทมุงเปาหมาย (Goal-Oriented) บุคคลเหลานี้ จะเรียนรูจากโครงการแตละโครงการที่จะ
ตอบสนองความตองการ ปญหา และความสนใจของเขา และจะเรียนรูเพื่อนําความรูไปใช
ประโยชนตามเปาหมายที่ตนวางไว (2) ผูเรียนประเภทมุงกิจกรรม (Activity-Oriented) คือ บุคคล
เหลานี้จะเรียนรูโดยไมคํานึงถึงประโยชนของส่ิงที่เรียนเปนสําคัญ แตเห็นวาการเรียนเปนกิจกรรมที่
มีความหมายอยางหนึ่ง เพราะพอใจหรือสนใจส่ิงแวดลอมหรือกิจกรรมบางอยางมากกวาเนื้อหา 
ชอบกิจกรรมทางสังคมที่โครงการจัดให บุคคลประเภทนี้จะคํานึงถึงเร่ืองมนุษยสัมพันธ (3) ผูเรียน
ประเภทมุงการเรียนรู (Learning-Oriented) คือ บุคคลเหลานี้จะเรียนรูเพื่อการเรียนรู ตองการ
ไดรับความรูและเรียนรูอยางแทจริง บุคคลกลุมนี้สวนมากจะเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
เสมอ และเหมือนเปนนิสัยประจําตัว Houle (1972: 197) 

3) ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
จากการพัฒนาด้ังเดิมนั้นมุงไปที่การศึกษาของเด็ก นักการศึกษารูจักกันช่ือ 

“Pedagogy” ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ คําวา Paid หมายถึง เด็ก (Child) บวกคําวา 
Agogus ซึ่งหมายถึง ผูนํา (Leader of) ซึ่ง Pedagogy หมายถึง ศาสตรและศิลปของการสอนเด็ก 
ตอมานักการศึกษาผูใหญตระหนักวา การเรียนการสอนผูใหญมีลักษณะแตกตางไปจากเด็กอยา
มากทั้งดานเทคนิคและวิธีการหลายอยางที่ใน Pedagogy ไมมี จะเปนตองคนควาหาวิธีการและ
เทคนิคที่ใชไดผลดีกับผูใหญข้ึนมา จึงเกิดเปนทฤษฎีใหมภายใตชื่อวา “Andragogy” ซึ่งเกิดมา
จากการผสมคําของกรีกเชนกัน คือคําวา Aner หมายถึง มนุษย (ซึ่งแตกตางไปจากเด็ก) บวกคําวา 
Agogus ซึ่งหมายถึง ผูนํา (Leader of) ซึ่ง Andragoty หมายถึง ศาสตรและศิลปของการสอน
ผูใหญ เหลานี่ไมใชคําใหม แตไดถูกใชในเยอรมันต้ังแตชวงป 1833 และไดถูกใชอยางกวางขวาง
มากข้ึนในยูโกสลาเวีย ฝร่ังเศส และฮอลแลนด (จนในป 1970 มหาวิทยาลัยอัมสเตอรดัมไดกอต้ัง
แผนกของวิทยาการทางดานการศึกษาของเด็กและการศึกษาของผูใหญ) แตทฤษฎีและเทคโนโลยี
ไดมีการกําหนดข้ึนมาใหม (Knowles, 1973: 43) 

ทฤษฎีที่วาดวยการศึกษาของผูใหญ (Andragogical Theory) นั้นมี
สมมติฐานหลัก 4 ประการที่มีความแตกตางจากการศึกษาของเด็ก (Pedagogy) (Knowles, 
1973: 45; 1975: 87) ดังนี้  



 

 

61 

1) การเปลี่ยนแนวความคิดตนเอง (Changes in Self-Concept) เมื่อ

บุคคลเติบโตและเปนผูใหญเต็มตัวก็จะมีความคิดที่อิสระมากขึ้น มีความมั่นใจวาตนเองสามารถ

กําหนดชีวิตและคิดวาสามารถนําตนเองได (Self-Directing) รูจักเหตุและผล สามารถตัดสินใจได

ดวยตนเอง ควบคุมตัวเองไดเมื่อตกอยูในสถานการณใดๆ ก็ตามจะสามารถแกปญหาไดเอง การมี

แนวความคิดของตนเองเปนสิ่งจําเปนตอการนําตนเองซึ่งเปนจุดที่ทําใหสภาพเกี่ยวกับจิตใจ

กลายเปนผูใหญ การที่บุคคลมีการพัฒนาทางดานจิตวิทยาเปนสิ่งจําเปนตอการนําตนเอง ผูใหญ

ตองการใหคนอื่นยอมรับและปฏิบัติตอตนดวยความยกยองนับถือที่สามารถตัดสินไดดวยตนเอง 

ไมวาจะเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรู การวิเคราะหความตองการการเรียนรู การวางแผน

การเรียนรวมกัน และการดําเนินการเรียนการสอน ดังนั้น การสอน การฝกอบรมผูใหญตองใชให

เหมาะสมกับอายุ มอบหมายงานใหสอดคลองตามความรับผิดชอบ ใหโอกาสเปนผูตัดสินใจและ

แกปญหาโดยใชความสามารถตามวัยวุฒิและสติปญญาโดยอิสระนับวาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

ตรงกันขามผูใหญสวนมากจะเกิดความรูสึกของใจถาตัวเองเปนผูที่ตองคอยพึ่งพาผูอ่ืน 

2) บทบาทของประสบการณ (The Role of Experience) บุคคลที่โตเต็มที่

จึงเก็บสะสมประสบการณซ่ึงกลายเปนทรัพยากรสําหรับการเรียนรู และในขณะเดียวกัน

ประสบการณเดิมนั้นก็ยังสัมพันธตอการเรียนรูใหมๆ จึงทําใหประสบการณนั้นมีความหมายมาก

ข้ึน ประสบการณนี้มีผลตอการเรียนรูของผูใหญหลายประการ คือ ผูใหญสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนได ซ่ึงเปนการขยายโลกทัศนของคนอื่นๆ มากขึ้น ดังนั้น

ผูใหญจึงเปนแหลงวิทยาทานสําคัญในการเรียนรู แตผูใหญมักจะมีประสบการณเดิมที่ฝงแนน    

จึงทําใหผูใหญนั้นเปลี่ยนแปลงไดยาก เทคนิคการอาศัยประสบการณเดิมเปนฐานของผูใหญ

เพื่อใหเกิดการเรียนรู ไดแก การอภิปราย การรวมมือกันทํางาน บทบาทสมมติ ฝกภาคสนาม 

ทํางานเปนคณะ และวิธีการเรียนรูดวยการลงมือกระทํา ไมใชวิธีการบรรยายหรือเอาภาพยนตร  

มาใหดู 

3) ความพรอมที่จะเรียนรู (Readiness to Learn) ผูใหญที่มีความพรอมที่

จะเรียนรูเปนการลดผลิตภัณฑของการพัฒนาเกี่ยวกับชีววิทยาและความกดดันทางวิชาการและ

เปนการเพิ่มผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการพัฒนางานตามที่กําหนดเพื่อผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

บทบาททางสังคม ผูใหญเปนผูเรียนที่พรอมจะเรียนรูและรับสิ่งตางๆ ไดถาหากเปนสิ่งที่เขา

ตองการซึ่งความพรอมอาจสรางขึ้นไดโดยไมตองรอการพัฒนา คือมีวิธีการกระตุนในรูปแบบของ

การกระทํา อาจเปนลักษณะของความมุงหวังในระดับสูง และมีกระบวนการวินิจฉัยตนเอง ชวยให

ผูใหญมีการพัฒนาตนเองซึ่งเรียกวา “แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motives)  
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4) การมุงเนนที่จะเรียนรู (Orientation to Learning) เด็กมีภาวะทาง การ

เรียนรูโดยยึดเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง (Subject-Centered) ในขณะที่ผูใหญมีการเรียนรูโดย

อาศัยปญหาเปนศูนยกลาง (Problem-Centered) เนื่องจากผูใหญตองการนําความรูจากการ

เรียนรูนั้นไปใชไดทันที และจะไมยอมเสียเวลาในการเรียนที่เกิดประโยชนตอตนเอง ความแตกตาง

เหลานี้เปนผลมาจากความแตกตางในดานเวลา ดังนั้นผูใหญจึงมุงศึกษาที่กิจกรรมและเนนการ

นําไปใชไดจริงมากกวาเด็ก 

จากพื้นฐานความเขาใจในสมมติฐานขางตน ทําใหการเรียนการสอน

ผูใหญจําเปนตองมีลักษณะที่แตกตางไปจากเดิมโดยผูสอนจะมีบทบาทเปนผูเอื้อใหเกิดการเรียนรู 

(Facilitator of Learning) ช้ีแนะแหลงความรูหรือขุมวิชาที่ผูเรียนตองไปคนควาตักตวงเอง และ

นอกจากบทบาทของผูสอนที่เปลี่ยนไปแลว บรรยากาศการเรียนการสอนตองไดรับการปรับปรุง

เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูดวย ดังนี้ 

1) บรรยากาศของการเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual  Respect) โดยผูเรียน

ตองไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรติในชั้นเรียนวาเปนผูมีความรับผิดชอบและมีประสบการณที่

สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได 

2) บรรยากาศของความรวมมือไมใชการแขงขัน (Collaborativeness, not 

Competitiveness) การเรียนที่มีประสิทธิภาพนาจะเปนการแลกเปลี่ยนชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ตามแตประสบการณจะเอื้ออํานวย 

3) การใหความสนับสนุน (Supportiveness) ผูเรียนบางคนอาจไมประสบ

ความสําเร็จในการเรียนที่ผานมา ทําใหขาดความมั่นใจในการเรียนและวิตกกังวล แตหากไดรับ

การสนับสนุนจากลุมเพื่อหรือครูที่พรอมจะชวยเหลือก็จะทําใหสามารถเรียนตอได 

4) ความไววางใจซึ่งกันและกัน (Mutual  Trust) โดยเชื่อวาทั้งผูเรียนและ

ผูสอนตางมีอํานาจการแสดงออกของตนในทิศทางที่เปนประโยชนและสรางสรรค 

5) การทําใจเปดกวางและยอมรับ (Openness) โดยผูสอนควรทําเปน

ตัวอยางที่เปดใจกวางเปนธรรมชาติ ไมเสแสรง ยอมรับจุดดอยเพื่อปรับปรุง 

ดังนั้นเพื่อใหการเรียนรูของผูใหญเกิดประสิทธิผลควรเปดโอกาสใหผูเรียน

มีความเปนอิสระในการนําประสบการณของบุคคลที่มีอยูมาใชในการเรียนรู โดยผูเรียนจะตองเห็น

วาการเรียนรูที่จะเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่มีความหมาย ไดรับประสบการณทาทายแปลกใหมมีคุณคา  

ซ่ึงนําไปสูการเกิดความตองการหรือแรงจูงใจในการเรียนรู การเรียนรูของผูใหญ ผูเรียนจะตอง

สามารถกําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเองได มีอิสรภาพ เสรีภาพในการเลือกทําเลือกปฏิบัติใน
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การเรียนรูภายใตบรรยากาศของการใหเกียรติ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (มณีวรรณ ฉัตร

อุทัย, 2542: 70-72; แอนรมิตร พลนครเดช และปยะพงษ โฉมทองดี, 2546: 37) 

วิกร ตัณทวุทโฒ (2528:  9) ไดพยายามชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง

การศึกษาสําหรับเด็กและการศึกษาสําหรับผูใหญ โดยไดสรุปวาผูใหญจะเรียนไดดีเมื่อการเรียน

นั้นตองพึ่งพาการจําเพียงสวนนอย และผูใหญมักจะเรียนโดยการเขารวมประกอบกิจกรรมที่ตนเอง

สนใจ นอกจากนี้ผูใหญจะนิยมใชประสบการณของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรู ลักษณะ

เหลานี้ถือเปนลักษณะเฉพาะของการเรียนวัยผูใหญเนื่องมาจาก 

1) ผลจากการศึกษาและวิจัยแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการจําแบบ 

ชวงเวลาสั้น (Short-Term) ของบุคคลจะลดลงเมื่อบุคคลนั้นมีอายุเพิ่มขึ้น 

2) ผูใหญมักคํานึงถึงภาพพจนตนเอง (Self-Image) มากกวาเด็ก ดังนั้น 

ผูใหญจึงมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณการเรียนรูที่ใหความรูสึกวาไมถูกตองไมเหมาะสมหรือทําให

ภาพลักษณของตนเองลดคุณคาลง 

3) ผูใหญตองการที่จะเรียนเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ

เขาซึ่งแตกตางไปจากเด็ก เนื่องมาจากผูใหญตองมีความรับผิดชอบในเรื่องตางๆ มากกวาเด็ก 

4) ผูใหญมีประสบการณมากกวาเด็ก ซ่ึงประสบการณนี้มีสวนชวย

สนับสนุนใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปได 

Kidd (1973 อางถึงใน ประจวบ แหลมหลัก, 2547: 18) ไดเสนอวา การ

เรียนรูของผูใหญมักจะเกี่ยวพันกับการงาน ความเปนอยู บทบาท และภารกิจของบุคคลนั้น ฉะนั้น

ลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมตอความตองการของผูใหญ และสามารถเรียนรูไดดี ไดแก 

1) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สนองความตองการของผูใหญโดยตรง 

กลาวคือ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ซ่ึงหมายถึง ทักษะ ความรู และเจตคติที่จะ

นําไปสูความสําเร็จในอาชีพ 

2) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน ซ่ึงจะทํา

ใหผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

3) เปนกิจกรรมที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาหรือกําหนดเวลาใหเหมาะสม

กับวัย เพราะการเรงในเรื่องเวลาทําใหประสิทธิภาพของการเรียนรูของผูใหญลดนอยลง 

4) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับปญหาแวดลอมในชีวิตประจําวันของ

ผูใหญ และผูใหญเห็นวาจําเปน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

5) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชเหตุผลมากขึ้น 
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6) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมตองใชพละกําลังมาก โดยเฉพาะผูใหญใน

วัยกลางคน 

7) เปนกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับปญหา และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตใน

แตละชวงวัย 

จึงสามารถสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูของผูใหญไดวา ผูใหญมีความ

ตองการที่จะเรียนรูและรูวาทําไมตองเรียน และจะเรียนรูไดดีเมื่อการเรียนรูนั้นสามารถนําไปใช

ประโยชนใหกับตนเองได ซ่ึงผลที่จะไดรับจากการเรียนรูนั้นเปนแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับผูใหญ

และตองการใชความรูและทักษะที่ไดเรียนรูมาใชประโยชนไดทันที นอกจากนี้ผูใหญตองการเปน

ผูนําตนเองในการเรียนรูมากกวาที่จะตองคอยรับการพัฒนาหรือบังคับใหเรียนรู อีกทั้งยังใชปญหา

เปนศูนยกลางในการเรียนรู ตองการมีสวนรวมในการเรียนรูโดยดึงประสบการณที่เคยมีมา

ประกอบการเรียนรู 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ เพื่อสอดคลองกับสมมติฐาน

หลัก 4 ประการ ไดแก การเปลี่ยนแนวความคิดตนเอง บทบาทของประสบการณ ความพรอมที่จะ

เรียนรู การมุงเนนที่จะเรียนรู จึงสรุปเปนรูปแบบการเรียนรูได 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ การเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูจากการนําตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

2.3.3.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)  

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1) ความหมายของการเรียนรูแบบจากการปฏิบัติ (Action Learning) 

Revans (1992: 626-627 quoted in Tae Bok Lee, 2005: 23) ไดให   

คํานิยามวา การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนดั่งการพัฒนา ความฉลาดทางปญญา อารมณหรือ

รางกาย ที่เกี่ยวของกับสาระหรือการตอบสนองตอปญหาทั้งที่เกิดขึ้นจริง ปญหาที่ตึงเครียด และ

ปญหาที่ซับซอน เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

McGill and Beaty (1995: 31) ไดใหความหมายของการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ วาเปนกระบวนการตอเนื่องทั้งการเรียนรูและสะทอนความคิด ที่ดําเนินการโดยผูรวม

กระบวนการเพื่อที่จะทําใหกระบวนการนั้นบรรลุวัตถุประสงค 

Gordon (1993 อางถึงใน ประจวบ แหลมหลัก, 2547: 22) ไดให

ความหมายวา เปนกระบวนการที่นําคนที่มีทักษะและประสบการณระดับตางกันมารวมกลุมกัน

วิเคราะหปญหาในการทํางาน แลววางแผนในการแกปญหา จากนั้นจะมีการปฏิบัติเพื่อแกปญหา
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ตามแผนที่วางไว ซึ่งระหวางการดําเนินการแกปญหากลุมผูเรียนจะมีการพบปะกัน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการแกปญหา 

Inglis  (1994  อางถึงใน  อรพรรณ บุตรกตัญู, 2549: 19)  ไดให
ความหมายวาการเรียนรูแบบจากการปฏิบัติเปนกระบวนการที่นําไปสูการที่บุคคลคนหาแนว
ทางการแกปญหาดวยกันที่รวมถึงการปฏิบัติ ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งบุคคลและองคกร  

ประจวบ แหลมหลัก (2547: 22) ไดสรุปวา การเรียนรูจากการปฏิบัติเปน
การเรียนรูที่นําคนที่มีทักษะ หรือประสบการณแตกตางกันมารวมกลุมเพื่อเรียนรู เพื่อแกปญหาที่
เผชิญอยูระหวางการปฏิบัติจริง โดยผูเรียนในกลุมจะเปนทั้งผูเรียนและผูสอนไปในตัว กลาวคือ    
ผูที่มีความถนัดดานใดก็จะดํารงบทบาทเปนผูสอน คนอ่ืนๆ จะเปนผูเรียน จากนั้นจะเขาไปปฏิบัติ
จริง และมีการพบปะกันเปนระยะเพื่อประเมินผลความกาวหนา จนไดบทสรุปคือ เกิดทักษะในการ
ทํางานครบถวน และเกิดแนวทางในการแกปญหาขององคกรในที่สุด 

นอกจากนี้ยังกลาวไดวา การเรียนรูแบบจากการปฏิบัติ เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ตอเนื่องกันของกลุมคนเล็กๆ เพื่อคิดทําความเขาใจ รวมกันพัฒนาแกไขปญหาจริงที่
เกี่ยวของกับงานที่ เ อ้ือประโยชนตอการพัฒนาทั้งบุคคล  ทีม  และองคกร (Garratt,1997; 
Marquardt, 1999 and Pedler, 1996 อางถึงใน วีระวัฒน  ปนนิตามัย, 2543: 17) และการเรียนรู
จากการปฏิบัติยังสรางข้ึนจากประสบการณและความรู รวมทั้งทักษะของแตละบุคคลหรือกลุม 
กลุมมักจะใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบงานท่ียากหรือปญหาในองคกรทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและนําผลลัพธไปสูองคกรสําหรับทบทวนและเรียนรูตอไป ประโยชนของการเรียนรู
จากการปฏิบัติ คือ หนึ่ง การพัฒนาทักษะและความรู ผานกระบวนการปฏิบัติจริงเม่ือเกิดการ
แกปญหา สอง เกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรเกิดข้ึน เมื่อผูเขารวมแกปญหามองปญหาจากมุมมอง
ใหมๆ นอกจากน้ี วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2543: 17) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนรูที่แทจริง (Real Learning) ที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปโดยเร่ิมจาก
ภายในหนวยงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร โดยการเรียนรูดังกลาวเปน
การเปล่ียนแนวทางจากการฝกอบรมในงาน (On the Job Training) มาเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณในการทํางาน (On the Job Learning) 

จึงสรุปไดวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคคลไดนําความรู 
ทักษะเดิมที่มีอยูมาใชในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนโดยการวิเคราะห วางแผน ทําการทดลองปฏิบัติ 
เกิดเปนความรูใหมที่นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดตอไป 
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การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก Reg Revans 
(Wikipedia, 2009) ซึ่งเปนนักวิชาการ นักบริหารและที่ปรึกษาดานการจัดการ ผูซึ่งบุกเบิกในการ
นําการเรียนรูแบบจากการปฏิบัติมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู
จากการปฏิบัตินั้น เขาไดเสนอเปนสมการของการเรียนรูไวดังนี้ 
      L   = P + Q 
     (Learning) = (Programmed) + (Questioning) 
    ซึ่ง P = รูปแบบความรูเดิมที่กาํหนดไวเปนแนวทาง 
     Q = คําถามทีเ่กิดข้ึนจากภายในตนเอง (Insight) 
 

ตอมา Marquard (1990 อางถึงใน ประจวบ แหลมหลัก (2547: 23) ได
เพิ่มเติมสมการใหชัดเจน เปนระบบ มีความตอเนื่องมากข้ึน ดังนี้ 

 
      L  = P + Q + R + I + R 
 
    ซึ่ง R   = การคิดใครครวญ (Reflection) 
     I = การดําเนนิการแกไข การทดลองเพื่อเรียนรู 
(Implementation) 

จากสมการของ Revans และ Marquard สามารถสรุปไดวา การเรียนรู
จากการปฏิบัติจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีการนําความรูเดิมมาเปนแนวทางรวมกับการต้ังคําถามในส่ิง
ที่เกิดข้ึน แลวจึงคิดใครครวญสะทอนผลออกมาเพื่อนําไปปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติ 

2)  ข้ันตอนของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
แมแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติจะเนนที่การต้ังคําถาม 

การคิดใครครวญ และมีการปฏิบัติควบคูกันไป แตนักวิชาการหลายทานไดเสนอข้ันตอนของการ
เรียนรูจากการปฏิบัติแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

Pedler (1986 quoted in Mcgiland Beaty, 1995: 31) ไดสรุป
กระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติไวเปน 4 ข้ันตอน คือ 
 1. ข้ันวิเคราะหประสบการณโดยการสังเกตและคิดใครครวญ
เกี่ยวกับสถานการณที่ผานมาวาทําส่ิงใดลงไปและเกิดผลอยางไร  
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 2. ข้ันเกิดความเขาใจในสถานการณนั้นหลังจากการวิเคราะห
ประสบการณ 
 3.  ข้ันจัดทําแผนปฏิบัติการตามความเขาใจที่เกิดข้ึนใหมนั้น  
 4.  ข้ันลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
 

 ซึ่งกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของ Pedler สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  แสดงกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติตามแนวคิดของ Pedler 
แหลงที่มา: ประจวบ แหลมหลัก, 2547: 24. 
 
 
 
 

1. ประสบการณ 

การสังเกตและคิดใครครวญเกี่ยวกับ

สถานการณเพ่ือวิเคราะหส่ิงกระทํา

และผลที่เกิดขึ้น 

4. การลงมือปฏิบัติ 

การลงมือปฏิบัติตามแผนนั้น 

2. เกิดความเขาใจ 

เกิดความเขาใจใหมตอ

สถานการณนั้น อันเปนผลมา

จากการวิเคราะห ประสบการณ 

3. การวางแผน 

วางแผนปฏิบัติการตามความเขาใจ

ที่เกิดขึ้นใหม 
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 Goldon (1993 อางถึงใน ประจวบ แหลมหลัก, 2547: 25) ไดอธิบายวา
หลังจากการเผชิญกับปญหาแลวจะตองดําเนินการตามข้ันตอนการเรียนรู 8 ข้ันตอน ไดแก 
 1. กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 
 2. จัดกลุมผูเรียนโดยแตละกลุมใหประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถแตกตางกันออกไป 
 3. ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดประเด็นที่จะตองเรียนรูและปฏิบัติ 
 4. กลับเขาที่ทํางานเพื่อฝกทักษะตามที่กําหนดไว 
 5. หากมีปญหาที่จําเปนตองศึกษาเปนกรณีพิเศษอาจจัดการเรียน
เปนกลุมยอยศึกษาเฉพาะกรณีข้ึนได 
 6. ภายหลังจากการฝกปฏิบัติไดระยะหนึ่ง จะตองจัดประชุมกลุมข้ึน
อีกเพื่อประเมินความกาวหนา และวางแผนการเรียนรูในข้ันตอไป 
 7. ดําเนินการซํ้าตามกระบวนการเดิม จนกวาประเด็นการเรียนรู
บรรลุตามวัตถุประสงค 
   8. จัดทําเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรียนรูเพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนางานในคราวตอไป 

 
 Marquardt (1999; 2004 quoted in Tae Bok Lee, 2005: 25) ไดแบง

องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติเปน 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ปญหา งาน หรือโครงการ (A Problem, Task or Project) เม่ือ
เกิดปญหานั้นการเรียนรูจะเกิดผลดีที่สุดคือ ทุกคนตองมีสวนรวมในการแกปญหา 
 2. กําหนดกลุม (The Group or Set) การเรียนรูจากการปฏิบัติมี
สมมติฐานที่วากระบวนการเรียนรูคือสังคม ดังนั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติจะเกิดไดดีคือเรียนรู
เปนกลุม ซึ่งอยูระหวาง 4-8 คน ซึ่งในบางโอกาสสมาชิกในกลุมอาจเปนที่ปรึกษา หรือผูตามก็ได 
 3. การตั้งคําถามและไตรตรอง (The Questioning and Reflective 
Process) การเรียนรูจากการปฏิบัตินี้เปนการเนนหาคําถามมากกวาการหาคําตอบ การไตรตรอง
นั้นเปนเหมือนความสามารถในการยอนกลับไปมองถึงประสบการณของบุคคล 
 4. การนําไปปฏิบัติ (Commitment to taking Action) การปฏิบัติ
เปนการเพิ่มการเรียนรูเพราะเปนการไดคิดไตรตรอง การเปรียบเทียบผลที่ไดรับตามที่ไดคาดหวัง
การปฏิบัตินั้นก็จะทําใหบุคคลเกิดแรงจูงในการสะทอนกลับไปยังสมมติฐานนั้น 
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 5.  การยึดมั่นในการเรียนรู (The Commitment to Learning) การ

เรียนรูสําคัญเทาเทียมกันกับการปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติก็เทากับการบรรลุยัง

เปาหมายของงาน และเปนการพัฒนาบุคคลและองคกร 

 6.  ใหการเรียนรูเปนตัวสอน (The Learning Coach) การใหการ

เรียนรูเปนตัวสอนจะชวยใหกลุมเกิดการพัฒนาทักษะทางดานกระบวนการที่ดี โดยการทํางานกับ

กลุมผานการตั้งถามและการไตรตรองสะทอนผล 

 

ตารางที่ 2.3  ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

 

Pedler (1986)  Goldon (1993)  Marquardt (1999; 2004) 

(1) ข้ันวิเคราะห

ประสบการณโดยการสังเกต

และคิดใครครวญเกี่ยวกับ

สถานการณที่ผานมาวาทําสิ่ง

ใดลงไปและเกิดผลอยางไร  

(2) ข้ันเกิดความเขาใจใน

สถานการณนั้นหลังจากการ

วิเคราะหประสบการณ 

(3) ข้ันจัดทําแผนปฏิบัติ

การตามความเขาใจที่เกิดขึ้น

ใหมนั้น  

(4) ข้ันลงมือปฏิบัติตาม

แผนที่วางไว 

(1)กําหนดวัตถุประสงคของ

การเรียนรู 

(2)  จัดกลุมผูเรียน 

(3) ประชุมรวมกัน 

(4) กลับไปทํางานเพื่อฝก

ทักษะตามที่กําหนดไว 

(5) จัดกลุมยอยกรณี มี

ปญหาพิเศษ 

(6) จัดประชุมกลุมอีกครั้ง

เพื่อประเมิน 

(7) ดําเนินการซ้ําตาม

กระบวนการเดิม  

(8) จัดทําเอกสารเพื่อใชใน

การพัฒนางานคราวตอไป 

 

 

(1)ปญหางานหรื อ

โครงการ  

(2) กําหนดกลุม เพื่อรวม

เรียนรู 

(3) การตั้งคําถามและ

ไตรตรอง  

(4) การนําไปปฏิบัติ  

(5) การยึดมั่นในการเรียนรู  

(6) ใหการเรียนรูเปนตัว

สอน  

 

จากการศึกษาขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ จากนักวิชาการจึง

สามารถสรุปไดวาการเรียนรูจากการปฏิบัติมีข้ันตอน ดังนี้ 
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  1. ข้ันกําหนดปญหา ระบุถึงปญหาที่เกิดข้ึน หรือส่ิงที่ตองการเรียนรูใน
ระหวางปฏิบัติจริง 
  2. ข้ันคิดไตรตรองถึงประสบการณ สถานการณที่เคยเกิดข้ึน หรือนํา
คนที่มีทักษะ ประสบการณแตกตางกันมารวมกลุมเพื่อเรียนรูดวยกันโดยผูเรียนในกลุมจะเปนทั้ง
ผูเรียนและผูสอนไปในตัว กลาวคือ ผูที่มีความถนัดดานใดก็จะดํารงบทบาทเปนผูสอน คนอ่ืนๆ จะ
เปนผูเรียน 
  3. ข้ันวางแผน เปนการวางแผนปฏิบัติในการแกปญหา ตามความ
เขาใจใหม 
  4. ข้ันนําไปปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว ในระหวางการ
ปฏิบัติผูเรียนอาจมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอยางตอเนื่อง เพื่อเกิดการเรียนรูรวมกัน 
  5. ประเมินผลการเ รียนรูว าผลที่ ได รับเปนไปตามแผนหรือ
วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม หากผลลัพธที่ไดเปนที่พอใจก็สรุปผลเพื่อนําไปใชในคราวตอไป 

2.3.3.3 การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)  
มนุษยมีการเรียนรูในหลายรูปแบบต้ังแตแรกเกิดโดยสวนใหญจะเปนการเรียนรูที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันตางๆ แตหากพิจารณาเฉพาะกับที่เกี่ยวของกับองคกรแลว การเรียนรูที่
เกิดข้ึนโดยสวนใหญเปนการเรียนรูจากประสบการณ (ชนิตา ไพศาลวนิชกุล, 2550: 2) การเรียนรู
จากประสบการณนั้นเกี่ยวของกับการสะทอนถึงประสบการณของแตละคนเพื่อที่ทําใหสรางหรือ
ปรับปรุงทฤษฎีการปฏิบัติซึ่งนําไปสูประสิทธิผลของการปฏิบัติของแตละคน โดยรูปแบบของการ
เรียนรูจากประสบการณคือการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน (Procedural Learning) นอกจากนี้การ
เรียนรูจากประสบการณเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาคน การพัฒนาหรือปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องของทักษะของกลุมข้ึนอยูกับการมีสวนรวมในการสรางทักษะใหม (Johnson and 
Johnson, 2006: 45) 

ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณเปนทฤษฎีที่เนนถึงบทบาทของประสบการณที่มี
ตอการเรียนรู โดยแนวคิดดังกลาวไดสังเคราะหและพัฒนามาจากงานของ Dewey (1938) ที่เนน
ส่ิงที่จําเปนของการเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของประสบการณ งานของ Lewin (1951) ที่เนนถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติสวนบุคคลในดานการเรียนรู และงานของ Piaget (1970) ที่ไดกลาวถึง
สติปญญาวาเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธของบุคคลและส่ิงแวดลอม (Kolb, 1984: 21-23) โดย 
Argyris และ Shon (1974, 1978 quoted in Kolb, 1984: 11) กลาววา การเรียนรูจาก
ประสบการณเปนส่ิงสําคัญสําหรับประสิทธิภาพทั้งของแตละบุคคลและองคกร และการเรียนรู
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เหลานี้จะสามารถเกิดข้ึนไดในสถานการณซึ่งคานิยมสวนบุคคลและบรรทัดฐานขององคกร
สนับสนุนกิจกรรมที่มีรากฐานมาจากขอมูลที่ถูกตอง (Valid Information) ทางเลือกที่อิสระและไม
มีรูปแบบ (Free and Informed Choice) ความยึดมั่นภายใน (Internal Commitment) โดยการ
เรียนรูแบบเชิงประสบการณมีลักษณะการเรียนรูไมกําหนดเวลาตายตัว และตองมีเวลาเพียงพอใน
การเรียนรูเพื่อการคนพบสิ่งใหมๆ และสามารถเรียนไดทุกๆ ที่ โดยเปาหมายของการเรียนรูจาก
ประสบการณก็คือ ความพยายามที่จะใหผูเรียนไดรับประสบการณตามสภาพจริง และความ
พยายามที่จะแปลงประสบการณที่ไดรับนําไปสูการปฏิบัติจริงๆ โดยในปจจุบันมีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณข้ึน ซึ่งเปนนวัตกรรมที่จะชวยใหผูเรียนไดรับส่ิงที่มีความหมาย
ตรงตามความตองการที่อยากจะเรียนรู (สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน, 2544: 39) 

การเรียนรูจากประสบการณนี้ไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดอธิบายถึงลักษณะของ
วงจรแหงการเรียนรูดังนี้ 

Kolb and Fry (1975 quoted in Smith, 2001) ไดเสนอวาการเรียนรูแบบเชิง
ประสบการณเปนการเรียนรูที่ซึ่งความรูไดถูกสรางข้ึนโดยการแปรเปล่ียนประสบการณจากวงจร   
4 ข้ันตอน ซึ่ง Kolb and Fry (1975 quoted in Smith, 2001) ไดเสนอองคประกอบ 4 ข้ันตอน  
ของการเรียนรูจากประสบการณ โดยกลาววาวงจรการเรียนรูนี้สามารถเร่ิมข้ึนที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได 
และควรเกิดเปนวงจรที่ตอเนื่อง (Spiral) วงจรการเรียนรูจากประสบการณมีวงจร 4 ข้ันตอน       
ดังภาพที่ 2.4  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  Kolb’s Experiential Learning Cycle 

แหลงที่มา:  Dixon, Nancy M. 1999: 40. 
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1) ประสบการณจริง (Concrete Experience: CE)  

เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูเรียน เปนการเขาไปมีสวนรวม และเปลี่ยนประสบการณที่

เปนสวนประกอบของชีวิต และรับรูประสบการณใหม ประสบการณจะนําไปสูการรวบรวม

ความสามารถในการจัดการที่ยิ่งใหญ ซ่ึงประสบการณอาจจะมีผลกระทบตอการเรียนรูไดทั้งการ

ยอมรับและการปฏิเสธ บุคคลที่มีการเรียนรูในขั้นนี้มักตัดสินแกปญหาตางๆ โดยใชความรูสึกนึก

คิดของตนเอง สามารถกลาวไดวาเปนการเรียนรูจากความรูสึก (Learning from Feeling) 

มากกวาการคิดเชิงทฤษฎีนามธรรม  

2) สะทอนผลจากการสังเกต ไตรตรอง (Reflective Observation: RO) 

เปนการเรียนรูที่ดีที่สุดโดยการใหผูเรียนไดมีการสะทอนความคิดจากสิ่งที่ไดสังเกต

จากประสบการณตางๆ และสามารถมองสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางแยกแยะไดเปนหลายแงมุม มีการ

ไตรตรองประสบการณที่ไดรับอยางละเอียดรอบคอบเพื่อนํามาพิจารณาวาสิ่งใดเปนประโยชน 

หรือไมเปนประโยชน บุคคลที่มีการเรียนรูในขั้นนี้มักจะทําความเขาใจกับความหมายของสิ่งตางๆ 

โดยการสังเกตและการคิดดวยตัวเอง การตัดสินใจตองอาศัยการสังเกตและวิเคราะหอยางละเอียด 

การเรียนรูในขั้นนี้เปนการเรียนรูดวยการดูและฟง (Learning by Watching and Listening) 

3) การสรางแนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) 

เปนการรวบรวมประมวลความรูหรือสิ่งที่ไดรับจากประสบการณเพื่อสรางกรอบ

แนวคิดที่เกี่ยวของกับแนวคิดอื่นๆ ที่ไดจากประสบการณในอดีตและความรูที่ไดจากการกระทํา 

หรือไดรับมา หรือการไดรับความรูจากขอมูล จากครูผูสอน การสนทนาพูดคุย แลวนํามากําหนด

เปนกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีของตนเอง สามารถวิเคราะหเชิงปริมาณและวางแผนอยางเปนระบบ 

บุคคลที่มีการเรียนรูในขั้นนี้เนนทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงนามธรรมและมักไมนําตนเขาไป

เกี่ยวของกับผูอ่ืน ชอบสรางแนวคิดและแบบแผนในการอธิบายสิ่งตางๆ ดวยการคิดอยางมีเหตุผล

มากกวาการใชความรูสึก การเรียนรูในขั้นนี้จึงมีลักษณะเปนการเรียนรูจากการคิด (Learning by 

Thinking)  

4) การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE)  

เปนการนําเอาทฤษฎีที่สรุปไดไปทําการทดลองฝกปฏิบัติ และตรวจสอบ เพื่อการ

ลองผิดลองถูก เพื่อนําแนวคิดหรือทฤษฎีของตนไปใชในการแกปญหาและตัดสินใจในสถานการณ

อื่นๆ ที่คลายๆ กัน บุคคลที่มีการเรียนรูในขั้นนี้เรียนรูไดดีในสถานการณที่ตนเองไดเขาไปมีสวน

รวม มักชอบพบปะกับบุคคลอื่นเพื่อการอภิปรายรวมกับกลุมมากกวาการเฝาดูหรือสังเกต และเนน

ที่การนําแนวคิดใหมไปทดลองปฏิบัติ (Learning by Doing) 
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ในแบบจําลองดังแสดงในภาพที่ 1 Kolb ไดเสนอวาการเรียนรูจําเปนตองอาศัย
ความสามารถที่มีลักษณะเปน 2 มิติที่แตกตางกัน ซึ่งเปนตัวแทนของลักษณะการเรียนรูที่ตรงขาม
กัน 2 ข้ัว คือ มิติแรกในแนวต้ังเปนความสามารถดานประสบการณจริง (CE) และการสรางแนวคิด
นามธรรม (AC) มิติที่สองในแนวนอนเปนความสามารถดานการทดลองปฏิบัติจริง (AE) และการ
สะทอนผลจากการสังเกต  (RO) ดังนั้นในกระบวนการของการเรียนรู  ผู เ รียนจึงมีระดับ
ความสามารถแตกตางกันในมิติของการเปนผูกระทํา และการเปนผูสังเกต และมีความสามารถ
แตกตางกันในมิติของการนําตนเองเขาไปเกี่ยวของและการวิเคราะหโดยไมตองนําตนเองเขาไป
เกี่ยวของ (ชนิตา ไพศาลวนิชกุล, 2550: 16) 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.5  Diagrams of Kolb's Learning Styles 
แหลงที่มา:  Kolb Learning Styles,  2006. 
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จากการสังเกตจะพบวาขั้วเชิงแนวคิดนามธรรมและจากประสบการณจริง 

(Abstract/ Concrete) เปนสวนหนึ่งของการทําความเขาใจ (Prehension) ซ่ึงแสดงถึงกระบวนการ

ยึดจับประสบการณที่แตกตางและตรงขามกัน 2 ประเภท ไดแก การทําความเขาใจจากการคิด 

(Comprehension) ซ่ึงเชื่อถือการแปลแนวความคิด และการแสดงออกทางสัญลักษณ การทํา

ความเขาใจจากประสบการณ (Apprehension) ซ่ึงเชื่อถือประสบการณตรงที่จับตองไดและมี

คุณภาพที่รูสึกได ในอีกดานหนึ่งขั้วการปฏิบัติและการสะทอนผล (Active/  Reflective) เปนสวน

หนึ่งของการแปลงประสบการณ (Transformation) แสดงถึงการแปรเปลี่ยนสิ่งที่ยึดจับมาไดซ่ึง

แตกตางและตรงขามกัน 2 แบบ ไดแก การไตรตรองจากายใน (Intention) และการปฏิบัติจริง 

(Extension) มิติทั้งสองของการเรียนรูทั้งการทําความเขาใจ (Prehension) และการแปลง

ประสบการณ (Transformation) เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับแนวความคิดทั้งดานการปฏิบัติและการคิด

ของ Piaget (Kolb, 1984: 40) 

จากแบบจําลองโครงสรางของกระบวนการเรียนรูขางตน การรับและการแปลง

ประสบการณมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยการรวมกันของกระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิด

การเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นกระบวนการเรียนรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะถูกครอบงําโดย

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือกระบวนการทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง การควบคุม

กระบวนการเรียนรูอาจจะเลื่อนจากฐานโครงสรางการเรียนรูหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่ง Kolb  (1984: 

76-78) ไดเสนอการอธิบายรูปแบบการเรียนรูของบุคคลวาเกิดจากการผสมผสานกันระหวาง

ลักษณะการเรียนรูที่เดนของแตละมิติ ไดรูปแบบการเรียนรู 4 แบบ 

1) แบบเอกนัย (Convergent Style) 

จะใชความสามารถในการเรียนรูดานการสรางแนวคิดนามธรรม (Abstract 

Conceptualization: AC) และการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) เปนหลัก จุด

แข็งของรูปแบบนี้คือ การแกปญหา การตัดสินใจ และการปรับประยุกตแนวความคิดมาใชในทาง

ปฏิบัติ บุคคลที่มีรูปแบบของการเรียนรูนี้มักจะทําไดดีในสถานการณที่เหมือนการทดสอบทาง

ปญญา ซ่ึงมีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวตอคําถามแตละขอ (Torrealba, 1972; Kolb, 1976 

quoted in Kolb, 1984: 77) ในรูปแบบของการเรียนรูนี้ ความรูจะถูกเรียบเรียงในวิถีทางซึ่งผาน

การใหเหตุผล โดยมุงเปาหมายไปที่ปญหาอยางเฉพาะเจาะจง (Hypothetical-Deductive) 

งานวิจัยรูปแบบการเรียนรูของฮัดสัน (Liam Hudson, 1996 quoted in Kolb, 1984: 77) แสดงให

เห็นวาบุคคลที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบเอกนัย จะควบคุมการแสดงออกทางอารมณ พวกเขายินดี

ที่จะเผชิญกับงานและปญหาในทางเทคนิคมากกวาประเด็นระหวางบุคคลและทางสังคม 
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2) แบบอเนกนัย (Divergent Style) 

จะมีจุดแข็งในการเรียนรูที่เปนไปในทิศทางตรงขามกับแบบเอกนัย (Convergent 

Style) กลาวคือจะมีลักษณะการเรียนรูที่โดดเดนในดานประสบการณจริง (Concrete 

Experience: CE) และสะทอนผลจากการสังเกต (Reflective Observation: RO) จุดแข็งของ

รูปแบบการเรียนรูแบบนี้คือ ความสามารถในการจินตนาการและการรับรูถึงความหมายและ

คุณคา ความสามารถในการพัฒนาของบุคคลแบบอเนกนัย คือ การมองเห็นสถานการณที่ชัดแจง

จากมุมมองที่หลากหลายและนําความสัมพันธตางๆ มาเรียบเรียงเปนภาพรวมที่มีความหมาย ส่ิง

สําคัญสําหรับรูปแบบการเรียนรูนี้คือ การพัฒนาจะมาจากการสังเกตมากกวาการกระทํา บุคคลที่

มีรูปแบบการเรียนรูนี้มักจะปฏิบัติไดดีในสถานการณที่ตองการการสรางแนวความคิดที่เปน

ทางเลือก เชน การระดมสมอง (Brainstorming) มีแนวโนมที่จะเปนคนที่มีจินตนาการ ชอบใช

ความรูสึก และใหความสนใจกับบุคคล 

3) แบบซึมซับ (Assimilation Style) 

จะมีความสามารถในการเรียนรูโดดเดนในดานสะทอนผลจากการสังเกต 

(Reflective Observation: RO) และการสรางแนวคิดนามธรรม (Abstract  Conceptualization: 

AC) จุดแข็งของรูปแบบการเรียนรูนี้ อยูบนการใหเหตุผลจูงใจ และความสามารถที่จะสรางตัวแบบ

ทางทฤษฎี (Theoretical Models) มักชอบรวบรวมขอมูลอยางกวางขวางจากแหลงตางๆ และอยู

บนการเขาใจในสิ่งที่มีความแตกตางกันแลวสามารถรวบรวมอธิบายความหมายไดจากการนํามา

คิดสรุปดวยเหตุผล (Grochow, 1973 quoted in Kolb, 1984: 78) รูปแบบการเรียนรูนี้จะไมคอย

ใหความสําคัญกับบุคคล แตจะสนใจในเรื่องแนวความคิดรวบยอด 

4) แบบปฏิบัติ (Accommodative Style) 

จะมีลักษณะการเรียนรูที่โดดเดนทางดานประสบการณจริง (Concrete 

Experience: CE) และการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) จุดแข็งที่สุดของ

รูปแบบการเรียนรูนี้คือ การทําโดยลงมือปฏิบัติแผนงานและหนาที่ตางๆ ใหประสบความสําเร็จ 

และการเขาไปมีสวนรวมในประสบการณใหม ส่ิงสําคัญของรูปแบบการเรียนรูนี้คือ การมองหา

โอกาส การเสี่ยง และการปฏิบัติ บุคคลที่มีรูปแบบการเรียนรูนี้จะสามารถปรับตัวเองไดดีตอ

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในสถานการณที่ซ่ึงทฤษฎีหรือแผนงานไมเหมาะสม

ตอสภาพความเปนจริง ผูที่มีการเรียนรูแบบนี้จะมีแนวโนมที่จะละเลยแผนงานหรือทฤษฎีเหลานั้น 

บุคคลที่มีรูปแบบการเรียนรูนี้มีแนวโนมที่จะแกปญหาในลักษณะของการลองผิดลองถูกโดย
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สัญชาตญาณในการแกปญหาตางๆ (Grochow, 1973 quoted in Kolb, 1984: 77) โดยจะพึ่งพา
ขอมูลจากบุคคลอ่ืนๆ มากกวาความสามารถในการวิเคราะหของตนเอง 

Pfeiffer and Jones (1983 อางถึงใน สวัสด์ิ ภูทอง, 2546: 48) ไดเสนอทฤษฎีการ
เรียนรูจากประสบการณวาเปนกระบวนการเรียนรูที่เปนลักษณะของวงจรแหงการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน โดยเรียกวาวงจรการเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวย 
 1. การคนหาแลกเปล่ียนประสบการณ (Experiencing) ผูเรียนจะเขาไปมีสวน
รวมเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรูโดยการคนหาและแลกเปล่ียนกับกลุมเพื่อน และครูผูสอน เปน
ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. การนําเสนอประสบการณ (Publicing) ผูเรียนจะแลกเปล่ียนประสบการณใน
การนําเสนอประสบการณในอดีต การสังเกต การรวมปฏิสัมพันธตอกันในระหวางปฏิบัติกิจกรรม 
 3. การเขารวมอภิปราย (Processing) ผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบและเขารวม
อภิปรายรูปแบบและการเปล่ียนแปลงของกิจกรรม 
 4. การสรุปสรางความรูใหม (Generalizing) ผูเรียนจะนําประสบการณที่ไดรับ
มาผสมผสานและกําหนดสรางเปนความรูใหม 
 5. การประยุกตใช (Applying) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆที่เกี่ยวของและสรางเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง 

Esther Goh (1998 อางถึงใน สวัสด์ิ ภูทอง, 2546: 49-50) ไดเสนอรูปแบบการ
เรียนรูจากประสบการณจะมีวงจรการเรียนรู 5 ข้ันตอน โดยไดเสนอแนวคิดวาในทุกรูปแบบการ
เรียนรูจากประสบการณจะมีกระบวนการพ้ืนฐานจํานวน 3 ข้ันตอน ประกอบดวย การปฏิบัติ (Do) 
การไตรตรอง (Reflect) และการประยุกตใช (Apply) โดยรูปแบบวงจรการเรียนรูจากประสบการณ
ของ Esther Goh มีความคลอบคลุมแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณหลายแนวคิด สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  และเปนรูปแบบการเรียนรูที่ ไดใชทดลองกับผู เ รียนใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยวงจร 5 ข้ันตอน ดังภาพที่ 2.6 ดังนี้ 
 1. ประสบการณ (Experience) เปนการรับรูประสบการณจากการปฏิบัติ จาก
การเขารวมกิจกรรม หรืออาจเปนการกําหนดประสบการณใหม 
 2. การแลกเปล่ียน (Share) เปนการแลกเปล่ียนขอมูล การสังเกต การไตรตรอง 
และนําเสนอขอมูล 
 3. กระบวนการ (Process) เปนการถกเถียงอภิปรายผลขอมูล การคนหา
ประสบการณ การวิเคราะหและสะทอนกลับขอมูล 
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 4. การสรุปภาพรวม (Generalize) เปนการสรุปภาพรวมและกําหนดเปน
ประสบการณใหม และทดสอบ ทดลองปฏิบัติจริง 
 5. การประยุกตใช (Apply) เปนการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ เปนการนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6  วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Esther Goh 
แหลงที่มา:  สวัสด์ิ ภูทอง, 2546: 50. 
 

จึงสามารถสรุปไดวา การเรียนรูจากประสบการณนั้นเปนการเรียนรูที่มีลักษณะเปน
วงจรที่ตอเนื่องกัน โดยอาจเร่ิมที่จุดใดกอนก็ได ซึ่งเปนการนําเอาประสบการณเขามาเกี่ยวของใน
การเกิดการเรียนรู ไมวาประสบการณนั้นจะมาจากประสบการณเดิมของจากตนเอง หรือ
ประสบการณใหมจากตนเองและบุคคลอ่ืน แลวนํามาสะทอนความคิด วิเคราะหออกมาเพื่อใหได
เปนแนวคิด วิธีการ หรือทฤษฎีใหม แลวนําไปทดลองปฏิบัติหรือปฏิบัติจริง จนในที่สุดผลที่ไดก็จะ
เกิดเปนประสบการณที่จะใชเรียนรูไดตอไป 
 
 
 

ประสบการณ 

(Experience) 

การประยุกต 

(Apply) 

การแลกเปล่ียน 

(Share) 

กระบวนการ 

(Process) 

การสรุป 

(Generalize) 

ปฏิบัติ 

สะทอนประยุกตใช 
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2.3.3.4 การเรียนรูจากการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
“Self –Directed Learning” นั้นมีคําเรียกภาษาไทยที่แตกตางกัน ไดแก การเรียนรู

จากการนําตนเอง การเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรูแบบรายบุคคล การเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูแบบนําตนเองการเรียนรูแบบกํากับตนเอง เปนตนซึ่งในที่นี้ใชขอใชคําวา “การเรียนรูจาก
การนําตนเอง” 

ในอดีตนั้นการเรียนรูจากการนําตนเอง ถูกจัดไวเปนเร่ืองของการศึกษาผูใหญ แต
จริงแลวสามารถ นํามาใชไดกับทุกกลุมอายุ ทุกวัฒนธรรม และทุกระดับการศึกษา (รุง แกวแดง, 
2540) โดยการเรียนรูจากการนําตนเองมีจุดมุงหมายหลัก คือ ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
อยางตอเนื่อง แมวาผูเรียนจะจบการศึกษาไปแลวก็ตาม ซึ่งถือวาเปนการเอ้ือตอ การพัฒนาการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรูจากการนําตนเองเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
กลุมมานุษยนิยม ซึ่งมีความเชื่อเร่ืองความเปนอิสระ และความเปนตัวของตัวเองของมนุษย  

Skager (1978: 13) กลาววา การเรียนรูจากการนําตนเอง เปนการพัฒนาการ
เรียนรูและ ประสบการณการเรียน ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลของ
กิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะเปนสมาชิกของกลุมการเรียน
รวมกัน 

Griffin (1983: 153) กลาววา การเรียนรูจากการนําตนเอง เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูเปนเฉพาะบุคคลและการพัฒนาการเรียนรู 

Hiemstra (2003) กลาววา การเรียนรูจากการนําตนเอง (Self-directed learning) 
เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความกาวหนา
ของการเรียนของตนเอง เปนลักษณะซึ่งผูเรียนทุกคนมีอยูในขณะที่อยูในสถานการณการเรียนรู 
ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณหนึ่งไปยังอีก
สถานการณหนึ่งได  

Knowless (1975: 18) กลาววา การเรียนรูจากการนําตนเองเปนกระบวนการที่
บุคคลมีความคิดริเร่ิมในการวินิจฉัยความตองการเรียนรู การวางเปาหมายและแผนการเรียนอยาง
มีระบบดวยตนเอง การแสวงหาแหลงทรัพยากรในการเรียนรู ทั้งที่เปนคนและเปนอุปกรณ 
คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและนํามาประยุกตเปนกลวิธีในการเรียนรู และประเมินผลการ
เรียนรูนั้นๆโดยจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ได 
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Tough (1979: 114) กลาววา การเรียนรูจากการนําตนเองคือการเรียนรูสําหรับ
บุคคลที่มีความต้ังใจ จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกพันมุงมั่นกับการเรียนเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
อยางตอเนื่อง และวางแผนการเรียนของตนเอง 

จากความหมายของการเรียนรูจากการนําตนเองที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตน
พอจะสรุปไดวาการเรียนรูจากการนําตนเอง คือ ลักษณะการเรียนรูที่บุคคลมีความตองการ 
เปาหมายในการเรียนรู สรรหาวิธีการหรือแหลงที่ไดมาซึ่งขอมูลในการเรียนรู ทั้งที่เปนคนและเปน
อุปกรณดวยตัวเอง สุดทายแลวมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้นดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง  

ซึ่งความสําคัญและประโยชนของการเรียนรูจากการนําตนเองนั้น Knowles (1975 
อางถึงใน รังสรรค สุกันทา, 2546: 19) ไดสรุปวาการเรียนรูจากการนําตนเองทําใหบุคคลเรียนได
มากกวา ดีกวา มีความต้ังใจ มีจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการ
เรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวาคนท่ีเรียนโดยเปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากผูสอน 
ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ทําใหมนุษยอยูรอด และการ
เรียนรูจากการนําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 

ผูเรียนจะมีความรูสึกอยากเรียน เม่ือมีสภาพแวดลอมที่อํานวยความสะดวก ความ

พรอม มีเปาหมาย ในการเรียนของตนเอง ยอมรับที่จะมีความรับผิดชอบในการวางแผนการเรียน

ของตน และปฏิบัติในการเรียนรวมทั้งแสดงความกาวหนาในการเรียนของตน นอกจากนี้

ส่ิงแวดลอมทางการเรียนการสอน ที่มีสวนสําคัญตอการเรียนการสอนแบบนําตนเอง ไดแก สภาพ

หองเรียน การจัดเวลาเรียน และเลือกแหลงวิทยาการตางๆ เปนตน ในสวนของสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ จะตองคํานึงถึงส่ิงที่เกี่ยวของกับสภาพในหองเรียน ขนาดและลักษณะของหองเรียน แสง

สวางในหองเรียน อากาศถายเทในหองเรียน อากาศถายเทในหองเรียน ความรอนหนาวขณะที่

ผูเรียนอยูในหองเรียน เกาอ้ีสําหรับนั่งเรียน ความเปนไปไดในการจัดเกาอ้ี รวมทั้งเสียง และ

สิ่งรบกวนตางๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอน การจัดเวลาเรียน ควรเปนไปตามความตองการของ

ผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งเวลาในการศึกษาคนควาและเวลาในหองเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูเรียนและกระตุนความสนใจของผูเรียน (จินตนา ยูนิพันธ, 2527; สรรรัชต หอไพศาล, 2551) 

ในสวนของแหลงวิทยาการโดยเฉพาะหองสมุดและแหลงคนควาเปนปจจัยที่สําคัญ

ในการเรียนรูจากการนําตนเอง หองสมุดควรมีการจัดการ ใหสอดคลองกับแนวคิดใหม จํานวนและ
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คุณภาพของหนังสือ วารสาร เทป วีดิทัศน ตลอดจน อุปกรณที่ชวยในการคนควาเชน คอมพิวเตอร 

การติดตอกับหองสมุดอ่ืน โสตทัศนูปกรณตางๆ เหลานี้มีสวนชวยอยางมากในการเสริมใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเอง นําตนเองได (พรสุวรรณ จารุพันธ, 2539) 

 1) ลักษณะผูเรียนดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง 

นักวิชาการการศึกษาหลายทานไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนจากการนํา

ตนเองไวหลายทาน ไดแก Knowles, Skager, Guglielmino และละเอียด แจมจันทร ดังนี้ 

Knowles (1975: 61) ไดสรุปลักษณะของผูที่เรียนรูจากนําตนเอง 9 ประการ คือ 

 1. มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน และทักษะที่

จําเปนในการเรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูจากการ

นําตนเอง 

 2. มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ในฐานะที่เปนบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง มีความ

เปนอิสระและสามารถนําตนเองได 

 3. มีความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อนๆ ไดดี เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานี้เปน

เสมือนสิ่งสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของ

ตนเอง การเรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอ่ืน และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 

 4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการ ในการเรียนรูอยางสมจริง 

โดยความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

 5. มีความสามารถในการแปลความตองการในการเรียนออกมาเปจดุมุงหมาย

ของการเรียนรู ในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสาํเร็จนัน้เปนไปได 

 6. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจาก

ผูสอน ในการทําเร่ืองยากใหงายข้ึน และเปนผูใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษา 

 7. มีความสามารถในการหาบุคคล และแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสม

กับวัตถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 

 8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนทีม่ีประสิทธิภาพโดยใชประโยชน

จากแหลงวทิยาการ และมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ 
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 9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลของขอคนพบตางๆ 

ไปใชอยางเหมาะสม 

Skager (1978: 24-25) ไดอธิบายลักษณะของผูเรียนจากการนําตนเองไว 7 

ประการ คือ 

 1. เปนผูยอมรับตนเอง  (Self-acceptance) มีทัศนคติตอตนเองในดานการ

เปนผูเรียน 

 2. เปนผูมีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ไดแก 1) 

สามารถวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง 2) วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเองให

สอดคลองกับความตองการที่ต้ังไว 3) มีความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการเรียน 

 3. มีแรงจูงใจภายในตนเอง (Intrinsic Motivation) เปนผูเรียนที่มีแรงจูงใจใน

การเรียนอยูในตนเอง จะสามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่งที่ควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูก

ตําหนิ ถูกลงโทษ หรือเรียนเพื่อตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง 

 4. มีการประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถที่จะประเมิน

ตนเองไดวาจะเรียนไดดีแคไหน โดยอาจขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนก็ได ซึ่งผูเรียนจะตอง

ยอมรับการประเมินผลภายนอกวาถูกตองก็ตอเมื่อ ผูประเมินมีความคิดอยางอิสระและการ

ประเมินสอดคลองกับส่ิงตางๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น 

 5. การเปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) ผูเรียนที่นํา

ประสบการณเขามาใชในกิจกรรมชนิดใหมๆ อาจจะสะทอนการเรียนรู หรือการจัดวางเปาหมาย

โดยจะมีเหตุผลหรือไมมีก็ได ในการที่จะเขาไปทํากิจกรรมใหมๆ ความใครรู ความอดทดตอปญหา

ที่ยังสงสัย การชอบสิ่งที่ยุงยากสับสนและการเรียนอยางสนุกจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํา

กิจกรรมใหมๆ และทําใหเกิดประสบการณใหมๆ 

 6. ความยืดหยุน (Flexibility) มีความยืดหยุนในการเรียนรู มีความเต็มใจท่ี

จะเปล่ียนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียน และใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ 

การลองผิดลองถูก ซึ่งไดไดแสดงถึงการขาดความต้ังใจที่จะเรียนรู ความลมเหลวจะไดรับการ

นํามาปรับปรุงแกไขมากกวาที่จะยอมแพหรือยกเลิก 
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 7. ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) ผูเรียนที่ดูแลตนเองไดเลือกที่จะ

ผูกพันกับรูปแบบของการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึง ผูเรียนสามารถจัดการกับปญหาตามเวลาที่

กําหนด โดยพิจารณาถึงส่ิงที่ตองการวา ลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได 

Guglielmino (1977  อางถึงใน  นรินทร   บุญชู, 2532)  ไดทําการวิเคราะห

องคประกอบของลักษณะบุคคลที่เรียนรูจากการนําตนเอง โดยแบงออกเปน 8 ประการ ดังนี้ 

 1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to Learning Opportunities) มี

ลักษณะเปนผูรักความกาวหนา ใฝสรางอนาคต สามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่ควรจะทํา 

ยินดีตอการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืนๆ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ 

ยิ่งเรียนรูมาก ยิ่งรูสึกวาส่ิงตางๆ ในโลกลวนนาต่ืนเตน การเรียนรูเปนเร่ืองสนุก ตองการเรียนรูใหมาก

ข้ึนเพื่อจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง เช่ือวาไมมีใครแกเกินเรียน 

และถือวาการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินชีวิต ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายอยางในแตละป

และคิดวาผูใฝเรียนอยูเสมอคือผูนํา 

 2. การมีแนวคิดของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as 

an Effective Learner) คือ เปนผูตองการเรียนรู ปรารถนาจะใหมีเวลามากๆ ที่จะเรียนในแตละวัน 

ถาตัดสินใจที่เรียนรูอะไรก็ตาม สามารถหาเวลาเรียนไดเสมอไมวาจะมีภารกิจยุงยากเพียงใดก็ตาม 

ไมมีปญหาในการอาน ทราบดีวา เมื่อไรที่จะเรียนรูในเร่ืองใด สามารถเช่ือมโยงส่ิงที่กําลังเรียนกับ

เปาหมายในระยะเวลาที่ต้ังไว สามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเร่ืองที่ตองการจะเรียนรู มีความ

สนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถามตางๆ ขอบทดลองเรียนส่ิงใหมๆ สามารถคิดคน

วิธีการแปลกๆ ใหมๆ ที่จะทําส่ิงตางๆ และชอบสํารวจตรวจสอบปญหาตางๆ 

 3. การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู (Initiative and 

Independence in Learning) คือ เปนผูทีส่ามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองไดดี สามารถคิดคน

วิธีการตางๆ ไดหลายแบบสาํหรับการเรียนรูเร่ืองใหมๆ ยอมรับในความผิดพลาดของตนเองเปน

ผูนํากลุมในการเรียนรูตางๆ และเปนผูเรียนที่มปีระสิทธภิาพทัง้ในช้ันเรียนและการเรียนรูดวย

ตนเอง 

 4. การยอมรับในส่ิงที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูของตนเอง (Acceptance for 

One’s Own Learning) คือ เปนผูที่ทราบดีวา ตนเองตองการเรียนอะไร ถามีส่ิงที่ตองการจะเรียนรู
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จะหาทางเรียนรูใหได เขาใจบทบาทตนเองดีวาตนเปนใคร อยูในฐานะอะไร และกําลังทําอะไร 

ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไรและจะเรียนอยางไร เม่ือตองเรียนส่ิงที่ยากก็ไม

ทอ ถาเปนเร่ืองที่ตนสนใจ และสามารถบอกไดวาตนเองมีความถนัดในเร่ืองใด 

 5. ความรักในการเรียน (Love of Learning) คือ เปนผูที่กระตือรือรนที่จะ

เรียนรูส่ิงใหมๆ รักและใฝใจในการเรียนรูอยูเสมอ มีความชื่นชอบผูที่รักการเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ 

ชอบแกปญหาที่มีแงคิดหลายๆ ทาง เห็นความสําคัญของการเรียนรู และเห็นวาการสอบไมใช

ประเด็นสําคัญหากแตความเขาใจตอเร่ืองที่ศึกษามีความสําคัญมากกวา 

 6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) คือ เปนผูที่รูจักตนเองดีพอในการเรียน

ไมตองการใหผูสอนบอกทุกส่ิงทุกอยาง เม่ือประสบกับปญหาที่ไมเขาใจ ไมหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น

สามารถทํางานตามลําพังไดดี โดยสามารถนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได 

 7. การมุงอนาคต (Orientation to the Future) คือ เปนผูที่ชอบสถานการณ

การเรียนที่มีความทาทาย ชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกมากกวา 1 คําตอบ มีความพยายาม

เชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ต้ังไว และคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอ

การศึกษา 

 8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทักษะการ

แกปญหา (Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) คือ เปนผูที่สามารถ

ตัดสินใจในการศึกษาเร่ืองใหมๆ ทราบแหลงขอมูลที่ตองการคนหา มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู

ส่ิงตางๆ อยางมาก มีทักษะในการฟง การอาน การเรียน และการจํา รูจักการเรียนและเห็นวา

ปญหาตางๆ เปนส่ิงที่ทาทาย 
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      ตารางที่ 2.4  เปรียบเทียบลักษณะของผูเรียนรูจากการนําตนเอง 

Skager  (1978: 24-25) Knowles (1975: 61) Guglielmino  (1977) 

1. เปนผูยอมรับตนเอง  

    (Self-acceptance)  

2. เปนผูมีการวางแผนการเรียน  

    (Planfulness)  

3. มีแรงจูงใจภายในตนเอง  

    (Intrinsic Motivation)  

4. มีการประเมินผลตนเอง  

    (Internalized Evaluation)  

5. การเปดกวางตอประสบการณ  

    (Openness to Experience)  

6. ความยืดหยุน  

    (Flexibility)  

7. ความเปนตัวของตัวเอง  

    (Autonomy) 

1. มีความเขาใจถึงความแตกตางของบุคคลในดานความคิด 

และทักษะท่ีจําเปนในการเรียนรู  

2. มีแนวคิดท่ีวาตนเองเปนบุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเอง  

3. มีความสามารถในการสรางสัมพันธอันดีกับเพื่อน  

4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู

อยางแทจริง  

5. มีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูจาก

ความตองการ  

6. มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธกับผูสอนเพื่อขอ

ความชวยเหลือ หรือขอคําปรึกษา 

7. มีความสามารถในการแสวงหาบุคคล และแหลงวิทยาการ 

 8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลจาก

ขอมูลที่คนพบไปใชไดอยางเหมาะสม 

1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู 

    (Openness to Learning Opportunities)  

2. การมีแนวคิดของตนเองวาเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

     (Self Concept as an Effective Learner)  

3. การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู  

     (Initiative and Independence in Learning)  

4. การยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของตนเอง      

     (Acceptance for One’s Own Learning)  

5. ความรักในการเรียน (Love of Learning)  

6. ความคิดสรางสรรค (Creativity)  

7. การมุงอนาคต (Orientation to the Future)  

8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และทักษะการแกปญหา  

     (Ability to Use Basic Study Skills and Problem-

Solving Skills) 
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จึงเห็นไดวาลักษณะของผูที่เรียนรูจากการนําตนเองนั้นมีนักทฤษฎีและ

นักการศึกษาไดสรุปไวหลากหลายลักษณะดวยกัน แตคุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญ

ที่ควรใหความสําคัญ คือ การที่ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนดวยตนเอง เพราะการเรียนรูจาก

การนําตนเองของบุคคลไมมีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัวแนนอน ข้ึนอยูกับความพรอมที่จะเรียนรู 

เพราะความพรอมถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของตัวบุคคลหากบุคคลมีความพรอมใน

การนําตนเอง บุคคลสามารถจะเรียนวิธีใดก็ไดที่ตนถนัด ฉะนั้นความพรอมในการนําตนเองจะชวย

ใหบุคคลแสวงหาความรูในวิธีการเรียนรูที่ตนเองถนัด แลวเลือกวิธีการนั้นๆ มาเปนแบบของตนเอง 

ในการศึกษาหาความรู การแกปญหา การดําเนินชีวิตในสังคมและการทํางาน (วิบูลยลักษณ ปรียา

วงศากุล, 2547: 55)  

                                 2) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเรียนรูจากการนําตนเอง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองของ Knowles  (1975: 

121); Skager (1978: 105); Tough (1979: 88) พอสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเรียนรู

จากการนําตนเอง มีดังนี้ 

(1)  การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) หมายถึง มีเจตคติในเชิง

บวกตอตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง สามารถทํางานหรือเรียนไดดวยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได 

รวมทั้งมีความยืดหยุนในการเรียนรู มีความเต็มใจแนวแนในการเรียนรู ศึกษาปญหาโดยการลอง

ผิดลองถูก หรือเรียนรูจากความลมเหลว โดยมีความพยายามที่จะนํามาปรับปรุงแกไข ไมทอถอย 

หรือยกเลิก เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน มีความรักในการเรียน 

มองอนาคตในแงดี และมีความสามารถใชทักษะทางการศึกษาหาความรู และทักษะทางการ

แกปญหา 

(2)  แรงจูงใจ ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation) มีความ

อยากรูอยากเห็นความพอใจที่จะทําใหความเขาใจ และแสดงความสามารถของตนเองในบางสิ่ง

บางอยาง ซ่ึงแรงจูงใจมาจากภายในนี้เปนแรงจูงใจของการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตองการพัฒนา

ศักยภาพของตนใหเปนจริง เพื่อใหมีทักษะ มีความรู ความฉลาดเพิ่มขึ้น มิใชเพื่อการปรับตัวหรือ

การตอบสนองตอแรงกดดันจากสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการพิสูจนความสามารถหรือศักยภาพของคน 

(3)  การวางแผน การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองมีความตระหนัก

และรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตน โดย 
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- หาความจําเปนของการเรียนรูของตน (Learning  Needs) รูถึง

ความตองการในการเรียนของตน 

- ต้ังเปาหมายของการเรียนรู (Learn  Goals) โดยวางจุดมุงหมายที่

เหมาะสมกับตนเองใหเหมาะสมกับความตองการที่ต้ังไว วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการ

ทํางานที่แนนอน ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด ตัดสินใจชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะ

กาวไปเทาใด พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรคที่จะทําใหไมประสบความสําเร็จ หรือหาขั้นตอนที่

ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพและหาเวลาสําหรับการเรียนรู จัดเวลาให

เหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน 

- การแสวงหาแหลงความรูทั้งที่เปนแหลงวิชาการ และแหลงบุคคล 

(Learning Source) โดยมีความสามารถในการหาบุคคล และแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสม

กับวัตถุประสงคของการเรียนรู การตัดสินใจวาจะรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ

หรืออุปกรณที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง หรือผูเรียนตองศึกษาตนเองวามีความตองการ

เฉพาะดานอะไรบาง เกณฑที่ใชในการเลือกแหลงวิทยาการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู

ขอเท็จจริง ขอไดเปรียบเสียเปรียบ เปนตน 

- เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตน (Learn Strategies) ตองรู

วิธีการที่จะเรียน (Know how to learn) รูวาจะไปสูจุดที่ตองการจะรูไดอยางไร ซ่ึงการเรียนรูจาก

การนําตนเองไมจําเปนตองเรียนคนเดียว อาจมีการสอบถามจากผูอ่ืน หรือขอความชวยเหลือจาก

บุคคลภายนอก บางครั้งอาจมีการทํางานพรอมกับผูอ่ืน แตตนเองมีความรูสึกวาตนเองเปนผูเรียนรู

ดวยตนเอง ซ่ึงการเรียนรูจากการฝกและปฏิบัติจะกอใหเกิดความรูและประสบการณที่เปน

ประโยชน 

- การประเมินผลการเรียนรู ( LearningEvaluation)  มีการ

ประเมินผลตนเอง สามารถที่จะประเมินตนเองไดวาจะเรียนไดดีแคไหน หรืออาจขอใหผูอ่ืน

ประเมินการเรียนรูของตนก็ได ซ่ึงผูเรียนจะตองยอมรับการประเมินผลภายนอกวาถูกตองก็ตอเมื่อ

ผูประเมินมีความคิดอยางอิสระ และการประเมินสอดคลองกับสิ่งตางๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูใน

ขณะนั้น 

(4)  ความพรอม (Readiness) โดยบุคคลที่จะเรียนรูดวยตนเอง จะตอง

เปนผูมีความพรอมในดานตางๆ กลาวคือ 

- ดานสุขภาพ บุคคลจะตองมีสุขภาพจิตที่ดีในรางกายที่แข็งแรง

สมบูรณโดยแยกเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับความรูสึก รับรู และยอมรับความรูสึก มีความสมดุลทั้ง
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ภายในและภายนอกอยางมั่นคง มีความสงบภายใน และ 2) ระดับความมุงมั่น รูคุณคาของ

โภชนาการในเรื่องของอาหารการกิน สุขภาพที่แข็งแรง มีลักษณะนิสัยและรูปแบบชีวิตที่ดี 

- ดานทักษะ จะตองมีการพัฒนาทักษะดานสมอง และมีการ

สรางสรรคความคิดในหลายรูปแบบ แบงเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับความคิดจะตองมีการพัฒนา

ทักษะดานสมอง และมีการสรางสรรคความคิดในหลายรูปแบบ รวมทั้งความทรงจํา ความมี

เหตุผล ความรูเรื่องการงาน และเทคนิคตางๆ 2) ระดับรูสึก ทักษะดานสังคม ดานศิลปะ และดาน

การแสดงออก ซ่ึงจะตองนําความรูสึกของตนเขารวมกับสถานการณนั้น และสามารถถายทอด

ความรูสึกมั่นคงในการกระทํา มิใชเพียงการรับรูและแสดงความรูสึกออกมาเทานั้น 3) ระดับความ

มุงมั่น มีทักษะทางเทคนิค ทางการเงิน ทางกายภาพและทางความสามารถทําไดอยางศิลปน มิใช

เปนผูมีความชํานาญเทานั้น 

(5)  บรรยากาศและสภาพแวดลอม บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเอง ตองเปนบรรยากาศของความเปนอิสระไววางใจกัน ใหเกียรติ เคารพในกฎเกณฑรวมกัน 

เคารพในความเปนมนุษยรวมกัน รวมไปถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ ที่จะตองเอื้ออํานวย

ตอการเรียนรู ผูอํานวยความสะดวกมีสวนชวยใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูจากการนําตนเอง 

ดังนั้น จึงควรมีลักษณะของผูที่มีความอบอุน มีความรัก สนใจ และยอมรับในตัวของผูเรียน คอย

ดูแลการวางแผนการเรียนดวยตนเองของผูเรียน เปนบุคคลที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงและยอมรับ

ประสบการณใหมๆ และมีความตองการที่จะเรียนจากกิจกรรมที่ตนเองชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนอยู 

จากที่ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรูตางๆ ในระดับบุคคล การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมี

ความสนใจในการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติวาบุคคลมีรูปแบบการเรียนรูจากการนําตนเองอยางไร เพราะจากการทบทวนวรรณกรรม

ตางๆ จึงทําใหพบวาการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการเรียนรูแบบจากเชิงประสบการณ 

(Experiential Learning) การเรียนรูแบบจากการปฏิบัติ (Action  Learning) การเรียนรูแบบจาก

การนําตนเอง (Self-Directed Learning) มีสวนที่คลายคลึงและคาบเกี่ยวกัน เพราะรูปแบบตางๆ 

เหลานี้เปนรูปแบบที่ถูกคนพบเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูใหญ (Adult  Learning) ที่มี 4 

สมมติฐาน ไดแก  

 1.  ประสบการณมีผลตอการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญสามารถแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนได จึงทําใหประสบการณกลายเปนเทคนิคในการสรางการเรียนรู

ใหกับผูใหญ จึงเกิดเปนการเรียนรูแบบจากเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 
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 2. ผูใหญเปนผูเรียนที่พรอมจะเรียนรูและรับส่ิงตางๆ ไดถาหากเปนส่ิงที่เขา
ตองการซึ่งความพรอมอาจสรางข้ึนไดโดยไมตองรอการพัฒนา 
 3. การมุงเนนที่จะเรียนรู (Orientation to Learning) โดยอาศัยปญหาเปน
ศูนยกลาง (Problem-Centered) จึงเกิดเปนการเรียนรูแบบจากฐานปญหา (Problem-Base 
Learning) หรือการเรียนรูแบบจากการปฏิบัติ (Action Learning) 
 4. ผูใหญมีความมั่นใจวาตนเองสามารถกําหนดชีวิตและคิดวาสามารถนํา
ตนเอง (Self-Directing) ได รูจักเหตุและผล สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ควบคุมตัวเองไดเมื่อ
ตกอยูในสถานการณใดๆ ก็ตามจะสามารถแกปญหาไดเอง จึงเกิดเปนการเรียนรูแบบจากการนํา
ตนเอง (Self-Directed Learning) 

ดวยความคลายคลึงของรูปแบบการเรียนรูลักษณะตางๆ ทําใหผูวิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาวาบุคลากรขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ถือวาเปนวัยผูใหญนั้นมีรูปแบบการ
เรียนรูจากการนําตนเอง (Self-Directed Learning) อยางไร และมีระดับความพรอมในการเรียนรู
มากนอยแคไหน เหตุผลที่เลือกศึกษารูปแบบนี้เพราะการเรียนรูจากการนําตนเองเปนรูปแบบการ
เรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Knowles, 1975 อางถึง
ใน พรสุวรรณ จารุพันธุ, 2539: 35) ทําใหผูวิจัยสนใจวาผูที่จบการศึกษาจากสถาบันและไดเขาสู
ชวงของการทํางานแลวนั้น การเรียนรูจากการนําตนเองเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหผูเรียนนั้นตอง
ศึกษาหาความรู เรียนรูดวยตนเองโดยที่ไมมีครู อาจารยมาเปนผูคอยปอนขอมูลใหแตเพียงผูเดียว 
อีกทั้งจากการศึกษาพบวาการเรียนรูจากการนําตนเองเปนส่ิงที่มีคุณคายิ่งเพราะสงผลใหบุคลากร
แตละคน “กลายเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตที่มีศักยภาพ” (Hiemstra and Burns, 1977 อางถึงใน 
รังสรรค สุกันทา, 2546: 18) และเพื่อใหสามารถทํางานอยูในองคกรและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ไดตอไปอีกดวย 
 

2.4 รางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 

รางวัลคุณภาพแหงชาติถือเปนรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางดาน
เทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตาง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญ่ีปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2551: 
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7) เพื่อใหเห็นถึงที่มาของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) จึงจะกลาวถึง

ที่มาของ รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA)ในเบื้องตน 

MBNQA 

รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) เปนรางวัลแหงชาติที่นําแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

(Total Quality Management: TQM) มาใชเพื่อประเมินองคกรตางๆ และมอบรางวัล ซ่ึงเปน

รางวัลคุณภาพแหงชาติในลักษณะเกี่ยวกับรางวัลเดมมิ่งของประเทศญี่ปุน โดยรัฐบาลของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมาย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพื่อมอบใหแกองคกรที่

ประสบความสําเร็จดียิ่งตามเกณฑตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแตละป (ชรัติ อุนสัมฤทธิ์, ม.ป.ป.:1) 

และ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ยังเปนตนแบบรางวัลคุณภาพ

แหงชาติที่ประเทศตาง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย 

สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2551: 7)  

 

ตารางที่ 2.5 เกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA 

 

ประเทศ ช่ือเกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA 
ป ค.ศ.ท่ีเริ่ม 

ประกาศมอบรางวัล 

Australia Australia Business Excellence Award (ABEA) 1988 

European  European Quality Award (EQA) 1989 

Singapore  Singapore Quality Award (SQA) 1994 

Japan  Japan Quality Award (JQA) 1995 

 

MBNQA มีเปาหมายเพื่อสงเสริม ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ อันนําไปสู

การสรางความพึงพอใจแกลูกคา และเพื่อผลตอองคกรในที่สุด ซ่ึงบทบาทที่สําคัญของ MBNQA มี

อยู 3 ประการ คือ 

1. ชวยปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ความสามารถและผลการดําเนินการใหเปนที่ยอมรับ

โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมที่แทจริง 

2. กระตุนใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสูความเปนเลิศ

ระหวางองคกรตางๆ  
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3. เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชในการจัดการผลการดําเนินการขององคกร รวมทั้งใช

เปนแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู 

 

แนวคิดหลัก: ที่มาของการจัดตั้งรางวัล 

 ในตนและกลางศตวรรษที่ 1980 ผูนําของอุตสาหกรรมและรัฐบาลอเมริกันเห็นวาเรื่อง

คุณภาพไมใชทางเลือกสําหรับบริษัทอเมริกันอีกตอไป แตเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหสามารถแขงขันกับ

ตลาดโลกได แตธุรกิจอเมริกันสวนมากก็ยังไมเชื่อในเรื่องคุณภาพหรือไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร 

Baldrige Award จึงถูกสรางขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานสูความเปนเลิศ ซ่ึงจะชวยใหบริษัทของอเมริกัน

บรรลุคุณภาพระดับโลกได โดยออกเปน Public  Law  100-107 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 1987 

กอใหเกิดความรวมมือในรูปแบบใหมระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และมีการกอตั้งมูลนิธิ 

MBNQL ข้ึนในป 1988 รางวัลนี้ไดช่ือมาจาก Malcolm  Baldige ซ่ึงเปน Secretary  of 

Commerce ต้ังแตป 1981 และไดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อป 1987 เขาเปนผูมีความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการอยางเปนเลิศ นํามาสูการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

รัฐบาลในระยะยาว 

 

เปาหมายของ MBNQA 

 รางวัล MBNQA นี้จะชวยใหมีการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตโดย 

1. ชวยกระตุนบริษัทอเมริกันใหปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตเพื่อความภาคภูมิใจที่

สามารถกาวมาขางหนาได และไดกําไรเพิ่มขึ้น 

2. เปนการรับรูความสําเร็จของบริษัทที่สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและบริการ 

และเปนตัวอยางใหกับผูอ่ืน 

3. วางแนวทางและหลักเกณฑซ่ึงสามารถใชไดกับธุรกิจอุตสาหกรรม รัฐบาล และองคกร

อ่ืนๆ ในการประเมินความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพของตน 

4. ใหแนวทางที่ชัดเจนสําหรับองคกรอเมริกันอื่นๆ ซ่ึงตองการเรียนรูวิธีการบริหารไปสู

คุณภาพ โดยการเผยแพรขอมูลโดยละเอียดวาองคกรที่ไดรับรางวัลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมและบรรลุ Eminence ไดอยางไร 
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 MBNQA จะบรรลุเปาหมายไดอยางไร 

 ขณะนี้ไดมีการรับเกณฑนี้ไปใชอยางกวางขวางทั่วโลก ในฐานะเปนมาตรฐานสูความเปน

เลิศ เกณฑถูกออกแบบเพื่อชวยใหบริษัทตางๆ ยกระดับความสามารถในการแขงขันโดยมุงไปที่

เปาหมายหลัก 2 ประการคือ การใหสินคาที่มีคุณคาสูงขึ้นแกลูกคา และการยกระดับสมรรถนะ

โดยรวมของบริษัท 

 โปรแกรมนี้ไดรับการพิสูจนวาเปนความสําเร็จของการทํางานเปนทีมระหวางรัฐบาลกับ

วงการอุตสาหกรรมรัฐบาลไดลงทุนในปแรกประมาณ 3 ลานเหรียญ และไดรับเงินจากภาคเอกชน

อีกมากมาย 100 ลานเหรียญ เงินอีกมากกวา 10 ลานเหรียญสําหรับการเผยแพรโปรแกรม รวมทั้ง

เวลาและการทุมเทของอาสาสมัครจากธุรกิจเอกชนอีกนับรอย 

 ธรรมชาติของความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนนี้เห็นไดชัดเจนที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ แตละปจะมีผูเชี่ยวชาญมากกวา 300 คนจากวงการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย รัฐบาล

ทุกระดับ องคกรเอกชนไมคากําไร เปนอาสาสมัครมาทบทวนแบบสมัครเขารับรางวัล ไปตรวจ

เยี่ยมสถานที่ และใหขอคิดเห็นสะทอนกลับอยางละเอียดซึ่งระบุจุดแข็งและโอกาสที่สามารถ

ปรับปรุงได นอกจากนั้นสมาชิกของคณะกรรมการยังนําเสนอเรื่องการบริหารคุณภาพ การ

ปรับปรุงสมรรถนะ และรางวัลนับเปนพันๆ ครั้ง 

 บริษัทที่ไดรับรางวัล 28 แหง มีหนาที่เปน Quality Advocate พยายามที่จะใหความรูและ

ใหขอมูลแกบริษัทและองคกรอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชนที่ไดจากการใชกรอบและเกณฑของ MBNQA 

เกินกวาที่คาดไว ถึงวันนี้ผูไดรับรางวัลไดนําเสนอความรูประมาณ 30,000 ครั้งไปยังองคกรนับ

พันๆ  

 เนื้อหาหลัก 

 MBNQA  นี้มีขอกําหนดสําหรับการประเมิน 7 หมวด ดังนี้ 

1. การนําองคกร (Leadership) ตรวจสอบวาผูบริหารระดับสูงชี้นําแนวทางใหแกบริษัท

อยางไร และบริษัทไดแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และปฏิบัติในฐานะพลเมืองดีอยางไร 

2. การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic  Planning) ตรวจสอบวาบริษัทกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตรอยางไร และกําหนดแผนปฏิบัติการสําคัญอยางไร 



 

 

92 

3. การเนนลูกคาและการตลาด (Customer and Market Focus) ตรวจสอบวาบริษัท

กําหนดความตองการและความคาดหวังของลูกคาและตลาดอยางไร 

4. ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห (Measurement, Analysis and Knowledge 

Management) ตรวจสอบวาการบริหาร การใช และการวิเคราะหขอมูล/ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

กระบวนการสําคัญของบริษัท และระบบบริหารสมรรถนะของบริษัท 

5. ทรัพยากรบุคคล (Workforce  Focus) ตรวจสอบวาบริษัทสงเสริมใหกําลังคนพัฒนา

ศักยภาพอยางเต็มที่อยางไร และมีการทําใหกําลังคนเหลานั้นสนับสนุนทิศทางของบริษัทอยางไร 

6. การบริหารกระบวนการ (Process Management) ตรวจสอบวากระบวนการผลิต การ

จัดสง และการสนับสนุนสําคัญ ไดรับการออกแบบ บริหาร และปรับปรุงอยางไร 

7. ผลลัพธทางธุรกิจ (Results) ตรวจสอบสมรรถนะและการปรับปรุงในเรื่องสําคัญ ไดแก 

ความพึงพอใจของลูกคา สมรรถนะทางดานการเงินและการตลาด ทรัพยากรมนุษย การเปน

พันธมิตรกับผูสงมอบ สมรรถนะในการดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบสมรรถนะเปรียบเทียบกับ

คูแขง (Baldrige National Quality Program National Institute of Standards and 

Technology, n.d.: 1; อนุวัฒน  ศุภชุติกุล,  ม.ป.ป.: 3) 
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1 
Leadership 

4 
Measurement, Analysis, and Knowledge Management 

2 
Strategic Planning 

3 
Customer and Market Focus 

6 
Process Management 

5 
Workforce Focus 

7 
Results 

Baldrige Criteria for Performance Excellence Framework: A System Perspective 

                                              Organizational Profile 
                        Environment, Relationship, and Challenges 

   

 

 

 
                                            

                                   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดเกณฑการประเมินคุณภาพความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน 

แหลงที่มา: Criteria for Performance Excellence, Baldrige National Quality Program  

                  2009-2010, n.d.: 4. 

 

กระบวนการประเมิน 

 กระบวนการประเมินเร่ิมตนดวยการที่องคกรผูสมัครขอรับรางวัลตองกรอกรายละเอียด

เพื่อบอกเลาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑการประเมินแตละหมวดสงใหกับ NIST ซึ่งเปนหนวยงานที่

บริหารจัดการเร่ืองนี้ จะมีการประเมินใบสมัครและขอมูลโดยคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ       

ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและธุรกิจจากภาคเอกชน ผูตรวจสอบจะดูการบรรลุผล

และการปรับปรุงใน 7 ประเด็น ผูสมัครแตละรายจะไดรับรายงานสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาส

พัฒนาในแตละประเด็น 
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 ในการตรวจสอบข้ันสุดทาย คณะกรรมการตรวจสอบจะไปเยี่ยมผูสมัครที่ไดคะแนนสูง ใน

ระหวางการตรวจเยี่ยม  จะมีการสัมภาษณผูปฏิบั ติงาน  ทบทวนบันทึกและขอมูลตางๆ 

วัตถุประสงคเพื่อยืนยันขอมูลในใบสมัครและเพื่อตอบคําถามที่เกิดข้ึนระหวางการทบทวนของ

คณะกรรมการ เกณฑที่ใชในการประเมินและตัดสินนี้ไดรวมเอาปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ

สมรรถนะทางดานการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจทางธุรกิจ และยุทธศาสตรที่จะนําไปสูสมรรถนะ

ทางการตลาดที่สูงข้ึน มีสัดสวนการตลาดเพิ่มข้ึน ดึงดูดใจลูกคาและทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึน 

บริษัทจะตองใชขอมูลทางการเงินรวมทั้งแนวโนมกําไร ในการวิเคราะหและรายงานเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงสมรรถนะโดยรวม และตรวจสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสอง 

 ผูไดรับรางวัลจะตองประกาศใหสาธารณชนทราบ และใชรางวัลในการโฆษณาได การ

สงเสริมใหประชาชนและธุรกิจมีความต่ืนตัวตอการปรับปรุงคุณภาพเปนเปาหมายสําคัญของ

โปรแกรม และการโฆษณาเปนวิธีการหนึ่งที่จะบรรลุเปาหมายนี้  (อนุวัฒน   ศุภชุติกุล,  ม.ป.ป.:  1-4)  

 

TQA 
ความเปนมาของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) 

รางวัลคุณภาพแหงชาติถือเปนรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางดาน
เทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตาง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญ่ีปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน  

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เร่ิมตนต้ังแตมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดต้ังรางวัลคุณภาพ
แหงชาติข้ึนในประเทศไทย และดวยตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผนยุทธศาสตร 
การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน 
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตาง ๆ ทั้งภาคการผลิต 
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และการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร จัดการ 
องคกรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ และองคกรที่ไดรับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําองคกรของตนไปสู
ความสําเร็จ เพื่อเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืน ๆ นําไปประยุกตเพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 
ซึ่งเมื่อมีการขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได (สํานักงานรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ, 2551: 7) 
 
วิสัยทัศน  
       “รางวัลคุณภาพแหงชาติเปนรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง        
เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความเปนเลิศในการบริหารจัดการขององคกร ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐาน
โลก”  
 
วัตถุประสงค  
       1.  สนับสนุนการนําแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติไปใชในการปรับปรุงความสามารถในการ
แขงขัน  
       2.  ประกาศเกียรติคุณใหกับองคกรที่ประสบผลสําเร็จในระดับมาตรฐานโลก  
       3.  กระตุนใหมีการเรียนรูและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
       4.  แสดงใหนานาชาติเห็นถึงความมุงมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการ  
 
ประโยชนตอองคกร 

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นําเกณฑเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะ
ไดรับประโยชนในทุกข้ันตอน เร่ิมจากการตรวจประเมินตนเอง ผูบริหารจะทราบถึงสภาพท่ีแทจริง
วาระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพรองในเร่ืองใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและ
เปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และเม่ือองคกรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปาหมายที่
วางไว มีความพรอม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องคกรจะไดรับการตรวจประเมินดวย
กระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อเปน
ผูตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไมวาองคกรจะผานเกณฑรับรางวัลหรือไมก็ตาม องคกรจะไดรับ
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รายงานปอนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ตองปรับปรุง ซึ่งนับเปนประโยชนตอการนําไปวางแผน
ปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากข้ึนตอไป  
         องคกรที่ไดรับรางวัลจะเปนที่ยอมรับจากองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
และมีสิทธิ์ใชตราสัญลักษณรางวัลคุณภาพแหงชาติซึ่งส่ือถึงความเปนเลิศในระบบการบริหาร
จัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธองคกร รวมทั้งมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จและเปด
โอกาสใหมีการเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเปนแบบอยางใหกับองคกรอ่ืนๆ นําไป
ประยุกต  เพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2551: 8) 
 
จุดประสงคของเกณฑ 

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนบรรทัดฐานสําหรับการประเมินตนเองขององคกร การ
คัดเลือกผูไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ และการใหขอมูลปอนกลับแกองคกรที่สมัครรับรางวัล 
ยิ่งกวานั้นยังมีบทบาทสําคัญสามประการในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดังตอไปนี้ 

1. ชวยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธขององคกร 
2. กระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนสารสนเทศวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางองคกรตางๆ 

ทุกประเภท 
3. เปนเคร่ืองมือที่สามารถนํามาใชในการทําความเขาใจและจัดการผลการดําเนินการของ

องคกร รวมทั้งใชเปนแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู 
 
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ จัดทําข้ึนเพื่อชวยใหองคกรใชแนวทางที่บูรณาการในการ

จัดการผลการดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหเกิด 
1. การสงมอบคุณคาที่ดีข้ึนเสมอใหแกลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะสงผลตอความ

ยั่งยืนขององคกร 
2. การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององคกรโดยรวม 
3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 

 
โครงรางองคกร  

โครงรางองคกร กําหนดบริบทใหกับวิธีการที่องคกรปฏิบัติ สภาพแวดลอม ความสัมพันธที่
สําคัญในการทํางาน และความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ เปนแนวทางที่กําหนดกรอบ
ใหกับระบบการจัดการผลการดําเนินการขององคกร 
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การปฏิบัติการของระบบ 
การปฏิบัติการของระบบประกอบดวยเกณฑ 6 หมวดที่อยูสวนกลางของภาพ ซึ่งระบุ

ลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธที่องคกรบรรลุ  
การนําองคกร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2) และการมุงเนนลูกคาและ

ตลาด (หมวด 3) ประกอบกันเปนกลุมการนําองคกร หมวดตางๆ เหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพื่อ
เนนความสําคัญวาการนําองคกรตองมุงที่กลยุทธและลูกคา ผูนําระดับสูงตองกําหนดทิศทางของ
องคกรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

การมุงเนนบุคลากร (หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ (หมวด 7) 
ประกอบกันเปนกลุมผลลัพธ โดยบุคลากรและกระบวนการที่สําคัญมีบทบาททําใหการดําเนินการ
สําเร็จและนําไปสูผลการดําเนินการโดยรวมขององคกร 

การทํางานทุกอยางมุงสูผลลัพธ ซึ่งประกอบดวยผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ดาน
ลูกคา ดานตลาดและการเงิน ดานการดําเนินงานภายใน ดานบุคลากร ดานธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเช่ือมโยงกลุมการนาํองคกรเขากับกลุม
ผลลัพธ ซึ่งความเชื่อมโยงดังกลาวมีความสําคัญอยางยิง่ตอความสาํเร็จขององคกร นอกจากนัน้ 
ลูกศรนี้ยังแสดงถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางการนําองคกร (หมวด 1) และผลลัพธ (หมวด 7) 
สวนลูกศร 2 ทิศทางนั้น แสดงถึงความสําคัญของขอมูลปอนกลับในระบบการจัดการผลการ
ดําเนนิการที่มปีระสิทธิผล                                                                 
  
พื้นฐานของระบบ 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําให
องคกรมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการ
แขงขันโดยใชระบบที่ใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรูนี้ เปนพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดําเนินการโดยรวม 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.5.1  รางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 กีรติ ยศยิ่งยง (2546) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาองคการตามแนวคิดรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในตลาดการคาโลก กรณีศึกษา บริษัท ไทย อคริ

ลิค ไฟเบอร จํากัด” สรุปผลไดดังนี้ 

2.5.1.1 มูลเหตุจูงใจในการพัฒนาองคการตามแนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ขององคการนั้นมาจากองคการตองการสรางระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนเหตุผลหลัก สวน

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนั้นเปนเหตุผลรองลงมา 

2.5.1.2 แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาองคการตามแนวคิดรางวัลคุณภาพ

แหงชาติขององคการเริ่มตนจากการที่ผูบริหารองคการกําหนดนโยบายการพัฒนาองคการตาม

แนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษาเกณฑเงื่อนไข และ

ขอกําหนดตางๆ จากนั้นฝกอบรมคณะกรรมการดําเนินงาน จัดแบงบทบาทและหนาที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินงาน ประเมินองคการ ทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางานในทุก

หนวยงาน จัดทําเอกสารตามแนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติ แกไขขอผิดพลาด จัดทําเอกสารเพื่อ

ขอรับรางวัลและจัดสงเอกสารเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

2.5.1.3 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาองคการตามแนวคิดรางวัล

คุณภาพแหงชาติขององคการนั้น เริ่มตนจากปจจัยดานจุดมุงหมายของการพัฒนาองคการ ไดแก 

การกําหนดและประกาศนโยบายใหบุคลากรในองคการทุกหนวยงานทราบโดยทั่วกัน ปจจัยดาน

โครงสรางองคการ ไดแก การเปลี่ยนโครงสรางองคการแบบหนาที่เปนโครงสรางองคการแบบขาม

สายงาน ปจจัยดานความสัมพันธ ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับบุคลากร และ

ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับองคการ ปจจัยดานสิ่งตอบแทน ไดแก การใหรางวัลที่ไมใชเงิน 

ปจจัยดานภาวะผูนํา ไดแก การสงเสริมสนับสนุน การติดตาม ดูแล และการควบคุม และปจจัย

เครื่องมือชวยเหลือ ไดแก การสื่อสารและการฝกอบรม 

2.5.1.4 ประโยชนที่องคการไดรับหลังจากมีการพัฒนาองคการตามแนวคิดรางวัล

คุณภาพแหงชาติขององคการนั้น คือ ผลตอบุคลากร ไดแก บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น ผลตอการ
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ดําเนินงาน ไดแก การเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพและการลดของเสียในกระบวนการผลิต และ

ผลตอธุรกิจ ไดแก ภาพลักษณที่ดีขององคการ สามารถลดคาใชจายซึ่งเปนตนทุนการผลิต และ

การเพิ่มผลิตผลทางธุรกิจโดยรวม 

 

2.5.2 การเรียนรูขององคกร 

Pham and Swierczek (2006: 186-201) ไดทําการศึกษาเรื่อง ส่ิงที่สนับสนุนของการ

เรียนรูขององคกรในนักออกแบบ ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อกําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ผลลัพธของการเรียนรู เชน ความมุงมั่นของผูนํา ส่ิงจูงใจ และการมีปฏิสัมพันธกัน โดยเทียบกับ

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและบรรยากาศขององคกร โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 339 คน ใช

วิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 

1. ความมุงมั่นของผูนํา (Leadership Commitment) มีความสัมพันธทั้งผลการปฏิบัติงาน

และบรรยากาศขององคกร  

2. ระบบสิ่งจูงใจ (The Incentives System) ระบบสิ่งจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผล

การปฏิบัติงาน 

3. การมีปฏิสัมพันธกันของบุคลากร (Staff Interaction) การมีปฏิสัมพันธกันของบุคลากร 

มีผลทางบวกกับบรรยากาศขององคกร 

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาแตละปจจัยมีบทบาทและผลกระทบที่แตกตางกันตอ

กระบวนการและผลลัพธของการเรียนรูขององคกร 

 

2.5.3 การเรียนรูระดับกลุม 

สงวน ชางฉัตร (2542) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทีมงานที่สงผลกระทบตอประสิทธิผลใน

การดําเนินธุรกิจขนาดยอม” ศึกษาเฉพาะธุรกิจคาปลีกและธุรกิจบริการในเขตบริการของสถาบัน

ราชภัฎพิบูลสงคราม จากการศึกษาผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาและกําหนดรูปแบบการพัฒนา

ทีมงานที่มีประสิทธิผลโดยกําหนดใหภาวะผูนําเปนศูนยกลางของการพัฒนาทีมงาน  และนํา

ปจจัยอีก 13 ดาน  มาเปนองคประกอบในลักษณะที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่องคือ

องคประกอบดานการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ 
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การเสริมสรางบรรยากาศที่ดี การมีสวนรวมของสมาชิก การผูกมัดตนเองของสมาชิก การสราง

ความไววางใจ การติดตอสื่อสารที่สมบูรณแบบ ทักษะในการทํางานเปนทีม การแกไขความขัดแยง 

อํานาจอิสระของทีมงาน การพัฒนาสมาชิกทีมงานและการประเมินผลตนเอง 

 สุพาณี สอนซื่อ (2543) ไดทําการศึกษา การสรางแนวคิดการเรียนรูเปนทีม เพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษา องคการรถไฟฟามหานคร ผลการศึกษาพบวา องคการ

รถไฟฟามหานครไดนําแนวคิดการสรางการเรียนรูเปนทีมไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แต

การสรางการเรียนรูเปนทีมนี้มีเฉพาะบางฝายขององคการเทานั้น ยังไมไดมีการเรียนรูเปนทีม

ตลอดทั่วทั้งองคการ ซ่ึงการที่จะใหการเรียนรูเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่งทั้งองคการนั้น ผูบริหาร

ตองมีสวนสนับสนุนผลักดันโดยมีนโนบายที่ชัดเจน มีโครงสรางที่เอื้อใหบุคลากรเกิดการเรียนรู 

 สิริลักษณ  จิเจริญ (2545) ไดทําการศึกษา ตัวแปรคัดสรรที่สงผลตอลักษณะการเรียนรู

เปนทีมของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษ

พบวา  

1) นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่เปนกลุม

ตัวอยาง มีลักษณะการเรียนรูเปนทีมในระดับมาก ลักษณะยอยที่พบ 3 อันดับแรก ไดแก (1) การ

รูจักรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ (2) การมีลักษณะการสนทนาพูดคุยกัน และ (3) การรูจักผสมผสาน

ศักยภาพของสมาชิกแตละคนในทีม 

2) การหาความสัมพันธระหวางลักษณะการเรียนรูเปนทีมกับตัวแปรคัดสรร พบตัวแปรคัด

สรรที่มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะการเรียนรูเปนทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จํานวน 19 ตัว 3 อันดับแรก ไดแก (1) การมีความจงรักภักดีและชื่นชมองคการ (2) การไดรับ

มอบหมายความรับผิดชอบในการทํางาน (3) การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และ

พบตัวแปรคัดสรรที่มีความสัมพันธทางลบกับลักษณะการเรียนรูเปนทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 จํานวน 20 ตัว 3 อันดับแรก ไดแก (1) การจัดทํากิจกรรมเปนกลุมหรือคณะทํางาน 

(2) การสอนงานโดยหัวหนางาน (3) การประชุมที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล 

3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ พบตัวแปรที่สามารถอธิบายลักษณะการเรียนรู

เปนทีมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 9 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถรวม

อธิบายความแปรปรวนของลักษณะการเรียนรูเปนทีมได เทากับ 55.2% 
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4) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้น พบตัวแปรที่สามารถอธิบาย

ลักษณะการเรียนรูเปนทีมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 18 ตัว ไดแก (1) การ

มีความจงรักภักดีและชื่นชมองคการ (2) การไดรับมอบหมายความรับผิดชอบในการทํางาน (3) 

ลักษณะของงานนาสนใจทาทาย (4) บทบาทของหัวหนางานในฐานะผูสนับสนุนชวยเหลือ (5) 

ลักษณะของงานที่ทราบกระบวนการทํางานทั้งหมด (6) การมีความกาวหนาและเติบโตในสายงาน 

(7) การมีความเต็มใจทุมเทเพื่อองคการ (8) การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ (9) การ

ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (10) อายุการทํางานมากกวา 5-10 ป (11) ความสําเร็จในการทํางาน 

(12) ลักษณะวิธีการทํางานแบบเปนทางการ (13) บทบาทของหัวหนางานในฐานะผูสอนหรือครู 

(14) ตําแหนงและหนาที่ในงานฝายบริหาร (15) อายุการทํางานมากกวา 10-15 ป (16) การจัดให

มีการศึกษาดูงานทั้งใน/นอกสถานที่ (17) เพศชาย (18) อายุการทํางาน 1-5 ป โดยตัวแปรทั้งหมด

สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของลักษณะการเรียนรูเปนทีมไดเทากับ 55.9 % 

 

2.5.4 การเรียนรูระดับบุคคล 

ราชพร  บํารุงศรี (2543) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษาตาง

สาขาวิชา ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณ” ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาตาง

สาขาวิชามีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยนักศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร 

ศาสนา เทววิทยา วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Diverger นิสิตนักศึกษา

สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ และ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Convergerนิสิตนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศาสตรมีรูปแบบการเรียนรูแบบ Assimilative นิสิตนักศึกษาเพศชายมีรูปแบบการเรียนรู

แบบ Converger ขณะที่นิสิตนักศึกษาเพศหญิงมีรูปแบบการเรียนรูแบบ Diverger นอกจากนี้ไม

พบวานิสิตนักศึกษาตางระดับขั้นปการศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

 Buch and Bartley (2002) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรูและ

รูปแบบการจัดการฝกอบรม จากบุคลากรของสถาบันการเงินจํานวน 165 คน โดยใชเครื่องมือวัด

รูปแบบการเรียนรูตามแนวทางของโคลบ (Kolb’s LSI) พบวา รูปแบบการเรียนรูแบบ Converger 

ชอบรูปแบบการจัดการฝกอบรมโดยคอมพิวเตอร และรูปแบบการเรียนรูแบบ Assimilator ชอบ
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รูปแบบการจัดการฝกอบรมโดยใชเอกสาร นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบวา การจัดรูปแบบการ

ฝกอบรมใหผูใหญข้ึนอยูกับรูปแบบการเรียนรู 

 Cezair (2003) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับปริญญาตรี และศึกษา

ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรู เพศ เช้ือชาติ และผลการเรียนในแตละกลุมวิชาทางบัญชี 

โดยใชทฤษฎีรูปแบบการเรียนรูของโคลบ พบวา 1) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรูและ

กลุมวิชาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรู และผลการเรียน เพศ 

และเช้ือชาติ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) พบความสัมพันธระหวางผลการเรียน เพศ และเช้ือชาติ 

Goldberg (2000) ไดทําการวิจัยเพื่อตรวจสอบผลของการเรียนรูสวนบุคคลที่มีตอการ

เรียนรูขององคกร มีตัวแปรไดแก เพศ การศึกษา ตําแหนง และอายุงาน งานวิจัยนี้ใชแนวคิดของ

โคลบ (Kolb, 1984) ในเร่ืองของรูปแบบการเรียนรูเพื่อวัดผลจากการเรียนรูสวนบุคคลท่ีมีตอการ

เรียนรูขององคกรจากมุมมองของเซงเก (Senge, 1990) ในเร่ืองขององคกรแหงการเรียนรูที่เช่ือใน

รูปแบบการเรียนรูสวนบุคคล โดยไดทําการทดสอบกับบุคลากรหองสมุดในมหาวิทยาลัยอริโซนา 

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการเรียนรูมีผลตอการรับรูการเปนองคกรแหงการเรียนรูแมวาความ

แตกตางของประชากรจะมีความสัมพันธที่แตกตางกัน  2) รูปแบบการเรียนรูแบบ Assimilator พบ

มากที่สุดในงานวิจัยคร้ังนี้ 3) การคิดอยางเปนระบบเปนวินัยที่สังเกตเห็นไดมากที่สุด 4) พบ

ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรูกับเพศ การศึกษา ตําแหนง และอายุงาน 

Conn (2000) ไดศึกษาการเรียนรูจากการนําตนเองในสถานประกอบการ โดยทําการ

ประเมินผลโครงการการเรียนรูจากการนําตนเอง เชน หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟงแบบ

ออนไลนแลวเก็บขอมูลหรือวัดคาความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง  คาระดับ

ความสามารถในการควบคุมการทํางาน ความสามารถดานพุทธิปญญา กิจกรรมการเรียนรูจาก

การนําตนเอง การไดรับการเรียนรู และผลการปฏิบัติงาน โดยวัดกอนและหลังจากที่ไดเขารวม

โครงการการเรียนรูจากการนําตนเอง พบวา คาความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง และคา

ระดับความสามารถในการควบคุมของผูเรียน สามารถทํานายถึงการเขารวมในหลักสูตรการเรียนรู

จากการนําตนเองที่เปนเปาหมาย และทํานายถึงขอบเขตของการเขารวมในหลักสูตร ซึ่งการมีสวน

รวมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟง และขอบเขตที่ผูเรียนไดเขารวมในหลักสูตรสามารถใช
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ทํานายเกี่ยวกับการเรียนรูที่เพิ่มข้ึน กลาวคือสามารถทํานายทักษะการฟงที่ดีข้ึนในชวงเวลา 3 

เดือนหลังจากที่จบหลักสูตรแลว 

 วรนาถ แสงจันทร (2540) ไดศึกษาแนวคิดและวิธีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร กรณีศึกษา: ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา

ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญกับการเรียนรูคอนขางมาก โดยในระยะเร่ิมแรก จะให

ความสําคัญกับบุคลากรในระดับผูบริหารใหเรียนรูแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู จากนั้นจึงขยายวง

กวางของแนวคิดนี้ออกไปสูบุคลากรทุกระดับ ประกอบดวยการเปล่ียนมุมมองการเรียนรูแบบคอย

เปนคอยไป การเปดโอกาสใหมีการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ การจัดแหลงวิทยาการเพ่ือ

สนองตอบตอการเรียนรูของบุคลากร การนําเทคโนโลยีของ Intranet มาเสริมสรางการเรียนรูให

มากข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ยังไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยอาศัยส่ือตางๆ ของ

องคกร ซึ่งในทางปฏิบัติพบวา การใชส่ือเหลานี้ตองใชเวลานานพอสมควรกอนที่จะสามารถกระตุน

ใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ผูศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางที่

จะสงเสริมใหบุคลากรต่ืนตัวในการเรียนรู เชน การกําหนดขีดความสามารถที่ตองมีการพัฒนา

ตนเอง หรือการกําหนดใหการเรียนรูดวยตนเองเปนทักษะพื้นฐานในทุกตําแหนงงาน การสราง

ระบบการจายเงินเดือนตามขีดความสามารถ หรือการนําระบบใหรางวัลที่ยืดหยุนมาประกอบการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

สมคิด อิสระวัฒน (2538) ไดทําการวิจัยเร่ือง ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย 

พบวา ความตองการในการเรียนรูดวยตนเองของคนไทยในกลุมตัวอยางสวนใหญเกิดข้ึน เพราะ

ความจําเปนในชีวิต และเกิดข้ึนเมื่อมีคนใหคําแนะนําหรือจากการดูงานและเมื่อมีความสนใจ 

กลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและเปนที่ยอมรับในสังคมสวนใหญมี

พื้นฐานมาจากการศึกษาดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนการเรียนรูที่เร่ิมจากความสนใจ ความอยากรู 

ความเต็มใจ จากนั้นก็จะคิดวิเคราะหวาทําอยางไร ตามมาดวยการปฏิบัติและประเมินผล ซึ่ง

ลักษณะดังกลาวตรงกับลักษณะของผูซึ่งเรียนรูดวยตนเองและยังพบวาข้ันตอนการเรียนรูดวย

ตนเองไมวาจะเปนคนตางชาติตางภาษา เชน คนอเมริกัน มีรูปแบบการเรียนรูเหมือนกัน 

นอกจากนี้สมคิด อิสระวัฒนไดใหขอเสนอแนะวา ควรสรางสภาพการเรียนรูใหเกิดข้ึน ควร

เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในความรูและตระหนักวา
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ตนเองเปนผูเรียน ซึ่งมีลักษณะการเรียนที่ทําอะไรดวยตนเอง เพราะการทําอะไรดวยตนเองจะ

กอใหเกิดการเรียนรูมากย่ิงข้ึน เพื่อไดลองกระทํา ส่ิงสําคัญที่เกิดข้ึนจากการกระทํา คือ ความ

อดทนในการเรียนรู ซึ่งชวยใหผูเรียนจําไดนาน 

นรินทร บุญชู (2532) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแนวคิดของ Lucy M. Guglielmino ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูงเพียง 2 

ดาน คือ การเปดโอกาสตอการเรียนรู และการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง อยูใน

ระดับกลาง 6 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมองอนาคตในแงดี มีความรักในการ

เรียน มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค สามารถใช

ทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา และมีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง 

นอกจากนี้การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเรียนรูพบวา เพศ คณะที่ศึกษา และผล

การศึกษาสงผลใหนักศึกษามีความแตกตางกันในเร่ืองการเรียนรูดวยการนําตนเอง สวนตัวแปร

ดานเหตุผลที่เขาศึกษา วิธีเรียน และการประกอบอาชีพขณะศึกษา ไมสงผลใหมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญในเร่ืองนี้ 

 

สรุปสิ่งที่ตองการศึกษาครั้งนี้ 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขององคกรพบวาการเรียนรูของ

องคกรไดรวมความแตกตางของระดับตางๆ ไว 3 ระดับ ไดแก การเรียนรูของบุคคล (Individual 

Learning) การเรียนรูของทีม (Team Learning) และการเรียนรูขององคกร (Organizational 

Learning) การเรียนรูขององคกรเปนการเรียนรูระดับสูงสุดซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูของทีม 

ซึ่งองคประกอบของการเรียนรูเปนทีมมี 3 ประเด็น ดังทฤษฎีของ Peter Senge คือ 1) คุณลักษณะ

ของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 2) พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรูเปนทีม 3) พฤติกรรมการ

เรียนรูในการเรียนรูเปนทีม และการเรียนรูขององคกรนั้นเปนระบบการเรียนรูที่ข้ึนอยูกับการเรียนรู

ของบุคคล และเกิดข้ึนจากความรูที่ถูกถายทอดจากระดับบุคคลไปยังระดับกลุม ซึ่งบุคคลมี

รูปแบบการเรียนรูจากการนําตนเอง 8 ลักษณะ ดังทฤษฎีของ Guglielmino คือ 1) การเปดใจรับ
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โอกาสที่จะเรียน 2) เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 3) มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 4) 

มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 5) มีความรักที่จะเรียน 6) มีความคิดสรางสรรค 7) มอง

อนาคตในแงดี 8) มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา และการแตการเรียนรูขององคกร

นั้นมีความซับซอนและไมคงที่มากกวาการเรียนรูของบุคคลและกลุม ทั้งนี้ระดับความซับซอนนั้น

เพิ่มข้ึนจากการนําเอาการเรียนรูของบุคคลจํานวนนอยไปรวมกับการเรียนรูของแตละบุคคลใน

กลุมหรือคณะที่ใหญข้ึน และการเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อความรูไดพัฒนาศักยภาพของพฤติกรรมให

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด(Guglielmino, 1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532; Shrivastava, 

1983 quoted in Hong, 1999: 173-185; Solingen et al., 2000 quoted in Pham and 

Swierczek, 2006: 188; Pham and Swierczek, 2006: 187-188; Peter Senge, 1994 อางถึงใน 

สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97; พัชรินทร ฮั่นพิพัฒน, 2547: 37-39 และวรวรรณ วาณิชยเจริญ

ชัย, 2548: 73-84; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน, สุรเชษฐ พรสมบูรณกิจ, รักนารี เหลาจันทึก และกังวาน 

ยอดวิศิษฎศักด์ิ, 2548: 70-71; ดนัย เทียนพุฒ, 2539: 19)  

นอกจากนี้ การเรียนรูขององคกรเกิดข้ึนไดจากปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของ
องคกร 7 ปจจัยดวยกัน คือ 1) ดานวัฒนธรรม 2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) ดาน
โครงสราง 4) ดานกลยุทธ 5) ดานสภาพแวดลอม 6) ดานแรงจูงใจ  และ 7) ดานผูสงเสริมการ
เรียนรู (Facilitator) ดังแนวคิดของ Fiol and Lyles (1985: 804-805), Sambrook and Stewart 

(2000: 213-214), Martin (1982); Schein (1983); Duncan,  Meyer, Lawrence and Dyer, 

Hedberg (quoted in Fiol and Lyles, 1985: 804-805); Cummings and Worley, 2001:267; 

Cheng And Ho 2001 (อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ 2548: 69), พสุ  เดชะรินทร 
(2541) และวิชัย  อุตสาหจิต (2551: 47) 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงขอมุงเนนศึกษารูปแบบการเรียนรูระดับบุคคล รูปแบบการเรียนรู
ระดับทีม แนวทางและกิจกรรมขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรเทานั้น 
 
 
 



 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษา องคกรที่ไดรับ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ มีวิธีการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.4 วิธีการศึกษา 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

3.6 การตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา 

3.7 เกณฑการใหคะแนน 

3.8 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.9 การวิเคราะหผลขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกรอบแนวคิดขางตน ขออธิบายตัวแปรที่ตองการศึกษา ดังนี้ 

  

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการเรียนรูขององคกรซึ่งเนนศึกษาที่รูปแบบการเรียนรูระดับ

บุคคล รูปแบบการเรียนรูระดับทีม การสนับสนุนขององคกรในดานแนวทางการปฏิบัติขององคกร

ตามปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร และการศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมที่องคกรจัด

ใหกับบุคลากร 

 แมการเรียนรูขององคกรไดรวมความแตกตางของระดับตางๆ เชน การเรียนรูของบุคคล 

การเรียนรูของทีม และการเรียนรูขององคกรก็ตาม แตเหตุผลของการเนนศึกษาสองระดับนี้ เพราะ

การเรียนรูขององคกร 

              การเรียนรูระดับบุคคล                                     การเรียนรูระดับทีม 

    1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน      1. คุณลักษณะของสมาชิกในการ 

    2. เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได            เรียนรูเปนทีม 

    3. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน       2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู 

    4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง                        เปนทีม 

    5. มีความรักที่จะเรียน                                                   3. พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรู 

    6. มีความคิดสรางสรรค                                                     เปนทีม 

    7. มองอนาคตในแงดี 

    8. มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแก 

        ปญหา 

การสนับสนุนขององคกร 

กลยุทธ วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แรงจูงใจ สภาพแวดลอม โครงสราง ผูสงเสริมการเรียนรู 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพบวาการเรียนรูขององคกรเปนการเรียนรูระดับสูงสุดซ่ึงมีพื้นฐานมา

จากการเกิดการเรียนรูของทีมงานและการเรียนรูขององคกรยังเปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากความรูที่

ถูกถายทอดจากระดับบุคคลไปยังระดับกลุม ซึ่งการเรียนรูขององคกรนั้นมีความซับซอนและไม

คงที่มากกวาการเรียนรูของบุคคลและกลุม โดยระดับความซับซอนนั้นเพิ่มข้ึนจากการนําเอาการ

เรียนรูของบุคคลจํานวนนอยไปรวมกับการเรียนรูของแตละบุคคลในกลุมหรือคณะที่ใหญข้ึน

นั่นเอง (Pham and Swierczek, 2006: 187-188; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน, สุรเชษฐ พรสมบูรณกิจ, รัก

นารี เหลาจันทึก และกังวาน ยอดวิศิษฎศักด์ิ, 2548: 70-71)  

 การเรียนรูระดับบุคคล เปนการศึกษาถึงรูปแบบของการเรียนรูจากการนําตนเองของ

ตามองคประกอบของลักษณะบุคคลที่เรียนรูจากการนําตนเอง 8 ประการของ Guglielmino (1977 

อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532) คือ 1) การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 2) เชื่อมั่นวาตนเองเปน

ผูเรียนที่ดีได 3) มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 4) มีความรับผิดชอบตอการเรียนของ

ตนเอง 5) มีความรักที่จะเรียน 6) มีความคิดสรางสรรค 7) มองอนาคตในแงดี 8) มีทักษะที่จําเปน

ในการเรียนและการแกปญหา เพื่อศึกษาวาบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมี

ลักษณะอยางไร เพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรอ่ืนใหมี

ลักษณะตามองคกรตนแบบได 

การเรียนรูระดับทีม เปนการศึกษาถึงรูปแบบของการเรียนรูเปนทีมตามองคประกอบ
ของการเรียนรูเปนทีม  3 องคประกอบหลัก คือ 1.คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 
ประกอบดวย 1) ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 2) ทัศนคติของ
สมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 2.พฤติกรรมการส่ือสารใน
การเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 1) การสนทนา 2) การอภิปราย 3.พฤติกรรมการเรียนรูในการ
เรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 2) การเรียนรูในวิธีการ
ปฏิบัติ 
 นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้ยังไดศึกษารวมถึงการสนับสนุนขององคกรในดานแนวทางการ

ปฏิบัติขององคกรตามปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 7 ปจจัย คือ 1) ดาน

วัฒนธรรม 2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) ดานโครงสราง 4) ดานกลยุทธ 5) ดาน

สภาพแวดลอม 6) ดานแรงจูงใจ และ 7) ดานผูสงเสริมการเรียนรู (Facilitator) ดังแนวคิดของ Fiol 
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and Lyles (1985: 804-805), Sambrook and Stewart (2000: 213-214), Martin (1982); 

Schein (1983); Duncan,  Meyer, Lawrence and Dyer, Hedberg (quoted in Fiol & Lyles, 

1985: 804-805); Cummings and Worley, 2001:267; Cheng And Ho 2001 (อางถึงใน กุลชาติ 

เงินเพิ่มพูน และคนอื่นๆ, 2548: 69); พสุ  เดชะรินทร (2541); วิชัย  อุตสาหจิต (2551: 47) และ

การศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมที่องคกรจัดใหกับบุคลากร เพื่อใหเห็นถึงสิ่งที่องคกรสนับสนุนใหอยาง

เปนรูปธรรมมากขึ้น 

 

3.2  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 

การเรียนรูขององคกร หมายถึง การเรียนรูระดับบุคคล และการเรียนรูระดับทีม ที่ทําให

เกิดการเรียนรูภายในองคกร โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรในดานแนวทางการปฏิบัติของ

องคกรตามปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 7 ประการ ไดแก วัฒนธรรม การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โครงสราง กลยุทธ สภาพแวดลอม แรงจูงใจ และผูสงเสริมการเรียนรูและ

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในองคกร 

  รูปแบบการเรียนรู หมายถึง ลักษณะเฉพาะในดานความสามารถในการเรียนรูทั้งระดับ

กลุมตามองคประกอบของการเรียนรูเปนทีม และระดับบุคคลตามรูปแบบการเรียนรูจากการนํา

ตนเอง ขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 การเรียนรูระดับทีม หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสมาชิกในแตละแผนกหรือฝายของ

องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติดานการเรียนรูเปนทีม โดยศึกษาตามองคประกอบของการ

เรียนรูเปนทีม ไดแก คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม พฤติกรรมการสื่อสารในการ

เรียนรูเปนทีม พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  

 การเรียนรูระดับบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัล

คุณภาพแหงชาติดานลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง ตามองคประกอบ 8 

ประการ ไดแก การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได มีความคิดริเริ่ม

และมีอิสระในการเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน มีความคิด

สรางสรรค มองอนาคตในแงดี และมีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 
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  องคกรที่เปนเลิศ หมายถึง องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนรางวัลอันทรง

เกียรติซ่ึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เปนเครื่องหมายแสดงถึงความเปนเลิศในการบริหาร

จัดการขององคกรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 

 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปาหมายของการจัดเก็บขอมูลประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ตัวแทนสมาชิก

แตละแผนก และบุคลากรระดับปฏิบัติการและหัวหนางาน/ ผูบริหารระดับตนขององคกรที่ไดรับ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดแก บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด และโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

3.3.2 การเลือกกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.2.1 สํารวจรายชื่อองคกรธุรกิจที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ในป 

2545 – 2551 รวมทั้งสิ้น 3 บริษัท สําหรับงานวิจัยนี้ ไดเลือกเพียง 2 องคกร คือ  

- บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ป 2546 

- โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ป 2549 

3.3.1.2 แตละบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางจะจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน

ตําแหนงดังนี้ 

1) กลุมตัวอยางสําหรับสัมภาษณ (Interviews) ซ่ึงใชวิธีเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 

- ผูบริหารระดับสูง  จํานวน 3 คน (รายชื่อดังตารางที่ 3.1) 

2) กลุมตัวอยางสําหรับสนทนากลุม (Focus Groups) ซ่ึงใชวิธีเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 
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‐ ตัวแทนสมาชิกจากแตละแผนก  จํานวน 11 คน (รายชื่อดังตารางที่ 

3.1) 

3) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนบุคลากรของ

องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จากประชากรทั้งหมดประมาณ 650 คน ซ่ึงใชวิธีการเลือก

กลุมตัวอยางโดยอาศัยสูตร Yamane (1973: 729) 

 

การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม 

สูตร   n =        N 

1+ N (e) 2 

 

n = จํานวนตัวอยาง 

N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = คาความผิดพลาดที่ยอมรับได  

(การวิจัยครั้งนี้กําหนดใหเทากับ 0.05) 

 

แทนคา  n =  650 

     1+ 650 (0.05) 2 

n = 399 คน 

 

ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีจํานวน 400 คน 

ซ่ึงใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก โดยตามสัดสวนของ 2 องคกร คือบริษัทผลิตภัณฑกระดาษ

ไทย จํากัด จํานวน 246 ชุด และโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จํานวน 

154 ชุด 
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ตารางที่ 3.1 รายช่ือผูใหการสัมภาษณและการสนทนากลุม 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
สัมภาษณ (1) 

 
คุณโชคชัย  ธนเมธ ี 
ผูจัดการฝายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต 

(2) คุณอนันต  ทองเจือ 
ผูจัดการสวนพัสดุโรงแยกกาซ 

สนทนากลุม (3) 
 

คุณสิรพงษ  วเิศษสุวรรณ  
สวนวางแผนการผลิตและจัดจาย 

(4) คุณประทีป  จติรประทักษ 
สวนปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ 

(5) คุณชวลิต  บญุบํารุงชัย  
สวนควบคุมคุณภาพและตรวจสอบโรงงาน 

(6) คุณสุเทพ  มีใจดี 
สวนปฏิบัติการผลิต 

(7) คุณภานุพนัธ  ออกชอ 
ควบคุมกระบวนการผลิต 

(8) คุณมณเฑียร  ไพพินจิ 
ควบคุมคุณภาพ 

(9) คุณพัชรดา  ขําปญญา 
บริหารงานทั่วไป 

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 
สัมภาษณ (10) คุณดํารงศักด์ิ  ธีระเกยีรติกําจร  

(ผูอํานวยการโรงงาน) 
สนทนากลุม (11) คุณสนธยา  ตันสรานวุัฒน  

สวนการผลิตเคร่ืองที่ 5 
(12) คุณจารุศักด์ิ  สมศิริ  

สวนการผลิตเคร่ืองที่ 2 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

 

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

 (13)  คุณรเมศ  สโมสร  

สวนการผลิตเครื่องที่ 3 

(14) คุณบุรินทร  ศรัทธาวาณิชย  

วางแผนและรายงานการผลิต 

 

3.4 วิธีการศึกษา 

 

3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาแนวทาง กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูขององคกร โดยการสัมภาษณ (Interviews) ผูบริหารระดับสูง ศึกษารูปแบบการเรียนรูระดับ

กลุม โดยการสนทนากลุม (Focus Groups) ตัวแทนสมาชิกของแตละแผนก และใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคลโดยเนนรูปแบบการเรียนรูจากการ

นําตนเอง (Self-Directed  Learning) สําหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการและหัวหนางาน/ ผูบริหาร

ระดับตนขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 

3.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาวิจัย

จากเอกสาร (Documentary  Research) โดยการศึกษาคนควาจากขอมูลองคกร เอกสารทาง

วิชาการ รายงาน ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ บทความ หนังสือ วารสาร และเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับ

การเรียนรูขององคกรทั้งระดับกลุมและระดับบุคคล 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 

3.5.1 แบบสัมภาษณ (Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ผูบริหารระดับสูงขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในลักษณะการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) ซ่ึงเปนการสัมภาษณที่มีลักษณะคลายคลึงกับการ
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สัมภาษณแบบมีโครงสราง แตเปดโอกาสใหผูสัมภาษณดําเนินการสัมภาษณไดโดยอิสระและ

เจาะลึกลงไดในบางแงมุม ทั้งนี้เพื่อการแสวงหาขอมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซ่ึงหัวขอคําถามแบบสัมภาษณ

นั้นผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 แนวคิดทฤษฎีที่นํามาประกอบการตั้งคําถามการสัมภาษณ 

ทฤษฎีการเรียนรูขององคกร คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

ปจจัยที่สนับสนุนให

เกิดการเรียนรูของ

องคกร 

กลยุทธ  ในการวางแผนกลยุทธขององคกรไดมีการกําหนดเร่ือง 

การเรียนรูขององคกร กลุม บุคคลไวหรือไม อยางไร 

โครงสราง  องคกรของทานเปนลักษณะโครงสรางองคกรแบบใด และ

ทานคิดวาโครงสรางดังกลาวมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูท้ัง

ระดับกลุมและระดับบุคคลไดอยางไร 

วัฒนธรรม  ทานมีสวนชวยใหเกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูของ

องคกร อยางไร 

ผูสงเสริมการ

เรียนรู 

 ทานไดเขาไปมีบทบาทตอการพัฒนาความสามารถและ 

การเรียนรูท้ังระดับกลุมและระดับบุคคลอยางไร 

 ทานมีสวนชวยใหเกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู 

ขององคกร อยางไร 

 การพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

 มีกิจกรรมอะไรบางที่สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวย 

ตนเอง และกลุมมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 มีการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนารวมกันในกลุม ลูกคา 

และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (คูคา พันธมิตร ชุมชน) หรือไมอยางไร ใช

กิจกรรมอะไรบางเปนวิธีการสรางใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 องคกรไดมีการสงเสริมใหผูบริหารระดับสูงเรียนรูอยางไร 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

 

ทฤษฎีการเรียนรูขององคกร คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

 สภาพแวดลอม  มีกิจกรรมอะไรบางที่สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวย 

ตนเองและกลุมมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 มีการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนารวมกันในกลุม ลูกคา 

และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (คูคา พันธมิตร ชุมชน) หรือไมอยางไร ใช

กิจกรรมอะไรบางเปนวิธีการสรางใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

องคกรไดมีการสงเสริมใหผูบริหารระดับสูงเรียนรูอยางไร 

แรงจูงใจ   เพื่อใหบุคคลและกลุมเกิดความตองการที่จะเรียนรูทานมีการ

สรางแรงจูงใจใหกับบุคคลเหลานี้หรือไม อยางไร 

การประเมินผล 

ปญหา และอุปสรรค 

 

-  องคกรมีการประเมินผลความสําเร็จอยางไร เพื่อวัดวาบุคคล 

กลุม และองคกรมีการเรียนรู 

 องคกรมีปญหา อุปสรรค หรือไมในชวงเริ่มตนของจากการ

สรางการเรียนรูของบุคคล กลุม และองคการ อยางไร 

 ทานคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหการเรียนรูขององคกรเกิดขึ้น

ไดท้ังในระดับบุคคลและกลุมมีอะไรบาง 

 

3.5.2 แบบสนทนากลุม (Focus  Group) เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีม โดยทําการสนทนากลุมตัวแทน

สมาชิกของแตละแผนกขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
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ตารางที่ 3.3 แนวคิดทฤษฎีที่นํามาประกอบการตั้งคําถามสนทนากลุม 

ทฤษฎีการเรียนรูเปนทีม คําถามที่ใชในการสนทนากลุม 

คุณลักษณะของ

สมาชิกในการเรียนรู

เปนทีม 

ความสามารถ 

และความเขาใจ

ของสมาชิกใน

การเรียนรูเปน

ทีม 

 ทีมมีวิธีการอยางไรเพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมเปนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 

 ทีมไดรับการเพิ่มอํานาจ (empowerment) ในการทํางาน

หรือไม อยางไร 

 ทีมมีการสรางพลังกลุมอยางไรเพื่อใหสมาชิกมีสวนรวมในการ

สรางสรรคส่ิงใหมๆ และเกิดการประสานงานท่ีดีกับผูอื่น 

   ทีมมีการสงเสริม สนับสนุน และถายทอดวิธีการปฏิบัติท้ังตอ

สมาชิกในทีมและทีมอื่นๆ หรือไม อยางไร 

ทัศนคติของ

สมาชิกในการ

เรียนรูเปนทีม 

 ทีมมีการปฏิบัติอยางไร เพื่อใหเกิดความไววางใจกันและสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 

ทักษะของ

สมาชิกในการ

เรียนรูเปนทีม 

 ทีมคิดวาทักษะที่สําคัญที่ทําใหทีมสามารถเรียนรูไดดีน้ัน 

สมาชิกทีมควรมีทักษะอะไรบาง และมีการสงเสริมทักษะเหลานี้

อยางไร 

พฤติกรรมการสื่อสาร

ในการเรียนรูเปนทีม 

การสนทนา  ทีมมีการสื่อสารกันระหวางสมาชิกภายในกลุมอยางไรเพื่อเกิด

การเรียนรูรวมกัน การอภิปราย 

พฤติกรรมการเรียนรู

ในการเรียนรูเปนทีม 

การเรียนรู

สภาพความเปน

จริงในปจจุบัน 

 ทีมมีการเรียนรูรวมกันถึงสิ่งสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ท้ัง

ในดานการเรียนรูจากความขัดแยงหรือความคิดเห็นที่แตกตาง และ

นิสัยการปกปองตนเองหรือไม อยางไร 

การเรียนรูใน

วิธีการปฏิบัติ 

 สมาชิกในทีมมีการฝกปฏิบัติรวมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูของทีมหรือไม อยางไร 

 

3.5.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการ

เรียนรูจากการนําตนเอง (Readiness Self-Directed Learning) และลักษณะการเรียนรูจากการ

นําตนเองที่ผูวิจัยไดนํามาจากงานวิจัยของนรินทร บุญชู ซ่ึงไดทําการดัดแปลงมาจากแบบวัด 
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SDLRS-Form A ของ Guglielmino, Lucy Madsen. เนื่องจากแบบวัดสรางขึ้นสําหรับใชกับบุคคล

ในวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นเมื่อนํามาใชกับวัฒนธรรมตะวันออก โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยซึ่งจะ

มีความผิดแผกกันหลายดาน จึงไดทําการวิเคราะหรายการในองคประกอบเสียใหม โดยยังยึดชื่อ

และจํานวนองคประกอบที่มี 8 องคประกอบเดิมของแบบวัด SDLRS สวนรายการในแตละ

องคประกอบ ในการวิจัยครั้งนี้จึงถือเอารายการที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบใหมเปนหลักใน

การศึกษาองคประกอบลักษณะความพรอมของการเรียนรูจากการนําตนเองในแตละดาน โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนขอคําถามแสดงความคิดเห็นเพื่อวัดลักษณะความพรอมของการเรียนรูจาก

การนําตนเอง (Readiness  Self-Directed  Learning) ในระดับบุคคล จํานวน 58 ขอ แยกเนื้อหา

เปน 8 องคประกอบ ดังนี้ 

1) การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน   จํานวน 13 ขอ 

2) เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได    จํานวน 14 ขอ 

3) มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน  จํานวน 7 ขอ 

4) มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง  จํานวน 7 ขอ 

5) มีความรักที่จะเรียน    จํานวน 9 ขอ 

6) มีความคิดสรางสรรค    จํานวน 5 ขอ 

7) มองอนาคตในแงดี     จํานวน 4 ขอ 

8) มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา จํานวน 7 ขอ 

โดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบและใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) และใน

การเรียงขอคําถามนั้นไมไดแยกออกเปนดานๆ ตามองคประกอบขางตน แตจะคละขอคําถามไว

ดวยกันซึ่งผูตอบจะไมทราบวาคําถามนั้นอยูในองคประกอบใด แตผูวิจัยมีรหัสกํากับไวเปนการภายใน 

สําหรับการวิเคราะหคําถามมีทั้งเชิงนิมาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative) ทุกขอ

คําถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) การกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ 

1. ขอคําถามในเชิงบวก (Positive Statement) จํานวน 46 ขอ 

2. ขอคําถามในเชิงลบ (Negative Statement) จํานวน 12 ขอ 

รายละเอียดของขอคําถามในแตละองคประกอบไดแสดงในตารางที่ 3.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4  องคประกอบและขอคําถามในแบบสอบถามวัดลักษณะการเรียนรูจากการนํา

ตนเอง 

 

องคประกอบ ขอ รายการ 

1. การเปดใจรับโอกาสที่

จะเรียน 

16 

 

37 

40 

 

43 

 

45 

 

46 

 

47 

49 

 

50 

 

52 

54 

55 

 

58 

ขาพเจาสามารถประเมินความสามารถในการเรียนรู

ของตนเอง 

ขาพเจาชอบคิดเกี่ยวกับอนาคตขางหนา 

ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งตางๆ ที่

ควรจะทํา 

ขาพเจายินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคน

อ่ืนๆ 

ขาพเจาตองการโอกาสเพื่อที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ อยู

เสมอ 

ยิ่งเรียนรูมาก ขาพเจายิ่งมีความรูสึกวาสิ่งตางๆ ใน

โลกนี้ลวนนาตื่นเตน 

การเรียนรูเปนเรื่องสนุก 

ขาพเจาชอบที่จะยึดวิธีการเรียนรู ซ่ึงใชมาแลวอยาง

ไดผล แทนที่จะลองวิธีใหม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของ

ขาพเจา ไมมีใครมารับผิดชอบแทน 

ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครแกเกินไปที่จะเรียนรู 

การเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิต 

ในแตละป ขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายอยางดวย

ตนเอง 

ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา "ผูใฝเรียนคือ ผูนํา" 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

องคประกอบ ขอ รายการ 

2. เชื่อมั่นวาตนเองเปน

ผูเรียนที่ดีได 

2 

4 

 

(6) 

 

17 

 

18 

 

(19) 

 

20 

21 

 

26 

 

27 

 

28 

 

34 

 

36 

41 

ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร 

เมื่อมีส่ิงทาทายใหม ขาพเจามีความกระตือรือรนเพื่อ

เรียนรูมันใหมากขึ้น 

ขาพเจาตองใชเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาขาพเจาตอง

เรียนรูส่ิงใหม 

ขาพเจานาจะมีเวลาในแตละวันมากกวานี้ เพื่อที่จะ

เรียนรูในทุกสิ่งที่อยากเรียนรู 

ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถหา

เวลาไดเสมอ ไมวามีภารกิจยุงยากเพียงใดก็ตาม 

การไมเขาใจสิ่งที่กําลังอาน เปนเหมือนอุปสรรคหลัก

ตอการเรียนรู 

ถาขาพเจาไมเรียนรู ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย 

ขาพเจาสามารถที่จะบอกไดวา เมื่อใดที่ขาพเจาเริ่มตน

เรียนรูบางสิ่งเพิ่มเติม 

ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับ

เปาหมายระยะยาว ที่ต้ังไว 

ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องที่

ขาพเจาสนใจ 

ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบสําหรับขอ

คําถามตางๆ 

ขาพเจาชอบทดลองเรียนรูส่ิงใหมๆ แมไมแนใจวาผล

การเรียนรูนั้นจะออกมาอยางไร 

ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ ตอสิ่งที่จะทํา 

ขาพเจาชอบเรียนรูและแกปญหา 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

องคประกอบ ขอ รายการ 

3. มีความคิดริเริ่มและมี

อิสระในการเรียน 

11 

 

25 

35 

 

38 

 

40 

 

42 

57 

 

ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ อยางมีประสิทธิผล

ดวยตนเอง 

ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ เพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ 

ขาพเจาชอบและยอมรับเมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึง

ขอผิดพลาด 

ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ เพื่อเขาถึงสิ่งที่

ตองการเรียนรู 

ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งตางๆ ที่

ควรจะทํา 

ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู 

ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียนและ

นอกชั้นเรียนหรือเรียนรูดวยตนเอง 

4. มีความรับผิดชอบตอ

การเรียนของตนเอง 

2 

4 

 

8 

 

 

13 

 

14 

 

15 

ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร 

เมื่อมีส่ิงทาทายใหม ขาพเจามีความกระตือรือรนเพื่อ

เรียนรูมันใหมากขึ้น 

ขาพเจาตระหนักเสมอวาตัวเราเปนใคร มาจากไหน

และกําลังทําอะไร ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จใน

การเรียนรูโดยรวม 

ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควร

เรียนรูอะไร และจะเรียนรูอยางไร 

ขาพเจาไมเคยเบื่อที่จะเรียนรูในสิ่งที่ยาก ถาเปนเรื่องที่

ขาพเจาสนใจ 

ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่จะ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

องคประกอบ ขอ รายการ 

  

16 

รับผิดชอบในสิ่งที่ขาพเจาเรียนรู 

ขาพเจาสามารถประเมินความสามารถในการเรียนรู

ของตนเอง 

5. มีความรักที่จะเรียน 1  

5 

(22) 

 

24 

29 

 

(31) 

(48) 

 

(53) 

56 

ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต 

ขาพเจากระตือรือรนที่จะเรียนรูในทุกเวลาและทุกที่ 

ขอใหขาพเจาทําขอสอบได และไดคะแนนสูงก็พอใจ

แลว ถึงแมวาขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นๆ ก็ตาม 

ขาพเจาชื่นชอบผูที่รักการเรียนรูอยูเสมอ 

ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 

คําตอบ 

ขาพเจาจะดีใจมาก ถาไมตองเรียนรูอีกแลว 

ขาพเจาชอบที่จะยึดวิธีการเรียนรู ซ่ึงใชมาแลวอยาง

ไดผล แทนที่จะลองวิธีใหม 

การเรียนรูอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่นาเบื่อ 

การเรียนรูทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอชีวิตของ

ขาพเจา 

6. มีความคิดสรางสรรค 2  

(3) 

 

(7) 

(9) 

 

ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร 

เมื่อขาพเจาประสบกับสิ่งใหม แมวาขาพเจาจะไม

เขาใจ ขาพเจาก็จะละเลยสิ่งนั้นไป 

ขาพเจาชอบใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง 

ขาพเจาทํางานตามลําพังไดไมดีนัก 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

องคประกอบ ขอ รายการ 

 (12)  แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตก็ไมสามารถนํามา 

ปฏิบัติใหเกิดผลดีได 

7. มองอนาคตในแงดี (23)  

26 

 

29 

 

44 

หองสมุดเปนสถานที่นาเบื่อ สําหรับขาพเจา 

ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับ

เปาหมายระยะยาวที่ต้ังไว 

ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 

คําตอบ 

ขาพเจาชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย 

8. มีทักษะที่จําเปนในการ

เรียนและแกปญหา 

(6) 

 

10 

 

30 

 

(32) 

 

33 

 

39 

51 

ขาพเจาตองใชเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาขาพเจาตอง

เรียนรูส่ิงใหม 

ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวา

จะไปหาไดจากที่ไหน 

ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ อยาง

มาก 

ขาพเจาใหความสนใจตอการเรียนไมมากนัก เมื่อ

เทียบกับคนอื่น 

ขาพเจามีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู (ทักษะการฟง 

การอาน การเขียนและการจํา) 

ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งทาทาย ไมใชอุปสรรค 

การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนสิ่งสําคัญสําหรับการ

เรียนรู 
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ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเพื่อสํารวจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรู และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ทั้งหมด 3 ขอ คือ การสนับสนุนการเรียนรูจากการนําตนเองขององคกร โดยขอคําถามมีลักษณะ

แบบเลือกตอบ (Check  List) จํานวน 1 ขอ ขอคําถามเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูที่ผูตอบแบบถาม

ใชในการเรียนรูมีลักษณะขอคําถามแบบมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 1 ขอ 

สําหรับขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในสื่งที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหองคกรสนับสนุนในเรื่อง

การเรียนรูเปนลักษณะขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 1 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย

ขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน (ที่ทํางานปจจุบัน) ประสบการณในการทํางาน

ทั้งหมด และตําแหนงงาน ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 ขอ 

 

3.6 การตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา 

 

3.6.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยนําประเด็นที่ผูวิจัยศึกษานําเสนอ

คณะกรรมการวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วาตรงตาม

จุดมุงหมายของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป  

3.6.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม

ตัวอยาง คือ บุคลากรขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อ

ดําเนินการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการวัดความคงที่ภายใน (Internal  

Consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Consistency) 

หรือที่เรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา เนื่องจากเปนวิธีการหาความเชื่อมั่นที่เหมาะสําหรับสราง

เครื่องมือที่มีการใหคะแนนแบบประมาณคา ผลการทดลองใชเครื่องมือแบบสอบถามไดคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.89 ซ่ึงคาความเชื่อมั่นที่ไดจากการทดลองใชถือไดวาเปนคาความเชื่อมั่นที่มีคาอยู

ในระดับสูง ดังนั้นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงสามารถนําไปใชดําเนินการเก็บขอมูลไดอยาง

เหมาะสม ผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 
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3.7 เกณฑการใหคะแนน 

สําหรับการวิเคราะหคําถามมีทั้งเชิงนิมาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative) ทุกขอคําถาม

เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) การกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ 

 

3.7.1 ขอคําถามในเชิงบวก (Positive Statement) ไดแก ขอ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 ,36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 และ 58 ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคา

คะแนนดังนี้ 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    เทากับ 1 คะแนน 

 ไมเห็นดวย    เทากับ 2 คะแนน 

 เห็นดวยบาง ไมเห็นดวยบาง  เทากับ 3 คะแนน 

 เห็นดวย     เทากับ 4 คะแนน 

 เห็นดวยอยางยิ่ง    เทากับ 5 คะแนน 

 

3.7.2 ขอคําถามในเชิงลบ (Negative Statement) ไดแก ขอ 3, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 

23, 31, 32, 48, 53 ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคาคะแนนดังนี้ 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    เทากับ 5 คะแนน 

 ไมเห็นดวย    เทากับ 4 คะแนน 

 เห็นดวยบาง ไมเห็นดวยบาง  เทากับ 3 คะแนน 

 เห็นดวย     เทากับ 2 คะแนน 

 เห็นดวยอยางยิ่ง    เทากับ 1 คะแนน 

ในการแปลผลลักษณะความพรอมของการเรียนรูจากการนําตนเอง (Readiness  Self-

Directed Learning) ผูวิจัยไดแบงออกเปน 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยจากขอมูลเปนเกณฑในการ

พิจารณา ซ่ึงหาความกวางของอันตรภาคชั้นไดดังนี้ 
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อันตรภาคชั้น  =    __พิสัย___   = ____คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด____ =  0.8 

                           จํานวนชั้น                         จํานวนชั้น 

จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความพรอมของการเรียนรูจากการนําตนเอง 

(Readiness Self-Directed Learning) ไดดังตารางที่ 3.2  

 

ตารางที่ 3.5  แสดงการแบงระดับชวงคะแนน  

 

ชวงคะแนน 
ระดับคะแนนความพรอมในการเรียนรู 

จากการนําตนเอง 

4.21-5.00 สูงที่สุด 

3.41-4.20 สูง 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 ตํ่า 

1.00-1.80 ตํ่าที่สุด 

 

3.8 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.8.1 ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา

คนควาจากขอมูลขององคกร เอกสารทางวิชาการ รายงาน ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ บทความ 

หนังสือ วารสาร และเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขององคกร การเรียนรูระดับกลุม และการ

เรียนรูระดับบุคคล เพื่อทําความเขาใจถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูขององคกรทั้งการเรียนรู

ระดับกลุมและการเรียนรูระดับบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการตั้งคําถามสําหรับการสัมภาษณ การ

สนทนากลุม และแบบสอบถาม 
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3.8.2 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

                          3.8.2.1 การสัมภาษณ (Interviews)  

1) เตรียมคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ โดยนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรมาตั้งเปนคําถามในการสัมภาษณ 

2) นําคําถามไปตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธเปนผู

พิจารณา เพื่อใหประเด็นที่ใชในการสัมภาษณครอบคลุมวัตถุประสงคในการศึกษา 

3) ติดตอองคกรเพื่อขอเขาสัมภาษณ ซ่ึงใชวิธีการโทรศัพทพรอมทั้งทํา

หนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อขอเขาสัมภาษณ และสงคําถามใหแกผูใหสัมภาษณ

เพื่อพิจารณา 

4) สัมภาษณผูบริหารระดับสูง เพื่อถามถึงขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และ

รายละเอียดตามแนวทางขอคําถามที่ไดเตรียมไว โดยใชแนวทางตามทฤษฎีรวมกับการศึกษาจาก

เอกสารที่เกี่ยวของเปนแนวทางประกอบการสัมภาษณ 

5) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลวนําไปวิเคราะหผล ดังผล

การศึกษาในบทที่ 4 โดยแยกเปนประเด็นตามคําถามการวิจัย ซ่ึงเนื่องจากการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสรางมีความยืดหยุนสูง ดังนั้นจึงชวยใหผูวิจัยสามารถซักถามและหารายละเอียดของประเด็น

ปญหาที่ตองการศึกษาไดดียิ่งขึ้น  

6) ทําการสรุปผล และอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 5 

                          3.8.2.2 การสนทนากลุม (Focus Groups)  

1) เตรียมคําถามเพื่อใชในการสนทนากลุม โดยนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การเรียนรูเปนทีมมาตั้งเปนคําถามในการสัมภาษณ 

2) นําคําถามไปตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธเปนผู

พิจารณา เพื่อใหประเด็นที่ใชในการสัมภาษณครอบคลุมวัตถุประสงคในการศึกษา 

3) ติดตอองคกรเพื่อขอเขาสัมภาษณ ซ่ึงใชวิธีการโทรศัพทพรอมทั้งทํา

หนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อขอเขาสัมภาษณ และสงคําถามใหแกผูใหสัมภาษณ

เพื่อพิจารณา 
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4) สนทนากลุมตัวแทนแตละแผนก เพื่อถามถึงขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และ

รายละเอียดตามแนวทางขอคําถามที่ไดเตรียมไว โดยใชแนวทางตามทฤษฎีรวมกับการศึกษาจาก

เอกสารที่เกี่ยวของเปนแนวทางประกอบการสนทนา 

5) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมแลวนําไปวิเคราะหผล ดังผล

การศึกษาในบทที่ 4 โดยแยกเปนประเด็นตามคําถามการวิจัย ซ่ึงการสนทนากลุมมีผูเขารวมใน

การใหขอมูลทําใหบรรยากาศของการเก็บขอมูลไมตึงเครียด และไดขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 

6) ทําการสรุปผล และอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 5 

                          3.8.2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

1) เตรียมแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรูจากการนํา

ตนเอง (Readiness Self-Directed Learning) ซ่ึงแบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดนํามาจากงานวิจัยของ

นรินทร บุญชู ซ่ึงไดทําการดัดแปลงมาจากแบบวัด SDLRS-Form A ของ Guglielmino, Lucy 

Madsen.  

2) ติดตอองคกรเพื่อขออนุญาตทอดแบบสอบถามใหกับบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการและหัวหนางาน/ ผูบริหารระดับตน โดยใชวิธีการโทรศัพทพรอมทั้งทําหนังสือจากคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

3) ทอดแบบสอบถามโดยสงแบบสอบถามทั้งหมดใหกับองคกร โดย

องคกรเปนผูทอดแบบสอบถาม พรอมทั้งเก็บรวบรวมคืนกลับมายังผูวิจัยในวันที่เขาไปทําการ

สัมภาษณและสนทนากลุม 

4) รับแบบสอบถามพรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  

5) นําแบบสอบถามมาประมวลผลวิเคราะหขอมูลตามองคประกอบของ

ลักษณะการเรียนรูจากการนําตนเอง ดังผลการศึกษาในบทที่ 4 

6) ทําการสรุปผล และอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 5 
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3.9 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่ผสมผสาน

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) จึงมีการวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content  Analysis) 

และการวิเคราะหขอมูลโดยการใชการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS for Windows 

Version 16.0 (Statistical Package for the Social Science) สถิติที่ใชมีดังตอไปนี้ 

  
3.9.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดใชโปรแกรมและสถิติ คือ 

1) ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 

2) ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความพรอมของการเรียนรูจากการนํา

ตนเอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

 3.9.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม 

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัยไดนําผลจากการสัมภาษณ (Interviews) 

ผูบริหารระดับสูง และการสนทนากลุม (Focus Groups) ตัวแทนแผนกขององคกรที่ไดรับรางวัล

คุณภาพแหงชาติ และจากเอกสาร ซ่ึงผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและเอกสารที่ไดรับมารวบรวมและนําเสนอเปน

ผลการศึกษาในบทที่ 4 

2) ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับเอกสารขององคกรที่ไดมาเพื่อความ

เที่ยงตรงของขอมูล 

3) ทําการวิเคราะหโดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับแนวคิด 

และการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในบทที่ 2 และนําเสนอการวิเคราะหใน บทที่ 5 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพในลักษณะของกรณีศึกษา มีการเก็บ

ขอมูลทั้งการใชแบบสอบถาม การสนทนากลุม และการสัมภาษณเพื่อใหขอมูลมีความชัดเจน และ

ครอบคลุมมากที่สุด 

 



บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 ในบทนี้เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ผูบริหารระดับสูง 

จํานวน 3 คน สนทนากลุม (Focus  Groups) ตัวแทนสมาชิกแตละแผนก จํานวน 11 คน และ

ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามบุคลากรระดับปฏิบัติการและผูบริหารระดับตน/ หัวหนางาน 

จํานวน 210 คน ใชเลขรหัสแทนการใชช่ือ-นามสกุลเต็มของผูใหสัมภาษณและการสนทนาไวกอน

ความคิดเห็นหรือขอความที่ไดนําเสนอ รายชื่อดังที่ไดกลาวมาแลวในตารางที่ 3.1 เพื่อทําใหกรอบ

การอภิปรายผลที่ออกมามีความนาเชื่อถือและถูกตองมากยิ่งขึ้น  

 สําหรับรูปแบบของการนําเสนอผลการศึกษานั้น จะขอแบงเปน 4 ประเด็นหลักๆ โดยมี

ลําดับการนําเสนอ ดังนี้ 

สวนที่ 1 ประเด็นดานการเรียนรูระดับบุคคล ในประเด็นนี้จะนําเสนอผลการศึกษาตาม

องคประกอบของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง โดยแบงออกเปน 8 ประการ 

ดังนี้ 

1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

2. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง  

3. มีความรักที่จะเรียน  

4. มองอนาคตในแงดี 

5. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน 

6. มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา 

7. เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

8. มีความคิดสรางสรรค  
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สวนที่ 2 ประเด็นดานการเรียนรูระดับทีม ในประเด็นนี้จะนําเสนอผลการศึกษาตาม

องคประกอบของการเรียนรูเปนทีม ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) การสนทนา 

2) การอภิปราย 

3. พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

2) การเรียนรูในวิธีการปฏิบัติ 

สวนที่ 3 ประเด็นดานแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ประเด็นนี้จะเปนการนําเสนอถึงแนวทางปฏิบัติขององคกรตามปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ขององคกร 7 ปจจัย ดังนี้ 

1. ดานกลยุทธ   

2. ดานโครงสราง   

3. ดานวัฒนธรรม 

4. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5. ดานสภาพแวดลอม 

6. ดานแรงจูงใจ 

7. ดานผูสงเสริมการเรียนรู 

สวนที่ 4 ประเด็นดานกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร โดยนําเสนอเปน 2 ดาน คือ 

1. กิจกรรมที่สนับสนุนกลุมลูกคาภายใน ไดแก บุคลากรรายบุคคล ทีม 

ผูบริหารระดับสูง  

2. กิจกรรมที่สนับสนุนกลุมลูกคาภายนอก ไดแก ลูกคาที่ซ้ือสินคาของบริษัท   

คูคา ผูจําหนาย และชุมชนหรือสังคม 
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4.1 ประเด็นดานการเรียนรูของบุคคล 

 จากการศึกษาพบวาบุคคลขององคกรมีลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนํา

ตนเองอยูในระดับสูง ซ่ึงลักษณะที่พบคือ บุคคลมีการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน (มีคาเฉลี่ย 3.97) 

มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง (มีคาเฉลี่ย 3.85) มีความรักที่จะเรียน (มีคาเฉลี่ย 3.77) 

มองอนาคตในแงดี (มีคาเฉลี่ย 3.77) มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน (มีคาเฉลี่ย 3.61) มี

ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา (มีคาเฉลี่ย 3.58) เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได (มี

คาเฉลี่ย 3.56) สําหรับลักษณะของการมีความคิดสรางสรรคนั้นบุคคลยังมีลักษณะดานนี้อยูใน

ระดับปานกลาง (มีคาเฉลี่ย 3.36) ดังตารางที่ 4.1 

  

ตารางที่ 4.1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเรียนรูจากการนําตนเองในแต 

                 ละองคประกอบ 

 

องคประกอบการเรียนรูจากการนําตนเอง 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

2. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 

3. มีความรักที่จะเรียน 

4. มองอนาคตในแงดี 

5. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน 

6. มีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา 

7. เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

8. มีความคิดสรางสรรค 

3.97 

3.85 

3.77 

3.77 

3.61 

3.58 

3.56 

3.36 

0.40 

0.39 

0.45 

0.49 

0.42 

0.41 

0.37 

0.47 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

รวม 3.68  0.33  สูง 

 

คาเฉลี่ยรวมทั้งหมดของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองของบุคคลใน

องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาตินั้น โดยเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูในระดับสูง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.68 
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จากการนําเสนอผลการศึกษาลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองขางตน

นั้น สามารถสรุปผลจากการจําแนกออกตามองคประกอบทั้ง 8 ดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ 

1) องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับสูง มี 7 ดาน คือ 

(1) ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ประกอบดวยขอคําถาม 13 ขอ มีคาเฉลี่ย 3.97 

โดยมีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด 1 ขอ และระดับสูง 12 ขอ 

(2) ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ มี

คาเฉลี่ย 3.85 โดยมีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 6 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ 

(3) ดานการมีความรักที่จะเรียน ประกอบดวยขอคําถาม 9 ขอ มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยมี

ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด 1 ขอ ระดับสูง 7 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ 

(4) ดานการมองโลกในแงดี ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยมีขอ

คําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงทั้ง 4 ขอ  

(5) ดานการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ มี

คาเฉลี่ย 3.61 โดยมีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 6 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ 

(6) ดานการมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ 

มีคาเฉลี่ย 3.58 โดยมีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 6 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ 

(7) ดานการมีความเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได ประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ มี

คาเฉลี่ย 3.56 โดยมีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 12 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ และระดับ

ตํ่า 1 ขอ 

2) องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง มี 1 ดาน คือ 

(1) ดานการมีความคิดสรางสรรค ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ มีคาเฉลี่ย 3.36 โดยมี

ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 2 ขอ และระดับปานกลาง 3 ขอ 

 จากการศึกษาการเรียนรูระดับบุคคลตามองคประกอบลักษณะความพรอมของการเรียนรู

จากการนําตนเองทั้ง 8 ดานนั้น สามารถนํามาแสดงรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

 

องคประกอบดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 
คาเฉลี่ย 

(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

1.1 ขาพเจาสามารถประเมินความสามารถในการ

เรียนรูของตนเอง (16) 

1.2 ขาพเจาชอบคิดเกี่ยวกับอนาคตขางหนา (37) 

1.3 ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งตางๆ 

ที่ควรจะทํา (40) 

1.4 ขาพเจายินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

คนอื่นๆ (43) 

1.5 ขาพเจาตองการโอกาสเพื่อที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ อยู

เสมอ (45) 

1.6 ยิ่งเรียนรูมาก ขาพเจายิ่งมีความรูสึกวาสิ่งตางๆ 

ในโลกนี้ลวน  นาตื่นเตน (46) 

1.7 การเรียนรูเปนเรื่องสนุก (47) 

1.8 ขาพเจาชอบที่จะยึดวิธีการเรียนรู ซ่ึงใชมาแลว

อยางไดผล แทนที่จะลองวิธีใหม (49) 

1.9 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของ

ขาพเจา ไมมีใครมารับผิดชอบแทน (50) 

       1.10 ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครแกเกินไปที่จะเรียนรู (52) 

       1.11 การเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิต 

(54) 

       1.12 ในแตละป ขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลาย

อยางดวยตนเอง (55) 

 

3.70 

 

3.99 

3.70 

 

4.05 

 

4.01 

 

4.00 

 

4.02 

3.96 

 

3.76 

 

4.45 

4.10 

 

3.80 

 

0.64 

 

0.71 

0.65 

 

0.62 

 

0.70 

 

0.64 

 

0.71 

0.63 

 

0.79 

 

0.62 

0.71 

 

0.68 

 

สูง 

 

สูง 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

สูง 

 

สูง 

 

สูงที่สุด 

สูง 

 

สูง 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

 

องคประกอบดานการเปดใจรับโอกาสท่ีจะเรียน คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

        1.13 ขาพเจาเหน็ดวยกับความคิดทีว่า "ผูใฝเรียน
คือ ผูนํา" (58) 

4.07 0.84 สูง 

รวม 3.97 0.40 สูง 

 

องคประกอบดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน : ผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมในการ

เรียนรูจากการนําตนเองในระดับมาก เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับสูงสุด พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามเชื่อวาไมมีใครแกเกินไปที่จะเรียน ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.45 รองลงมา

ผูตอบแบบสอบถามมองวาการเรียนรูเปนส่ิงจําเปนตอชีวิต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 4.10 

สําหรับความเชื่อวาในการเรียนรูไมมีใครชวยเราไดดีกวาตัวเราเอง แมอยูในระดับมากแตมีคาเฉลี่ย

ที่นอยที่สุด อยูที่ 3.76 
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ตารางที่ 4.3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 

 

องคประกอบดานการมีความรับผิดชอบ 

ตอการเรียนของตนเอง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

2. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 

2.1 ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร 

(2) 

2.2 เมื่อมีส่ิงทาทายใหม ขาพเจามีความกระตือรือรน

เพื่อเรียนรูมันใหมากขึ้น (4) 

2.3 ขาพเจาตระหนักเสมอวาตัวเราเปนใคร มาจาก

ไหนและกําลังทําอะไร ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จใน

การเรียนรูโดยรวม (8) 

2.4 ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควร

เรียนรูอะไรและจะเรียนรูอยางไร (13) 

2.5 ขาพเจาไมเคยเบื่อที่จะเรียนรูในสิ่งที่ยาก ถาเปน

เรื่องที่ขาพเจาสนใจ (14) 

2.6 ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่

จะรับผิดชอบในสิ่งที่ขาพเจาเรียนรู (15) 

2.7 ขาพเจาสามารถประเมินความสามารถในการ

เรียนรูของตนเอง (16) 
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รวม 3.85  0.39  สูง 

 

องคประกอบดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง: ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับ

สูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเรียนสิ่งที่อยาก ไมเคยทําใหขาพเจาเบื่อ ถาสิ่งนั้นเปนเรื่องที่

ขาพเจาสนใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยที่ 4.19 รองลงมาคือ ถามีส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรู 

ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.02 และขาพเจาเชื่อวา การคิดเสมอวา
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ตัวเราเปนใคร อยูที่ไหนกําลังทําอะไร เปนหลักการสําคัญของการศึกษาทุกคน อยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 3.92 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่จะรับผิดชอบในสิ่ง

ที่ตนเรียน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่ 3.37 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการมีความรักที่จะเรียน 

 

องคประกอบดานการมีความรักที่จะเรียน 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

3. มีความรักที่จะเรียน 

3.1 ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต (1) 

3.2 ขาพเจากระตือรือรนที่จะเรียนรูในทุกเวลาและ

ทุกที่ (5) 

3.3 ขอใหขาพเจาทําขอสอบไดและไดคะแนนสูงก็

พอใจแลว ถึงแมวาขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นๆ ก็ตาม  

(-22) 

3.4 ขาพเจาชื่นชอบผูที่รักการเรียนรูอยูเสมอ (24) 

3.5 ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตอง

มากกวา 1 คําตอบ (29) 

3.6 ขาพเจาจะดีใจมาก ถาไมตองเรียนรูอีกแลว      

(-31) 

3.7 ขาพเจาชอบที่จะยึดวิธีการเรียนรู ซ่ึงใชมาแลว

อยางไดผล แทนที่จะลองวิธีใหม (-48) 

3.8 การเรียนรูอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่นาเบื่อ (-53) 

3.9 การเรียนรูทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอชีวิต

ของขาพเจา (56) 
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รวม 3.77  0.45  สูง 
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องคประกอบดานการมีความรักที่จะเรียน: ผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมในการเรียนรู

จากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับสูงสุด พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต อยูในระดับสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.30 

รองลงมาขาพเจาจะดีใจมาก ถาไมตองเรียนอีกแลว อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.01 และขาพเจา

ช่ืนชอบผูที่รักการเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.00 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอย

ที่สุด คือ เปนการดีที่จะยึดวิธีการเรียนรูซ่ึงใชมาแลวอยางไดผลแทนที่จะลองใชวิธีการอื่นๆ อยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.90 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการมองอนาคตในแงดี 

 

องคประกอบดานการมองอนาคตในแงดี 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

4. มองอนาคตในแงดี 

4.1 หองสมุดเปนสถานที่นาเบื่อ สําหรับขาพเจา   

(-23) 

4.2 ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับ

เปาหมายระยะยาวที่ต้ังไว (26) 

4.3 ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตอง

มากกวา 1 คําตอบ (29) 

4.4 ขาพเจาชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย 

(44) 
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รวม 3.77  0.49  สูง 

 

องคประกอบดานการมองอนาคตในแงดี: ผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมในการเรียนรู

จากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับสูงสุด พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะไมชอบสถานการณการเรียนที่ทาทาย อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

3.84 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 
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3.83 และขาพเจาพยายามเชื่อมโยงส่ิงที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ต้ังไว มีคาเฉลี่ย 3.79 
สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ขาพเจาไมชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกตองมากกวา 1 คําตอบ แต
มีคาอยูในระดับสูง ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.63 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 

 

องคประกอบดานการมีความคิดริเริ่ม 
และมีอิสระในการเรียน 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

3. มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 
3.1 ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ อยางมี

ประสิทธิผลดวยตนเอง (11) 
3.2 ขาพเจาสามารถสรางวธิีการใหมๆ เพือ่เรียนรูส่ิง

ใหมๆ (25) 
3.3 ขาพเจาชอบและยอมรับเม่ือมีคนชี้ใหเหน็ถงึ

ขอผิดพลาด (35) 
3.4 ขาพเจาสามารถสรางวธิีการใหมๆ เพือ่เขาถึงส่ิง

ที่ตองการเรียนรู (38) 
3.5 ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในส่ิง

ตางๆ ที่ควรจะทํา (40) 
3.6 ขาพเจามกัเปนผูนํากลุมในการเรียนรู (42) 
 
3.7 ขาพเจาเปนผูเรียนที่มปีระสิทธิภาพ ทั้งในชั้น

เรียนและนอกช้ันเรียนหรือเรียนรูดวยตนเอง (57) 
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องคประกอบดานการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน: ผูตอบแบบสอบถามมีความ

พรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับสูงสุด 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะไมชอบเมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาดในสิ่งที่ขาพเจากําลัง

ทํา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.92 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมองวาขาพเจาสามารถบังคับ

ตนเองใหกระทําในสิ่งตางๆ ที่ควรจะทํา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.70 และขาพเจามี

ความสามารถในความพยายามคนหาวิธีการเขาถึงสิ่งที่ตองการเรียนรู อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

3.68 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรูส่ิงตางๆ อยูในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.33 

ตารางที่ 4.7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานการมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา 

องคประกอบดานการมีทักษะที่จําเปน 
ในการเรียนรูและแกปญหา 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

5. มีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา 

5.1 ขาพเจาตองใชเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาขาพเจา

ตองเรียนรูส่ิงใหม (-6) 

5.2 ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจา

ทราบดีวาจะไปหาไดจากที่ไหน (10) 

5.3 ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ 

อยางมาก (30) 

5.4 ขาพเจาใหความสนใจตอการเรียนไมมากนัก 

เมื่อเทียบกับคนอื่น (-32) 

5.5 ขาพเจามีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู (ทักษะ

การฟง การอาน การเขียนและการจํา) (33) 

5.6 ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งทาทาย ไมใช

อุปสรรค (39) 

5.7 การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนสิ่งสําคัญสําหรับ

การเรียนรู (51) 
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รวม 3.58  0.41  สูง 
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องคประกอบดานการมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา: ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับ

สูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมองวาการเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนสิ่งสําคัญสําหรับ

การศึกษา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาขาพเจาเห็นวาปญหาไมใชส่ิงทาทาย ไมใช

สัญญาณใหหยุดทําอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 และขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะ

เบื้องตนของการศึกษา (ทักษะการฟง การอาน การเขียนและการจํา) อยูในระดับสูง มีคาแฉลี่ย 

3.69 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ขาพเจาตองการเวลาระยะหนึ่ง กอนที่จะตัดสินใจศึกษาเรื่อง

ใหมๆ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.70 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรูจาก

การนําตนเองขององคประกอบดานความเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

 

องคประกอบดานความเชื่อมั่น 
วาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

6. เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

6.1 ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร 

(2) 

6.2 เมื่อมีส่ิงทาทายใหม ขาพเจามีความกระตือรือรน

เพื่อเรียนรูมันใหมากขึ้น (4) 

6.3 ขาพเจาตองใชเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาขาพเจาตอง

เรียนรูส่ิงใหม (-6) 

6.4 ขาพเจานาจะมีเวลาในแตละวันมากกวานี้ 

เพื่อที่จะเรียนรูในทุกสิ่งที่อยากเรียนรู (17) 

6.5 ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจา

สามารถหาเวลาไดเสมอ ไมวามีภารกิจยุงยากเพียงใดก็

ตาม (18) 

6.6 การไมเขาใจสิ่งที่กําลังอาน เปนเหมือนอุปสรรค

หลักตอการเรียนรู (-19) 

 

3.87 

 

4.02 

 

2.70 

 

3.51 

 

3.44 

 

 

2.45 

 

0.72 

 

0.64 

 

0.89 

 

0.91 

 

0.83 

 

 

0.98 

 

สูง 

 

สูง 

 

ปาน

กลาง 

สูง 

 

สูง 

 

 

ตํ่า 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

 

องคประกอบดานความเชื่อมั่น 

วาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดับ 

6.7 ถาขาพเจาไมเรียนรู ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย (20) 

6.8 ขาพเจาสามารถที่จะบอกไดวา เมื่อใดที่ขาพเจา

เริ่มตนเรียนรูบางสิ่งเพิ่มเติม (21) 

6.9 ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับ

เปาหมายระยะยาว ที่ต้ังไว (26) 

6.10 ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่อง

ที่ขาพเจาสนใจ (27) 

6.11 ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบสําหรับ

ขอคําถามตางๆ (28) 

6.12 ขาพเจาชอบทดลองเรียนรูส่ิงใหมๆ แมไมแนใจ

วาผลการเรียนรูนั้นจะออกมาอยางไร (34) 

6.13 ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ ตอสิ่งที่จะ

ทํา (36) 

6.14 ขาพเจาชอบเรียนรูและแกปญหา (41) 

4.07 

3.69 

 

3.79 

 

3.49 

 

3.72 

 

3.62 

 

3.64 

 

3.84 

0.76 

0.66 

 

0.65 

 

0.79 

 

0.71 

 

0.66 

 

0.69 

 

0.68 

สูง 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

รวม 3.56  0.37  สูง 

 

องคประกอบดานความเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได: ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

ความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเองในระดับสูง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับ

สูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมองวาถาขาพเจาไมเรียน ก็ไมถือวาเปนความผิด ในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมองวาถาขาพเจาสนใจอะไรจะตองหาทางเรียนรูใน

สิ่งนั้นใหได อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.02 และขาพเจาบอกตัวเองไดวาตองการเรียนอะไร อยูใน

ระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.87 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ลักษณะที่ขาพเจามีปญหาเกี่ยวกับการ

อ่ืนหนังสือแลวไมคอยเขาใจ อยูในระดับต่ํา ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.45 
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ตารางที่ 4.9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะความพรอมในการเรียนรู 

                 จากการนําตนเองขององคประกอบดานการมีความคิดสรางสรรค 

 

 

องคประกอบดานการมีความคิดสรางสรรค 
 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

7. มีความคิดสรางสรรค 

7.1 ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรู

อะไร(2) 

7.2 เมื่อขาพเจาประสบกับสิ่งใหม แมวา

ขาพเจาจะไมเขาใจ ขาพเจาก็จะละเลยสิ่งนั้นไป  

(-3) 

7.3 ขาพเจาชอบใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง  

(-7) 

7.4 ขาพเจาทํางานตามลําพังไดไมดีนัก (-9) 

7.5 แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตก็ไม

สามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลดีได (-12) 

 

3.87 

 

3.76 

 

 

2.87 

 

3.09 

 

3.21 

 

0.72 

 

0.89 

 

 

1.09 

 

0.85 

 

0.88 

 

สูง 

 

สูง 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.36  0.47  ปานกลาง 

 

องคประกอบดานการมีความคิดสรางสรรค: ผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมในการ

เรียนรูจากการนําตนเองในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามลักษณะเปนรายขอ 3 อันดับสูงสุด พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบดีวาตองการเรียนอะไร อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.87 

รองลงมาเมื่อประสบกับสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น อยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 3.76 และแมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลดีได อยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 สําหรับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ในชั้นเรียน ขาพเจาตองการให

ผูสอนบอกทุกสิ่ง ทุกอยางแกผูเรียน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.87 
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4.2 ประเด็นดานการเรียนรูของทีม 
 

 จากการศึกษาดานการเรียนรูของทีม โดยไดนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของ

การเรียนรูเปนทีม Peter Senge ซึ่งขอนาํเสนอผลการศึกษา ดังนี ้

 

4.2.1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรยีนรูเปนทมี 

4.2.1.1 ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทมี 

 1) การปฏิบัติงานของทีมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ของทีมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทีมมีข้ันตอนในการปฏิบัติ 3 ข้ันตอนตามหลัก PDCA คือ  

  (1) ข้ันกอนการปฏิบัติงานของทีม เปนข้ันตอนแรกกอนที่ทีมจะมี
การปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ทีมมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน และ
ตองบอกทีมงานใหทราบถึงวัตถุประสงคหรือผลลัพธที่ตองการ จากน้ันรวมกันระดมสมองในการ
วางแผนงาน เรียกวา “การสัมมนาแผน” ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ โดยไดรับการ
ถายทอดลงมา เรียกวา “รับสงลูก” 

  (2) ข้ันการลงมือปฏิบัติงานของทีม หลังจากที่ไดแผนงานทีมจึง
นําแผนที่ไดนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะรวมไปถึงการสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ใหกับสมาชิกวาตนมีความสําคัญตองานนั้นเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังที่ผูให
การสัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “ในเคร่ืองจักรไมวาเฟองตัวเล็กตัวใหญมีความสําคัญเทาๆ กัน 
เพราะเฟองตัวเล็กถาหยุด เคร่ืองจักรก็เดินไมไดและเฟองตัวเล็กเปนตัวขับเคลื่อนเฟองตัวใหญ” ใน
ระหวางดําเนินงานทีมมีการสื่อสารดวยการประชุมปรึกษากันเพื่อไมใหเกิดปญหาของการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งในระหวางการปฏิบัติงานทีมมีการติดตามและควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งความถี่ในการติดตามมีต้ังแตระดับวันตอวัน (Day to Day) สับดาห 
(Weekly) เดือน (Monthly) 

  (3) ข้ันหลังการปฏิบัติงานของทีม สุดทายเมื่อการปฏิบัติงานใดๆ 
ดําเนินการเสร็จส้ิน ทีมตองมีการทบทวน ตรวจสอบหรือหาวิธีการพัฒนา (Improvement) ใหมๆ 
โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อสรุปถึงปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไข ดังที่ผูใหการสัมภาษณคน
ที่ 2 กลาววา “การที่จัดเวทีนี้ข้ึนมาเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม ไดมาแลกเปล่ียนความคิด ความรู 
ปญหาใหรูทั่วกันทุกคน และเพื่อที่สามารถนําไปใชงานตอไปได โดยไมตองมาคิดใหม ทําใหมหรือ
เรียนรูใหม“ 
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 2) การไดรับการเพิ่มอํานาจ (Empowerment) ของสมาชิกทีม จาก

การศึกษาพบวาสมาชิกทีมไดรับการเพิ่มอํานาจในการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการนําทักษะ ประสบการณ มาสรางสรรคการทํางาน 

ความรับผิดชอบ ความไววางใจ และความเปนอิสระในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานแมวาการ

ตัดสินใจบางเร่ืองอาจมีขอบเขตการตัดสินใจที่ตองอยูในระเบียบวิธีการ เชน เร่ืองงบประมาณ ดังที่

ผูใหการสัมภาษณคนที่ 8 กลาววา “องคกรมีการเปดกวางทางดานการตัดสินใจ มีการใหโอกาส

บุคลากรไดนําทักษะ ประสบการณมาสรางสรรค (Create) การทํางานไดอยางเต็มที่” 

 3) พลังของกลุม (Synergy) สมาชิกในทีมมีการสรางพลังของกลุมโดย

การประสานพลัง (Energy) รวมกัน ดวยการนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคน

ในทีมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ของทีม  

 4) การสรางสรรคเปล่ียนแปลงใหมและการประสานงาน (Innovation 
and Coordination) ทีมมีการสงเสริมใหสมาชิกเสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดสรางสรรค หรือ
ขอคิดเห็น โดยจัดใหมีการประชุมกลุมยอย ระดมสมอง รวมทั้งใชกิจกรรมเพิ่มผลผลิตเปนตัว
ผลักดันใหสมาชิกทีมคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไดแก การใหเขียนขอเสนอแนะ (Suggestion) One 
Point Lesson QC ลาคูริ และ TPM ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 7 กลาววา “ทีมมีการสงเสริมให
ทุกคนสามารถที่จะเสนอไอเดียข้ึนมาได ไมมีผิดไมมีถูกและแบงงานกันทํา”  

 สําหรับการประสานงานที่ดีกับผูอ่ืน สมาชิกทีมใหความรวมมือในการ
ทํางาน ส่ิงที่ทีมเนนปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีกับผูอ่ืน คือ การพูดคุยกันอยางใกลชิด 
การประชุมสรางสัมพันธที่ดีตอกัน และมีกิจกรรมที่สําคัญ เรียกวา “Left Hand Forum” เปน
กิจกรรมที่ใหทุกคนเปดใจถึงปญหาที่ตนเองประสบ เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดในทีมงาน เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน และปฏิบัติงานดวย
ความสามัคคี กลมเกลียว ไมกาวกายหรือความขัดแยง เขาใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งปลูกฝงแนวคิด
บุคลากรในการสรางการทํางานเปนทีม และสรางความตระหนักถึงความเทาเทียมกันของบุคคล 
ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “องคกรเนนในเร่ืองของการทํางานเปนทีม คือ ทุกคนถูก
หลอหลอมมาต้ังแตแรกในเร่ืองการทํางานตองมีการคุยกันอยางใกลชิดตองมีการประสานงานซ่ึง
กันและกัน จะไมพยายามมองแยกวาเปนของใครของมัน” , 

 และที่ผูใหการมสัมภาษณคนที่ 6 และ 7 กลาววา “ภายในทีมเนนเร่ือง
การพูดคุยกัน การประชุม สวนหนวยงานขางนอก ใชความรูจักสวนตัว ชวยเหลือกัน ถึงแมทํางาน
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แยกหนวยงานแตชวยเหลือกันได พูดคุยกันได เนนวาทุกคนเปนเพื่อนกันกอน เคารพกัน เมื่อถึง
เวลางานสามารถขอคําปรึกษาได แตไมใชไมรูจักกันเคาไมชวยเราแลวเราไมชวยเคา การทํางาน
ขององคกรเนนการทํางานแบบครอบครัว แบบพี่แบบนอง มีความสัมพันธกัน ไมแบงแยก” 

 อีกทั้งผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “ทุกสวนมีความสําคัญเทากัน
หมด ใหคิดวาหนวยงานถัดไปคือลูกคาของเรา” 

 5) การมีบทบาทตอทีมอ่ืนๆ และการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ 

(Role of Learning Team on Other Teams & Inculcating Practices and Skills) จากการศึกษา

พบวาทีมมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู 

แลกเปล่ียนประสบการณ มีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญ หรือวิธีการปฏิบัติใหกับทุกคนใน

องคกรไมวาจะเปนภายในทีมหรือทีมอ่ืนๆ ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 7 กลาววา “ถามีส่ิงที่ตนเอง

รูแตอีกคนหนึ่งไมรูก็พรอมที่จะแบงปนใหไมกั๊ก ใหเทาที่รู”  

 ในการถายทอดความรูหรือวิธีการปฏิบัติและทักษะนั้นทีมถายทอดดวย

วิธีการสอนหนางาน การอบรม และการใชกิจกรรมเพิ่มผลผลิต ไดแก เคร่ืองมือ One Point 

Lesson โดยเขียนถึงวิธีการทํางานใหมๆ ที่พบเจอ และโดยการใหตัวแทนกลุมยอยนําเสนอวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุดของทีม เขามามีสวนชวยใหเกิดการแบงปนความรู ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 

กลาววา “องคกรมีหลักสูตรอบรมมากมาย ทั้งภายนอกและภายใน สําหรับการอบรมภายนอกนั้น 

หลังจากอบรมเสร็จ ส่ิงที่เห็นวาดีทุกคนจะตองเอามาถายทอดกัน คุยกัน อีกทั้งพยายามที่จะ

สงเสริมใหบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญบางอยางเปนผูฝกอบรม (Trainer) ในการสอนงาน” 

 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหมีการเรียนรูแบบไขว ดังที่ ผูใหการ

สัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “ทีมมีการเอาผูชํานาญของแตละหนวยงานไปทําการฝกอบรมในส่ิงที่

ตัวเองชํานาญใหอีกหนวยงานนึงซ่ึงอาจจะไมไดอยูในสายงานที่ชํานาญแบบเดียวกัน แตสามารถ

ใชความรูที่ฝกอบรมนั้นไปพัฒนางานของเขาได” 

 4.2.1.2 ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 
 1)  ความไว วางใจ กันในการปฏิบั ติและบอกขอ เท็ จจ ริงตอกัน 

(Operational Trust) ทีมใหความสําคัญในเร่ืองความไววางใจกันในการทํางาน ทํางานแบบเกื้อกูล

กัน สรางความสนิทสนมเปนรุนพี่รุนนองกันในทีม มีความเกรงอกเกรงใจกัน หากเกิดปญหา
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สมาชิกทีมมีการแจงใหทุกคนทราบ ไมปกปดกัน ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 7 กลาววา “ถาเรา

จริงใจตอกันแลวทําใหรูสึกอยากทํางานรวมกับคนอ่ืน คือ เราตองใหคนอ่ืนกอน และบางส่ิง

บางอยางถาเราชวยไดก็จะชวยตลอด ดังนั้นเมื่อตองการความชวยเหลือก็จะไดรับส่ิงเหลานั้นตอบ

แทนมาเชนกัน” และดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 7 กลาววา “ถามีปญหาอะไรตองแจงใหคนอ่ืน

ทราบรวมกัน” 

 2) ความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเส่ียง การใหอภัยกันและการ

ใหกําลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks & Forgiveness & Encouragement) ทีมมีการ

สรางความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน ใหอภัยและใหกําลังใจสมาชิกเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน 

ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “เม่ือเกิดปญหาใดๆ ในการทํางานจะไมมีการคนหาคนผิด 

แตชวยกันหาวิธีการแกไขปญหานั้น แตหากพบวาปญหานั้นเกิดจากตัวบุคคลใหสันนิษฐานวาอาจ

เกิดจากการขาดทักษะ ความชํานาญ ก็จะเติมเต็มสวนที่ขาดเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคคลนั้น” 

และดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “เบ้ืองแรกเพราะเชื่อมั่นวาคนของเราไมต้ังใจใหเกิด” 

 นอกจากนี้ยังมีการสรางแนวคิดในการทํางานรวมกันแกสมาชิกใหกับทีม 

ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “หากทํางานแลวตนเองตองเหนื่อยก็ไมตองทํา คือ ถา

ทํางานกับเพื่อนรวมงานแลวรูสึกเหน่ือย ไมสบายใจ ไมปลอดภัย ก็ไมตองทําเพื่อไมใหเกิดปญหา

ในการทํางานรวมกันเปนทีม” 

 4.2.1.3 ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม จากการศึกษาพบวาทักษะสําคัญ

ของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม มี 3 ทักษะ ไดแก  

 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) คือ ตองเกงงาน สมาชิกตองมี

ความคิดสรางสรรคเพื่อคิดคนนวัตกรรมใหมๆ และนําวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศมาพัฒนาตอยอดการ

ทํางาน ซึ่งเรียกวา การคัดลอกและพัฒนา (Copy and Development) ดังที่ผูใหการสัมภาษณคน

ที่ 5 กลาววา “ส่ิงที่คิดคนข้ึนเองต้ังแตแรกน้ันในปจจุบันนี้ใชไดยากหรือแทบจะไมไดแลว แต

ปจจุบันการตอยอดในเร่ืองที่คนอ่ืนไดทําไวแลวหรือดีอยูแลวและนํามาปรับประยุกตตอยอดใหดี

ข้ึนเปนส่ิงที่สําคัญ” 
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2) ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Skill) สมาชิกทีมตองมีทักษะใน
การวิเคราะห แยกแยะปญหา เปนคนที่มีนิสัยชางถาม อยากรู ใฝรู กลาถาม กลาพูด กลาคิดกลา
แสดงออก และคิดนอกกรอบ 

3) ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork) ทักษะดานนี้องคกรและทีมให
ความสําคัญและสรางเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยปลูกฝงใหทุกคนเปดใจยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 1 กลาววา “การทํางานเปนทีมเปน
วัฒนธรรมของที่นี่” 
 

4.2.2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม  
4.2.2.1 การสนทนา จากการศึกษาพบวาทีมใหความสําคัญกับชองทางการ 

ส่ือสารในรูปแบบของการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การสนทนาอยางเปน
ทางการเห็นไดจากการจัดเวทีสนทนารวมกันหลายเวที ไดแก การประชุมตอนเชา การประชุมกลุม
ยอย ประชุมแผนก ประชุมประจําสัปดาห ประชุมประจําเดือน ประชุมประจําไตรมาสดังที่ผูใหการ
สัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “การประชุมตอนเชา (Daily Meeting) จะมีการประชุมวาใน 24 ชม.ที่
ผานมาอะไรเกิดข้ึนบาง โดยตัวแทนของทุกหนวยงานก็จะเขามารวมประชุมทุกวัน ถือเปนการ
เรียนรูแบบทีมขามสานงาน (Cross Functional Team) อีกแบบหนึ่ง” 

สําหรับการสนทนาอยางไมเปนทางการนั้น ทีมมีการสนับสนุนใหสมาชิกทีมได 
มีการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในทีมดวยกันหรือตางทีมกัน แสดงถึงความรูสึก หรือความคิดเห็นใน
เร่ืองตางๆ อยางอิสระ และยังมีชองทาง Infrastructure เชน E-mail อินเทอรเน็ต/ อินทราเน็ต 
(Internet/ Intranet) การประชุมทางไกล (VDO Conference) โทรศัพท เสียงตามสาย 

4.2.2.2 การอภิปราย จากการศึกษาพบวาไมเพียงแตทีมมีพฤติกรรมการสื่อสาร 
ดวยรูปแบบการสนทนาแตยังมีรูปแบบที่เปนการบงบอกถึงระดับความเหนือชั้นในการฟงและการ
สื่อสารระหวางบุคคล นั่นคือการอภิปราย โดยพบว าสมาชิกมีรูปแบบหรือวิธีการในการอภิปราย
รวมกันเพื่อทําการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกัน 
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของทีมในชวงเวลานั้น โดยการระดมสมองเพื่อคนหาปญหา เก็บ
ขอมูล คิดวิเคราะหเพื่อหาหนทางแกไข และวิธีการ  
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 4.2.3 พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  
 จากการศึกษาลักษณะการเรียนรูเปนทีมในดานพฤติกรรมการเรียนรู สามารถสังเคราะห
ลักษณะการเรียนรูของสมาชิกในทีมได 2 ลักษณะ ไดแก 
  4.2.3.1 การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทีมมีการเรียนรูสภาพความ
เปนไปในปจจุบันขององคกรเสมอ โดยมีการสํารวจหรือตรวจสอบการทํางาน และภารกิจของ
ทีมงานวางานที่ทําไปนั้นไดผลดีผลเสียมากนอยเพียงใด และทบทวนสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนใน
การทํางานของสมาชิก ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา “เมื่อดําเนินการไปแลวชวงหนึ่งจะมี
การติดตามและควบคุมวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดหรือไม...เมื่อจบงานจําเปนตองมาทบทวน มา
ตรวจสอบหรือกระทั่งหาวิธีการพัฒนาใหมๆ “ ซึ่งจากการศึกษาสามารถแยกพฤติกรรมการเรียนรู
สภาพความเปนจริงในปจจุบันออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ความขัดแยงหรือความแตกตางทางความคิดและนิสัยการปกปอง
ตนเอง ทีมมีการเรียนรูวาการมีความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงกัน ทีมมองวาขอขัดแยงคือ
ความเห็นที่แตกตาง ซึ่งทีมมีการชวยกันตรวจสอบวาความเห็นที่แตกตางนั้นความเห็นใดสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนไดบาง โดยใหมีการรวมระดมสมองเพื่อหาขอสรุป ดังที่ผูใหการสมภาษณ
คนที่ 3 กลาววา “หากมีการประชุมกันแลว เกิดมีความคิดเห็นที่ตางกัน แตถาเปนทางเลือกหนึ่งใน
การแกปญหาจะมารวบรวมความคิดเห็นนั้นแลวนํามาระดมสมองวาคนอ่ืนคิดเห็นอยางไร” 
  2) สําหรับนิสัยการปกปองตนเอง ทีมมีการสนับสนุนใหสมาชิกทุกคน
หมุนเวียนนําเสนอความคิดเห็น เปนการฝกใหทุกคนมีความกลาแสดงออกมากข้ึน ดังที่ผูใหการ
สัมภาษณคนที่ 1, 2 และ 3 กลาววา “ปกติใหสมาชิกพยายามเปล่ียนหนากันมาเร่ือยๆ โดยตกลง
กันเองในทีมในการนําเสนอความคิดหมุนเวียนกันไป” 

 4.2.3.2 การเรียนรูในวิธีการปฏิบัติ (Learning how “to Practice”) มีการคนหา
ปญหา เก็บขอมูล คิดวิเคราะหเพื่อหาหนทางแกไข และจัดทํามาตรฐานการทํางานตามแนวทางวิธี
แกปญหาแบบ QC Story ซึ่งมีข้ันตอนในการแกปญหา 7 ข้ันตอน ไดแก 1. การคัดเลือกหัวขอ
ปญหา 2. สํารวจสภาพปจจุบันและต้ังเปาหมาย 3. วางแผนกิจกรรม 4. วิเคราะหสาเหตุ 5. 
พิจารณาและนํามาตรการตอบโตปญหาไปปฏิบัติ 6. ประเมินผลการแกปญหา 7. จัดทําเปน
มาตรฐาน และมีการเรียนรูดวยวิธีการสอนหนางาน (On the Job Training: OJT) ดังผูใหการ
สัมภาษณคนที่ 1 กลาววา “การเรียนรูในวิธีปฏิบัตินั้นวิธีหนึ่งมาจากการเรียนรูจากการสอนหนา
งาน (OJT) 
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4.3 ประเด็นดานแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของ

องคกร 

 

4.3.1 ดานกลยุทธ  องคกรใหความสําคัญกับการเรียนรู  โดยมองวาการเรียนรูเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ  ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา  “การเรียนรูเปน
เคร่ืองมือหนึ่งที่องคกรนํามาใชการวางแผนกลยุทธ”  โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธทุก 5 ป แตมีการ
ทบทวน (Review) ทุกป ซึ่งรูปแบบที่ใชในการวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบที่ผสมผสานระหวาง
ตะวันตกกับตะวันออกในการจัดทําแผนกลยุทธ คือการกําหนดเปนกลยุทธโดยผูบริหารระดับสูงส่ัง
การลงมาและใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธและมีการวางแผนกลยุทธโดย
การใชกรอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ดังที่ผูใหการ
สัมภาษณคนที่ 1 กลาววา  

“รูปแบบที่องคกรใชเปนรูปแบบที่ผสมผสานระหวางแนวตะวันตกกับตะวันออก ถาเปน
ตะวันตกเนนผูบริหารเปนคนกําหนดลงมา แตอาจจะไมฝงหรือเขาไปอยูในตัวของบุคลากร แตถา
องคกรใหบุคลากรมีสวนรวมก็เหมือนกับวาบุคลากรไดลงแรง ไดมีสวนรวมกับองคกร จึงรูสึกมี
สวนไดสวนเสียตอองคกร องคกรจึงพยายามปลูกฝงบุคลากร บุคลากรเองก็จะฝงอยูในองคกร 
รูปแบบนี้ถือเปนรูปแบบเอเชีย ที่ใชวิธีแบบปลูกฝง มากกวาที่จะส่ังการลงไปอยางเดียว”  

อีกทั้งองคกรยังมีการจัดทําแผนกลยุทธที่มีลักษณะเรียกวา “รับสงลูก” คือ มีแผนธุรกิจ
ระยะยาว 5 ป ไดรับการแปลงไปสูนโยบายและแผนการดําเนินงานประจําประดับบริษัท และ
กระจายลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน (ระดับฝาย ระดับสวน และระดับ
แผนก) ซึ่งแผนปฏิบัติการระดับหนวยงานมีการกําหนดแผน ตัวช้ีวัด และต้ังเปาหมาย 

เมื่อองคกรมีการจัดทําแผนกลยุทธแลวจึงมีการจัดทําแผนของบุคลากรในเร่ืองการเรียนรู
เพื่อที่จะสนับสนุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติที่สอดรับกับแผนกลยุทธและตอบสนองเปาหมายของ
องคกร โดยมีเคร่ืองมือที่เรียกวา Balance Score Carded (BSC) ในดานการเรียนรูและการเติบโต 
(Learning and Growth) มาใชประกอบการจัดทําแผนดังกลาว   

 
4.3.2 ดานโครงสราง องคกรมีการออกแบบโครงสรางองคกรที่สนับสนุนกระบวนการ

เรียนรู คือ วางโครงสรางแบบลําดับข้ันที่ไมสูงจนเกินไป โดยมีลําดับข้ันอยูที่ประมาณ 3-4 ข้ัน เพื่อ
รนระยะเวลาของการบริหารและการส่ือสาร ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 1 กลาววา “การมี
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โครงสรางแบบกลางๆ ทําใหการรายงานหรือการส่ือความมาจากผูบริหารระดับบนถึงระดับลางก็
จะใชเวลาไมมาก”  

ที่สําคัญองคกรมีการวางโครงสรางใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจทั้งจากสภาพแวดลอม
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายในที่เปล่ียนไป  ซึ่งเรียกวา “โครงสรางเชิงกลยุทธ (Strategic 
Functional)” ซึ่งมีการทบทวนปรับโครงสรางทุกๆ 5 ป นอกจากนี้ในการปรับโครงสรางองคกรยังมี
การสรางการเรียนรูใหกับบุคลากรเพื่อรองรับการทํางานตามโครงสรางในอนาคตอีกดวย ดังที่ผูให
การสัมภาษณคนที่ 1 กลาววา “โครงสรางปจจุบันจึงมีสวนในการสงเสริมการเรียนรู เพราะฉะนั้น
ในสายงานแตละสายงานจะมีการใหบุคลากรเกิดการเรียนรู เพื่อที่จะพัฒนาเปนผูเชี่ยวชาญ หรือ
เปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ตามลักษณะธุรกิจหลัก (Core Business) เปนไปตาม
โครงสรางงานถือเปนการเรียนรูที่จะไปสูวิสัยทัศน” 

 
4.3.3 ดานวัฒนธรรม องคกรมีการสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร 

ความรูสึกเปนเจาของ มุงเนนผลประโยชนทางธุรกิจ มุงเนนลูกคา การปรับปรุงเชิงนวัตกรรม การ
ทํางานเปนทีม ต้ังมั่นในความเปนธรรม มุงเนนในความเปนเลิศ เช่ือมั่นในคุณคาของคน และถือ
มั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แตการที่วัฒนธรรมที่ตองการใหเปนจะเกิดข้ึนไดนั้น ผูบริหารทุก
ระดับตองทําหนาที่ ในการปลูกฝงคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกร  และผูบริหารตอง
เปรียบเสมือนครูฝก (Coach) ที่ตองสอน ใหคําแนะนํา หรือใหการสงเสริม สนับสนุนในเร่ืองตางๆ 
รวมถึงการสนับสนุนความรู ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “เมื่อบุคลากรมีความตองการ
ครูฝกก็ตองมีการสนับสนุนส่ิงตางๆ ใหกับบุคลากร หรือแมแตความรูในเร่ืองนั้นๆ“  

นอกจากวิธีการปลูกฝงดังกลาวแลวผูบริหารยังดูการทํางาน พฤติกรรม หรือผลงาน 
เพื่อใหสอดคลองกับคานิยมหรือวัฒนธรรม ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 2 กลาววา  

“เมื่อปลูกฝงคานิยมทั่วทั้งองคกรนานๆ ก็จะกลายเปนวัฒนธรรม และเมื่อไหรเปน
วัฒนธรรมคนรุนใหมที่เขามาอาจจะไมตองปลูกฝงมาก เพราะจะเกิดเรียนรูจากคนเกาๆ ถาคน
สวนใหญทําแบบไหน คนที่เขามาใหมก็ตองทําตาม”  

 
4.3.4 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนา

ความสามารถและการเรียนรูของบุคลากรในทุกระดับทั้งการพัฒนารายบุคคล (Individual) และ
ระดับทีม (Team) มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดแก มีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรราย
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ตําแหนงระยะยาว (Training Road Map: TRM) มีการบริหารจัดการโดยอาศัยความสามารถ 

(Competency  Base  Management)  มีการบริหารจัดการโดยอาศัยผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Base Management) มีการบริหารจัดการเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

(Career Path Management) มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction 

Survey) มีการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ (Effective Internet Communication) มีระบบการ

ใหอํานาจ (Empowerment  System) มีการหมุนเวียนงาน (Job  Rotation) มีการสอนหนางาน 

(On the Job Training) มีการใหทุนการศึกษา ใหความรู และฝกอบรม สนับสนุนใหบุคลากรทํา

กิจกรรม เชน กิจกรรมเพิ่มผลผลิต กิจกรรมบริหารคุณภาพโดยรวม มีระบบที่สนับสนุนความคิด

สรางสรรค และมีระบบการประเมินและการใหรางวัลที่เปนสวนใหเกิดผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาความรูในระยะยาว  

 

4.3.5  ดานสภาพแวดลอม องคกรมีการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้ง

ในระดับทีมและระดับบุคคล ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “สภาวะแวดลอมตองเปนใจ 

การกระตุนจากสภาวะแวดลอมไมวาจะเปนสถานที่ที่ใชในการเรียน เต็มไปดวยเนื้อหาหรือความรู 

การสรางความสงสัยใหกับผูเรียน โดยไดเปรียบเหมือนเมื่อครั้งเรียนหนังสือ อาจารยก็ตองจูงใจ 

(Motivate)นักเรียน กระตุนใหเกิดความรูสึกอยากเรียน ใหนักเรียนเกิดความสงสัยกอน” 

ซ่ึงมีการจัดสภาพแวดลอมในสักษณะดังนี้  

1. ศูนยการเรียนรู (Learning  Center) ซ่ึงจะมีเนื้อหาหรือชุดอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือที่

สนับสนุนใหเกิดความใฝรูอยากรูอยากเห็น การสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนใหบุคลากรอยาก

เรียนรู เรียกวา “สภาวะแวดลอมที่กระตุนการเรียนรู” (Learning Circumstance Motivative) 

2. ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจใหกับบุคลากรที่มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ  

3. สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 4.3.6 ดานแรงจูงใจ องคกรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรเกิดความตองการเรียนรู 4 

รูปแบบ  

1) มีการใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจเพื่อใหบุคลากรเปดใจกับสิ่งใหมที่องคกรจะทําทั้งใน

เรื่องเปนกิจกรรม การสรางการเรียนรู หรือเมื่อบุคลากรมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ดังที่ผูใหการ

สัมภาษณคนที่ 1 ไดกลาววา  
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“องคกรมีการใหรางวัลหรือส่ิงจูงใจแตจะใหเมื่อมีการสราง การทํากิจกรรม การปลูกฝง หรือ
ตองการที่จะทําอะไรใหมๆ การที่จะเขาถึงบุคลากรใหบุคลากรเปดใจจึงตองมีส่ิงจูงใจ แตไมไดให
ตลอดไป...การใหรางวัลหรือส่ิงจูงใจเปรียบเสมือนกับการขายสินคา ในชวงแรกๆ ของการออก
สินคาใหมก็ตองมีกิจกรรมที่จะสงเสริมการขาย (Promote) หรือสรางแรงจูงใจใหมาใช หลังจากที่
ใชแลวหากมีคุณภาพที่ดีลูกคาก็คงตองใชตอไป” 

2) มีการสรางความมุงมั่นในอาชีพ (Commitment Career) คือสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตัวงานดวยตนเองและอยากพัฒนาอาชีพตนเอง โดยการนําการเรียนรูมาเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผล ดังที่ผูใหสมภาษณคนที่ 1 กลาววา “ถาผลงานดี ก็จะตอบแทนใหอยางยุติธรรม ถา
องคกรสามารถสรางความยุติธรรม ความเทาเทียมกันกับทุกคน ทุกคนก็จะมีกําลังใจในการ
ทํางาน”  

3) การใหบุคลากรมีอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เปนการสรางแรงจูงใจ
วาบุคลากรมีความสําคัญกับองคกร  

4) การสรางบรรยากาศองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรม  ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 
กลาววา “องคกรมีการจูงใจดวยการสรางบรรยากาศองคกร ปจจุบันองคกรขับเคลื่อนเร่ือง
นวัตกรรม (Innovation) พยายามทําเร่ืองใหมๆ ที่มีการพัฒนาสูง (Improvement) และองคกรให
การสนับสนุนบุคลากรไดคิดเอง และมีโอกาสที่จะโตได ทําใหบุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตัวเอง” 

 
4.3.7 ดานผูสงเสริมการเรียนรู ผูที่เปนบุคคลซ่ึงสงเสริมการเรียนรูไดดีที่สุดคือ ผูบริหาร

ในทุกระดับ ดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาทที่สําคัญ 3 บทบาทหลักที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของ
องคกร คือ  

(1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร คือ ผูจัดการทุกระดับ เปนเหมือน
ผูจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Manager) ที่ใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับทั้งระดับปจเจกบุคคล (Individual) และระดับกลุม (Group) ไดแก การหมุนงานใหบุคลากร
ไปทํางานในหนาที่อ่ืน สงเสริมการเรียนรูในวิธีการอบรม โดยมีการประเมินความสามารถเพื่อ
นํามาทําเปนแผนพัฒนาบุคคล (Individual Plan Development) ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 1 
กลาววา  

“มีการสงเสริมการเรียนรูในวิธีการอบรม โดยมีการประเมินความสามารถ 
(Competency) ทั้งความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) และความสามารถใน
หนาที่ (Functional Competency) ซึ่งมีการทําในระดับบุคคล เมื่อประเมินแลวนํามาวางแผน
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พัฒนาบุคลากร (Individual Plan Development) เพราะฉะนั้นแตละบุคคลจะมีแผนสําหรับ
พัฒนาตนเอง” 

 (2) บทบาทในการกระตุนบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู เชน ให
บุคลากรเขารวมเขียนขอเสนอแนะ ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 1 กลาววา “กระตุนใหบุคลากรมี
ความรูสึกที่จะเขามารวมโดยมีหนวยงานกลางท่ีมีหนาที่บอกวาในแตละเดือนมีโปรโมชั่น 
(Promotion) และมีของรางวัลอะไรใหบาง”  

(3) บทบาทในการดูแลหรือจัดการดวยตัวเอง เพื่อเปนการชวยบุคลากรใหมี
ทรัพยากรที่จะสนับสนุนการเรียนรูมากข้ึน ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 กลาววา “เพราบางเร่ือง
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคลากรระดับลางอาจจะไมมีอํานาจพอที่จะหาแหลงขอมูลหรือทรัพยากรมา
สนับสนุนการทํางาน แตในการปฏิบัติบุคลากรตองทําเพราะจะไดความรูและสรางความกาวหนา
ใหกับตนเองในอนาคต” 

(4) บทบาทในการเขาไปนํา (Lead) ในการทํากิจกรรมตางๆ ที่ใหเกิดการเรียนรู 

เพื่อเปนการจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญและเขารวมโครงการ ดังที่ผูใหการสัมภาษณคนที่ 3 

กลาวววา  

“เมื่อมีโครงการใหมๆ เขามา เพื่อที่จะใหบุคลากรเขารวม หลังจากนั้นเมื่อเร่ิมเปน

ระบบมากข้ึนก็จะใหบุคลากรนํากันเอง โดยผูบริหารมีหนาที่กํากับดูแลในภาพรวม และใหอํานาจ

ในการตัดสินใจแกบุคลากร (Empowerment) แลวรายงานกลับมา เปนการสรางแรงจูงใจวาตัว

บุคลากรเองมีความสําคัญกับองคกร มีความสําคัญในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบตอธุรกิจ

ได” 

 

4.4 กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 
 

จากการศึกษากิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรนั้น พบวาองคกรมีการ
จัดกิจกรรมใหกับทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งระดับบุคคลและระดับทีม ซึ่งสามารถแยกออกเปน 
2 ดานดวยกัน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนลูกคาภายใน ไดแก บุคลากรรายบุคคล ทีม ผูบริหาร
ระดับสูง และกิจกรรมที่สนับสนุนลูกคาภายนอก ไดแก ลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัท คูคา ผูจําหนาย 
และชุมชนหรือสังคม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
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ตารางที่ 4.10  กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

 

กลุมเรียนรู กิจกรรม 

ลูกคาภายใน 

- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity) ไดแก วงจรการควบคุมคุณภาพ 

(QC Circle), 5ส, การใหขอเสนอแนะ(Suggestion) กิจกรรมกลุม Problem 

Solving กิจกรรมกลุมขอเสนอแนะ การนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม QCC 

- กิจกรรมการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (Total Productive 

Maintenance: TPM) 

- กิจกรรมการจัดการความรู (KM Activity) และการแบงปนความรู  

(Knowledge Sharing)การประชุมกลุม เชน กลุมของความปลอดภัย 

  - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมกัน  

การจัดการสัมมนา  

 - การรวมประชุมทางไกล (Conference) ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

- ฐานความรู (Knowledge Base) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) 

- การเรียนทางไกล Computer-Based Training (CBT) หรือ Web-Based 

Training (WBT) 

- การทัศนศึกษา หรือดูงาน Best Practice ของบริษัทชั้นนําในประเทศและ

ตางประเทศ  

- การหมุนเวียนบทความ วารสาร ใหอานภายใน 

- การแจกหนังสือวิชาการใหบุคลากร 

- แจกหนังสือใหบุคลากรอานแลวมาสรุปใหเพื่อนรวมงานฟง (Book Brief) 

- มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
 

กลุมเรียนรู กิจกรรม 

ลูกคาภายนอก 

- เรียนรูรับฟงความตองการดวยชองทางการรับฟงและเรียนรู 7 ชองทาง 

ไดแก พบปะและติดตอลูกคา การประชุมรวม การอบรมสัมมนา การสํารวจ

ความพึงพอใจ การนําขอมูลผานระบบ CSC  การเยียมลูกคาที่ใชสินคา

คูแขง/ ลูกคาที่สูญเสีย การนําขอมูลจากการปฏิบัติงานประจําวัน 

- การสื่อสารและติดตามทั้งดานขอมูลและความรู โดยมีกิจกรรมที่ใชคือ 

การปรับกระบวนการทํางานรวมกับลูกคา การเขาพบลูกคาเปนประจํา การ

อบรมตัวแทนจําหนายและการจัดการขอรองเรียน โดยมีตัวชี้วัด คือ ความพึง

พอใจ 

- การสรางความสัมพันธ ไดแก การทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหารของ

ทั้งสองฝาย รวมทั้งระหวางผูปฏิบัติงานและบุคลากร  การสัมมนากลุมให

ความรูและสรางความเขาใจที่ดีตอกัน โดยมีตัวชี้วัด คือ จํานวนกิจกรรม

สรางความสัมพันธที่มีตอกันในรอบป 

- การสรางความประทับใจ กับลูกคาหลักในกลุมตลาดวัตถุดิบ  เปน

กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ การนําเสนอผลวิเคราะหขอมูล 

 

สินคาและราคาเพื่อเปนประโยชนชวยในการตัดสินใจของลูกคา โดยมีตัวชี้วัด 

คือ จํานวนเรื่องที่ลูกคาประทับใจ 

- การใหความรูแกคูคาและสามารถที่จะเรียนรูดวยการมาทํางานกับองคกร 

- การแลกเปลี่ยนความรูในกระบวนการของทั้งสองฝาย 

- การสรางงานในชุมชน 

-  ศูนยฝกอบรม (Training Center) ใหกับลูกคา 

-  การจัดฝกอบรมใหกับลูกคา 

-  มีโปรแกรมการฝกอบรมเสมือนจริง (Stimulation Training  Program) 

-  E - Academy ใหกับชุมชนรอบๆ โดยเปนเหมือนพี่เลี้ยงหรืออาจารยสอน

ใหความรูนักเรียนที่จบมัธยม 

-  การเขาไปมีสวนชวยในการแกปญหาใหกับลูกคา 

 



 

บทที่ 5 
 

บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเร่ือง “การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษา 

องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติขององคกร 

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร รูปแบบการเรียนรูระดับทีมและระดับบุคคลของ

องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ สามารถนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 บทสรุปของกระบวนการศึกษา  

5.2 สรุปผลการศึกษา  

5.3 อภิปรายผลการศึกษา  

5.4 ตัวแบบจากการรศึกษา 

5.5 ขอจํากัดของการศึกษาคร้ังนี ้ 

5.6 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง  

5.7 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป  

5.8 ประโยชนที่ไดรับจากผลการวิจยั 

 
 

5.1 บทสรุปของกระบวนการศึกษา 
 
 ในกระบวนการศึกษาประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรมดานแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร การเรียนรูระดับทีมและการเรียนรูระดับบุคคล จากนั้นทําการศึกษา
แนวคิดดังกลาวเพื่อนําไปเปนแนวทางในการออกแบบคําถามของแตละเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ (Interviews) แบบสนทนากลุม (Focus Groups) และแบบสอบถาม 
(Questionnaires) จากนั้นทําการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงในลักษณะการสัมภาษณแบบกึ่งมี
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โครงสราง (Semi-Structured Interview) ทําการสนทนากลุมตัวแทนสมาชิกแตละแผนก ของ
องคกร ในลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง และเก็บแบบสอบถามบุคลากรระดับปฏิบัติการและ
ระดับหัวหนางานหรือผูบริหารระดับตน ซึ่งมีรายละเอียดของขอคําถามดังที่ระบุไวในบทที่ 3 

 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาองคกรสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแยกตามประเด็น  และตามองคกร
เพื่อใหเหน็ขอมูลเชิงลึก  ดังนี ้
 
การเรยีนรูระดับบุคคล 
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ตารางที่ 5.1  ตารางสรุปผลการศึกษาการเรียนรูระดับบุคคลโดยแยกตามองคกร 

 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

การเรียนรูระดับบุคคล 

ลักษณะความพรอมของ

การเรียนรูจากการนํา

ตนเองของบุคคล 

- บุคคลมีลักษณะเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการ

เรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน มองอนาคตในแงดี มีความคิดริเริ่มและ

มีอิสระในการเรียน มีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา และเชื่อมั่น

วาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

- องคกรใหการสนับสนุนการเรียนรูจากการตนเองอยางมากถึงมากที่สุด 

- แหลงเรียนรูท่ีบุคคลใชมากที่สุด 3 อันดับ คือ การฝกอบรม Internet/ 

Intranet และจากเพื่อนรวมงาน 

- องคกรสงเสริมใหบุคลากรศึกษาดวยตนเอง (Self-Study)  

- บุคคลมีลักษณะเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียน

ของตนเอง มองอนาคตในแงดี มีความรักที่จะเรียน มีความคิดริเริ่มและมี

อิสระในการเรียน มีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา และเชื่อมั่นวา

ตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

- องคกรใหการสนับสนุนการเรียนรูจากการตนเองอยางมากถึงมากที่สุด 

- แหลงเรียนรูท่ีบุคคลใชมากที่สุด 3 อันดับ คือ จากผูรู/ผูเชี่ยวชาญ การ

ฝกอบรม จากเพื่อนรวมงาน 

- องคกรสงเสริมใหบุคลากรศึกษาดวยตนเอง (Self-Study)  

- แจกหนังสือใหบุคลากรอานแลวมาสรุปใหเพื่อนรวมงานฟง (Book Brief) 

ซ่ึงถือวาเปนการกระตุนใหบุคลากรรวมแลกเปลี่ยนความรูในระดับหนึ่ง 
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การเรียนรูระดับทีม 

ตารางที่ 5.2  ตารางสรุปผลการศึกษาการเรียนรูระดับทีมโดยแยกตามองคกร 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

- ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

การปฏิบัติงานของทีม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทางรวมกัน 

- มีการวางแผนงานรวมกัน เรียกวา “สัมมนาแผน” 

- ระหวางดําเนินงานมีการประชุมปรึกษากันเพ่ือใหเปนไปตามแผนที่วาง

ไว 

- มีการติดตามและควบคุม (Follow Up and Monitoring) การปฏิบัติให

เปนไปตามแผน 

- มีการทบทวน ตรวจสอบหรือแมกระทั่งหาวิธีการพัฒนา (Improvement) 

ใหมๆ หลังดําเนินการเสร็จ 

- มีการประชุมสรุปถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

- ใหทีมงานทราบถึงสิ่งที่องคกรตองการ หรือโครงการ (Project) ใหม 

- ระดมสมองถึงวิธีการดําเนินงาน การพัฒนา การปรับปรุง  

- มีแผนปฏิบัติการที่มุงไปในทิศทางเดียวกัน คือ  มีแผนธุรกิจระยะยาว 5 

ป ไดรับการแปลงไปสูนโยบายและแผนการดําเนินงานประจําประดับบริษัท 

และกระจายลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน (ระดับฝาย 

ระดับสวน และระดับแผนก) ซ่ึงแผนปฏิบัติการระดับหนวยงานมีการกําหนด

แผน ตัวชี้วัด และตั้งเปาหมายในลักษณะ “รับสงลูก” 

การไดรับการเพิ่มอํานาจ 

(Empowerment) ของ

สมาชิก 

- ใหอิสระบุคลากรในการนําทักษะความรู ความสามารถมาใชในการ

ทํางานไดอยางเต็มที่ 

- ใหอํานาจในการตัดสินใจ 

- ใหอํานาจในการตัดสินใจ  แตตองมีขอบเขตอํานาจการตัดสินใจที่อยูใน

ระเบียบ วิธีการ เชน  งบประมาณ 

- ใหอิสระในการนําทักษะ ประสบการณมาสรางสรรค (Create) การ

ทํางานไดอยางเต็มที่ 

พลังของกลุม (Synergy)  - มีการนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีมออกมา

ใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ 

- มีการนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีมออกมา

ใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

1.  คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม (ตอ) 

- ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม (ตอ) 

การสรางสรรค

เปลี่ยนแปลงใหมและ

การประสานงาน  

- มีการสงเสริมใหแตละคนมีการเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดสรางสรรค 

และขอคิดเห็น 

- เนนเร่ืองการพูดคุยกัน การประชุมในทีม สําหรับสวนหนวยงานขางนอก 

ใชความรูจักสวนตัว ชวยเหลือกัน 

- เนนการทํางานแบบครอบครัว แบบพี่แบบนอง 

- เนนในเรื่องของการทํางานเปนทีม 

- ใชกิจกรรม Left Hand Forum คือการเปดใจ วาตัวเองติดปญหาอะไร 

เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดในทีมงาน 

- นํากิจกรรมกลุม QC มาใช 

- นํากิจกรรมเพิ่มผลผลิตมาใชเพื่อกระตุนใหบุคลากรคิดสรางสรรคส่ิง

ใหม  ไดแก  การใหเขียนขอเสนอแนะ (Suggestion), One Point Lesson, 

QC , ลาคูริ , TPM 

- มีการสรางจิตสํานึกโดยมองวากระบวนการตอไปคือลูกคา (Next 

Process are our Customer) 

- ใหสมาชิกมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ 

- มีการประชุมเปนกลุมยอย (Small Group) 

- มีการระดมสมอง เพื่อเสนอความคิดสรางสรรค 

- นํากิจกรรมเพิ่มผลผลิตมาใชเพื่อกระตุนใหบุคลากรคิดสรางสรรคส่ิง

ใหม  ไดแก  การใหเขียนขอเสนอแนะ (Suggestion), One Point Lesson, 

QC , ลาคูริ , TPM 

- เนนการสรางการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

- เนนใหทุกคนเห็นความสําคัญของบุคคลอื่นถึงความเทาเทียมกัน 

การมีบทบาทตอทีมอื่นๆ 

และการถายทอดวิธีการ

ปฏิบัติและทักษะ  

- ใหบุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญเปนผูฝกอบรม (Trainer) ในการ

สอนงาน 

- เนนในเรื่องการเรียนรูในลักษณะเปนทีมยอย (Small Groups) 

- เนนการสอนหนางาน (On the Job Training) 

- มีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบไขว 

- มีการสงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ และเทคนิควิธีการ

ตางๆ ในสายงาน (Knowledge Sharing)ท้ังในกลุม  ขามกลุม ในบริษัท   

- ใชกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เชน วงจรคุณภาพ (Quality Circle)  One Point 

Lesson ในการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม (ตอ) 

- ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

ความไววางใจกันในการ

ปฏิบัติและบอก

ขอเท็จจริงตอกัน  

- ทํางานแบบชวยเหลือเกื้อกูล  จริงใจตอกัน 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนิทสนมกัน เชน จัดใหมีการสัมมนา 

การละลายพฤติกรรม เวทีเพื่อนั่งคุยกัน 

- สรางความสนิทสนมเปนรุนพี่รุนนอง 

- มีความเกรงอกเกรงใจกัน  

- หากมีปญหาอะไรตองแจงใหคนอื่นทราบรวมกัน 

- มีการประชุมกลุมเพื่อแกไขปญหาตางๆ  

- นโยบายบุคลากรสัมพันธ ใหความเปนธรรมกับบุคลากรทุกคนเทา

เทียมกัน ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด ปฏิบัติตอบุคลากรเสมือนวาเปน

คนในครอบครัวเดียวกัน และผูบังคับบัญชาตองเปนที่พ่ึงของบุคลากร 

ความรูสึกปลอดภัยเมื่อ

ตองเผชิญความเสี่ยง 

การใหอภัยกันและการ

ใหกําลังใจ  

หากเกิดปญหาในการทํางาน ไมหาคนผิดแตมองหาทางแกไข - มีการยกยองแนะนํา (Recognize) ส่ิงดีๆ ท่ีบุคลากรปฏิบัติโดยใหมา

แบงปนถายทอดใหกับเพื่อนๆ ในทีมหรือองคกรไดทราบ 

- สรางแนวคิดการทํางานรวมกัน 

 

- ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

ทักษะที่สําคัญ - ทักษะดานเทคนิค 

- ทักษะการทํางานเปนทีม 

- ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill)  

- ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Skill) ในการวิเคราะห 

แยกแยะปญหา 

- ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork) 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม  ประกอบดวย 

การสนทนา - ชองทางการสื่อสารในรูปแบบของการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไม

เปนทางการ 

- ชองทางการสนทนาที่เปนทางการ  ไดแก  การประชุมตอนเชา การ

ประชุมกลุมยอย ประชุมแผนก ประชุมประจําสัปดาห ประชุมประจําเดือน 

ประชุมประจําไตรมาส 

- ชองทางการสนทนาที่ไมเปนทางการ ไดแก สงเสริมใหมีการพูดคุยกับ

เพื่อนสมาชิกในทีมเดียวกันหรือตางทีม 

- ชองทางการสื่อสารในรูปแบบของการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไม

เปนทางการ 

- ชองทางการสนทนาที่เปนทางการ  ไดแก  การประชุมตอนเชา การ

ประชุมกลุมยอย ประชุมแผนก ประชุมประจําสัปดาห ประชุมประจําเดือน 

ประชุมประจําไตรมาส 

- ชองทางการสนทนาที่ไมเปนทางการ ไดแก สงเสริมใหมีการพูดคุยกับ

เพื่อนสมาชิกในทีมเดียวกันหรือตางทีม 

การอภิปราย - ระดมสมองเพื่อหาขอตกลง ขอสรุป หรือแนวทางแกปญหา - ระดมสมองเพื่อหาขอตกลง ขอสรุป หรือแนวทางแกปญหา 

3. พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  ประกอบดวย 

การเรียนรูสภาพความ

เปนจริงในปจจุบัน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง 

- มีการนําความคิดเห็นที่แตกตางมารวมกันพิจารณาวาความคิดเห็นไดที่

นํามาใชได โดยระดมสมอง 

นิสัยการปกปองตนเอง 

- ใหทุกคนหมุนเวียนในการนําเสนอความคิดเห็น 

- ผูนํากระตุนใหทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น กลานําเสนอ 

ความคิดเห็นที่แตกตาง 

- มีการนําความคิดเห็นที่แตกตางมารวมกันพิจารณาวาความคิดเห็นไดที่

นํามาใชได โดยระดมสมองและลงคะแนน โดยใหหลัก RPN 

นิสัยการปกปองตนเอง 

- ใหทุกคนหมุนเวียนในการนําเสนอความคิดเห็น 

- สรางเปนนโยบายที่กระตุนใหทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น กลา

นําเสนอ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

3. พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  ประกอบดวย 

การเรียนรูในวิธีการ

ปฏิบัติ 

- มีการระดมสมองรวมกัน เพื่อเรียนรูและทดลองปฏิบัติรวมกัน 

- เนนการสอนหนางาน (On the Job Training) 

- คนหาปญหา เก็บขอมูล คิดวิเคราะหเพื่อหาหนทางแกไข และจัดทํา

มาตรฐานการทํางานตามแนวทางวิธีแกปญหาแบบ QC Story ซ่ึงมีขั้นตอน

ในการแกปญหา 7 ขั้นตอน ไดแก 1. การคัดเลือกหัวขอปญหา 2. สํารวจ

สภาพปจจุบันและตั้งเปาหมาย 3. วางแผนกิจกรรม 4. วิเคราะหสาเหตุ 5. 

พิจารณาและนํามาตรการตอบโตปญหาไปปฏิบัติ 6. ประเมินผลการ

แกปญหา 7. จัดทําเปนมาตรฐาน 

- หลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกวา 

“Constructionism” เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือเนนให

บุคลากรเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติงานจริงในลักษณะโครงการ (Project-

Based Learning) เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู สรางความสามารถ

ในการเรียนรู และสรางนวัตกรรมความรู โดยเลือกหัวขอปญหาในงาน และ

ปรึกษาเพื่อนรวมชั้นหรือเพื่อนรวมงานเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข 

- เนนการสอนหนางาน (On the Job Training) 
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ตารางที่ 5.3  สรุปผลการศึกษาแนวทางปฏิบัติขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร โดยแยกตามองคกร 

 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ดานกลยุทธ    - ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธขององคกร 

- จัดทําแผนกลยุทธทุกๆ 5 ป  แตมีการทบทวนทุกๆ ป 

- เครื่องมือที่นํามาใชในการวางแผนกลยุทธ คือ Balanced Score 

Carded (BSC) 

- ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธขององคกร 

- จัดทําแผนกลยุทธทุกๆ 5 ป  แตมีการทบทวนทุกๆ ป 

- วางแผนกลยุทธโดยการใชกรอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total 

Quality Management: TQM) 

ดานโครงสราง    - ลักษณะตามลําดับขั้นที่ไมสูงมาก ประมาณ 3-4 ขั้น 

- มีการวางโครงสรางในลักษณะทีมขามสายงาน (Cross Functional 

Team) 

- สรางการเรียนรูใหกับบุคลากร เพื่อใหรองรับกับการทํางานตาม

โครงสราง 

- มีการวางโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจทั้งจาก

สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในที่เปลี่ยนไป เรียกวา 

“โครงสรางเชิงกลยุทธ” (Strategic Functional) 

 

- ลักษณะตามลําดับขั้นที่ไมสูงมาก ประมาณ 3-4 ขั้น 

- มีการวางโครงสรางในลักษณะทีมขามสายงาน (Cross Functional 

Team) 

- สรางการเรียนรูใหกับบุคลากร เพื่อใหรองรับกับการทํางานตามโครงสราง 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร (ตอ) 

ดานวัฒนธรรม - วัฒนธรรมองคกรคือ  ความรูสึกเปนเจาของ  มุงเนนผลประโยชนทาง

ธุรกิจ  มุงเนนลูกคา  การปรับปรุงเชิงนวัตกรรม  การทํางานเปนทีม 

- ผูบริหารทุกระดับมีหนาที่ปลูกฝงโดยการสอน  และดูพฤติกรรมหรือ

ผลงานของบุคลากร เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 

- วัฒนธรรมองคกรคือ  ต้ังมั่นในความเปนธรรมมุงมั่นในความเปนเลิศ  

เชื่อมั่นในคุณคาของคน  ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 

- ผูบริหารทุกระดับมีหนาที่สอน  และสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมให

เกิดการเรียนรู 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

(Individual Development Plan) 

- บริหารจัดการโดยอาศัยความสามารถ  

(Competency Base Management)  

- บริหารจัดการโดยอาศัยผลการปฏิบัติงาน  

(Performance Base Management) 

- บริหารจัดการเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  

(Career Path Management) 

- สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร  

(Employee Satisfaction Survey) 

- การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ  

(Effective Internet Communication) 

- ระบบการใหอํานาจ (Empowerment System) 

- สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํากิจกรรม TQM ไดแก กิจกรรม

ขอเสนอแนะ และกิจกรรมกลุมยอย QC 

- กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรรายตําแหนงระยะยาว (Training Road 

Map: TRM) 

- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

(Individual Development Plan) 

- พัฒนาบุคคลโดยอาศัยความสามารถ  

(Competency-Based HRD)  

- ใหทุนบุคลากรศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Pulp & Paper 

Technology  

- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีใหมีความรู ความชํานาญในงาน 

- โครงการ C-Pulp เปนโครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร (ตอ) 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

- การสอนหนางาน (On the Job Training) 

- โปรแกรมการบริหารจัดการชั้นสูง (Advanced Management Program: 

AMP) 

- การสอนหนางาน (On the Job Training) 

-   In-House Classroom Training 

-   ฝกอบรมกับสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

-   สงไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) 

ดานสภาพแวดลอม - ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจแกบุคลากรที่มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ   - ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจใหกับบุคลากรที่มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ 

- สรางศูนยการเรียนรู (Learning Center) 

- สงเสริมใหบุคลากรศึกษาดวยตนเอง (Self-Study) ไดแก จัดหอง E-

Classroom, การอบรมแบบ CBT และ WBT 

- สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติงานจริง ดวยหลักสูตรและ

การเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกวา “Constructionism” ซ่ึงเปนการ

เรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

- จัดใหมีการเรียนรูผานทางเทคโนโลยี 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ดานแรงจูงใจ - ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจเพื่อใหบุคลากรเปดใจกับสิ่งใหมท่ีองคกรจะทํา 

- สรางความมุงมั่นในอาชีพ (Commitment Career) 

- ใหบุคลากรมีอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 

- ใหรางวัลเมื่อมีการคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหม 

- สรางบรรยากาศองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรม 

- สรางความมุงมั่นในอาชีพ (Commitment Career)  โดยนํามาเชื่อมโยง

กับการประเมินผล 

ดานผูสงเสริมการเรียนรู - บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

- บทบาทในการกระตุนบุคลากร  

- บทบาทในการเขาไปนํา (Lead)  

- บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

- บทบาทในการดูแลหรือจัดการดวยตัวเอง 

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ลูกคาภายใน - กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity) ไดแก วงจรการควบคุมคุณภาพ 

(QC Circle), 5ส, การใหขอเสนอแนะ(Suggestion) 

- การประชุมกลุม เชน กลุมของความปลอดภัย 

- กิจกรรมการจัดการความรู (KM Activity) และการแบงปนความรู 

(Knowledge Sharing) 

- การจัดการสัมมนา 

- การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (Total Productive 

Maintenance: TPM) 

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมกัน  

- การเรียนทางไกล Computer-Based Training (CBT) หรือ Web-Based 

Training (WBT) 

- จัดอบรมแบบ CBT และ WBT 

- กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพตางๆ (Bottom Up Activities) เชน กิจกรรม

กลุม QC  กิจกรรมกลุม Problem Solving กิจกรรมกลุมขอเสนอแนะ การ

นําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม QCC 

- มีการสรางกิจกรรมผานเครื่องมือการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวน

รวม (Total Productive Maintenance: TPM) มีหอง TPM Training 
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ตารางที่ 5.4  สรุปผลการศึกษากิจกรรมขององคกรที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร โดยแยกตามองคกร 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ลูกคาภายใน (ตอ)  - การรวมประชุมทางไกล (Conference) ตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

- ฐานความรู (Knowledge Base) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) 

- กิจกรรมการจัดการความรู (KM Activity) และการแบงปนความรู 

(Knowledge Sharing) 

- การทัศนศึกษา หรือดูงาน Best Practice ของบริษัทชั้นนําในประเทศ

และตางประเทศ  

- การหมุนเวียนบทความ วารสาร ใหอานภายใน 

- การแจกหนังสือวิชาการใหบุคลากร 

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 

- แจกหนังสือใหบุคลากรอานแลวมาสรุปใหเพื่อนรวมงานฟง (Book Brief)  

ลูกคาภายนอก - เรียนรูรับฟงความตองการดวยชองทางการรับฟงและเรียนรู 7 ชองทาง 

ไดแก พบปะและติดตอลูกคา การประชุมรวม การอบรมสัมมนา การสํารวจ

ความพึงพอใจ การนําขอมูลผานระบบ CSC  การเยียมลูกคาที่ใชสินคา

คูแขง/ ลูกคาที่สูญเสีย การนําขอมูลจากการปฏิบัติงานประจําวัน 

- การสื่อสารและติดตามทั้งดานขอมูลและความรู โดยมีกิจกรรมที่ใชคือ 

การปรับกระบวนการทํางานรวมกับลูกคา การเขาพบลูกคาเปนประจํา การ

อบรมตัวแทนจําหนายและการจัดการขอรองเรียน โดยมีตัวชี้วัด คือ ความ

พึงพอใจ 

 

- ศูนยฝกอบรม (Training Center) ใหกับลูกคา 

- การจัดฝกอบรมใหกับลูกคา 

- มีโปรแกรมการฝกอบรมเสมือนจริง (Stimulation Training  Program) 

- E - Academy ใหกับชุมชนรอบๆ โดยเปนเหมือนพี่เลี้ยงหรืออาจารยสอน

ใหความรูนักเรียนที่จบมัธยม 

- เขาไปมีสวนชวยในการแกปญหาใหกับลูกคา 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

ประเด็น โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร (ตอ) 

 - การสรางความสัมพันธ ไดแก การทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหาร

ของทั้งสองฝาย รวมทั้งระหวางผูปฏิบัติงานและบุคลากร  การสัมมนากลุม

ใหความรูและสรางความเขาใจที่ดีตอกัน โดยมีตัวชี้วัด คือ จํานวนกิจกรรม

สรางความสัมพันธท่ีมีตอกันในรอบป 

- การสรางความประทับใจ กับลูกคาหลักในกลุมตลาดวัตถุดิบ  เปน

กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ การนําเสนอผลวิเคราะหขอมูล

สินคาและราคาเพื่อเปนประโยชนชวยในการตัดสินใจของลูกคา โดยมี

ตัวชี้วัด คือ จํานวนเรื่องที่ลูกคาประทับใจ 

- มีการใหความรูแกคูคาและสามารถท่ีจะเรียนรูดวยการมาทํางานกับ

องคกร 

- มีการแลกเปลี่ยนความรูในกระบวนการของทั้งสองฝายทั้งผูจําหนาย

และองคกร 

- มีการสรางงานในชุมชน 
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5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 

 5.3.1  การเรียนรูระดับบุคคล 

 องคกรที่เปนเลิศตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแหงชาตินั้น มีคานิยม 11 ดาน ซ่ึงการ

เรียนรูขององคกรและของแตละบุคคลเปนแนวคิดหนึ่งที่สําคัญที่ถูกนํามาแปลเปนเกณฑเพื่อใชใน

การพิจารณาองคกร และเมื่อไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูขององคกรนั้นพบวาการเรียนรูของ

บุคคลเปนพื้นฐานสําคัญใหเกิดเปนการเรียนรูขององคกร ดังนั้นจากการศึกษาการเรียนรูของ

บุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติจึงพบวาบุคคลมีการเรียนรูจากการนําตนเองตาม

องคประกอบลักษณะบุคคลของ Guglielmino อยูในระดับสูง นั่นหมายถึงองคกรที่ไดรับรางวัล

คุณภาพแหงชาตินั้นมีบุคคลที่มีการเรียนรู ซ่ึงบุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติมี

รูปแบบการเรียนรูโดยแยกอธิบายในแตละองคประกอบไดดังนี้ 

1) การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน คือ บุคคลมีลักษณะเปนผูที่เชื่อวาไมมีใครแกเกิน

เรียน โดยคิดวาการเรียนรูนั้นเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิต คิดวาผูใฝเรียนคือผูนํา มองวา

การเรียนรูเปนเรื่องที่สนุก จึงยินดีตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ และตองการโอกาส

เพื่อที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายอยางดวยตัวเองอยูเสมอ เพราะยิ่งเรียนรูมากยิ่งมีความรูสึกวาสิ่ง

ตางๆ ในโลกนี้ลวนนาตื่นเตน อีกทั้งยังชอบมองไปถึงอนาคตขางหนาอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager 

(1978: 105) และTough (1979: 88) บุคคลที่เปนผูซ่ึงเรียนรูจากการนําตนเองนั้นตองมีลักษณะ

การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาวเพราะบุคคลมีการยอมรับ

ตนเอง (Self-Acceptance) คือ มีความเต็มใจแนวแนในการเรียนรู ศึกษาปญหาโดยการลองผิด

ลองถูก หรือเรียนรูจากความลมเหลว โดยมีความพยายามที่จะนํามาปรับปรุงแกไข ไมทอถอย หรือ

ยกเลิก 

2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง คือ บุคคลมีลักษณะเปนผูที่ไมเคยเบื่อ

ที่จะเรียนรูในสิ่งที่ยากถาเปนเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยเฉพาะเมื่อมีส่ิงทาทายใหมก็จะมีความ

กระตือรือรนเพื่อเรียนรูใหมากขึ้น เขาใจบทบาทตนเองดีวาตนเปนใครอยูในฐานะอะไร และกําลัง

ทําอะไร และทราบดีวาตองการเรียนรูอะไร นอกจากนี้ยังตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควร

เรียนรูอะไร จะเรียนรูอยางไร และสามารถประเมินความสามารถในการเรียนรูของตนเองได ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 

121); Skager (1978: 105) และTough (1979: 88) บุคคลที่เปนผูซ่ึงเรียนรูจากการนําตนเองนั้น

ตองมีลักษณะมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาว 
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คือ การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง กลาวคือ ผูเรียน

มีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตน 

3) มีความรักที่จะเรียน คือ บุคคลมีลักษณะตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต 

การเรียนรูเปนสิ่งที่ไมนาเบื่อ และจะเสียใจมากถาไมตองเรียนรูอีกแลว ดังนั้นบุคคลจึงชอบผูที่รัก

การเรียนอยูเสมอ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูในทุกเวลาและทุกที่ ชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่

ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร 

บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager (1978: 105); Tough (1979: 88) และปวีณ พิมพ

สุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศ

เดชา (2547: 28-31) บุคคลที่เปนผูซ่ึงเรียนรูจากการนําตนเองนั้นตองมีลักษณะมีความรักที่จะ

เรียน ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาว คือ ความตองการเรียนรู และการยอมรับตนเอง 

(Self-Acceptance) กลาวคือ มีความเต็มใจแนวแนในการเรียนรู ศึกษาปญหาโดยการลองผิดลอง

ถูก หรือเรียนรูจากความลมเหลว โดยมีความพยายามที่จะนํามาปรับปรุงแกไข ไมทอถอย หรือ

ยกเลิก นอกจากนี้มีปจจัยดานแรงจูงใจ ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation) กลาวคือ 

ความอยากรูอยากเห็นความพอใจที่จะทําใหความเขาใจ และแสดงความสามารถของตนเองใน

บางสิ่งบางอยาง ซ่ึงแรงจูงใจมาจากภายในนี้เปนแรงจูงใจของการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตองการ

พัฒนาศักยภาพของตนใหเปนจริง เพื่อใหมีทักษะ มีความรู ความฉลาดเพิ่มขึ้น มิใชเพื่อการ

ปรับตัวหรือการตอบสนองตอแรงกดดันจากสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการพิสูจนความสามารถหรือ

ศักยภาพของคน 

4) มองอนาคตในแงดี คือ บุคคลมีลักษณะที่ชอบสถานการณที่ทาทาย มองวา

หองสมุดเปนที่ที่ไมนาเบื่อ ชอบที่จะพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับเปาหมายระยะยาวที่ต้ัง

ไว และชอบแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager (1978: 

105), Tough (1979: 88) และปวีณ พิมพสุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศ

โรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547:  28-31) ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิด

ลักษณะดังกลาว คือ การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) มีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง มีความ

ม่ันใจในตนเอง เรียนรูจากความลมเหลว มองอนาคตในแงดี นอกจากนี้ปจจัยดานความแตกตาง

ของบุคคล (Individual Differences) ทางดานอารมณนั้นยังทําใหบุคคลมองโลกในแงดีซ่ึงมีผลตอ

การเรียนรูของบุคคลเอง 
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5) มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน คือ บุคคลมีลักษณะที่ชอบและยอมรับ

เมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด สามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งตางๆ ที่ควรจะทํา สามารถ

สรางวิธีการใหมๆ เพื่อเขาถึงสิ่งที่ตองการเรียนรูและเรียนรูส่ิงใหมๆ เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้ง

ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนหรือเรียนรูดวยตนเอง และสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ 

อยางมีประสิทธิผลดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร 

บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager (1978: 105); Tough (1979: 88) และปวีณ พิมพ

สุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศ

เดชา (2547: 28-31) ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาว คือ การยอมรับตนเอง (Self-

Acceptance) เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีแรงจูงใจ ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) ตองการพัฒนาศักยภาพของตนใหเปนจริง การแสวงหาแหลงความรูทั้งที่เปนแหลง

วิชาการ และแหลงบุคคล รูวิธีการที่จะเรียน รูวาจะไปสูจุดที่ตองการจะรูไดอยางไร และขอใหผูอ่ืน

ประเมินการเรียนรูของตน 

6) มีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและแกปญหา คือ บุคคลมีมองวาการเรียนรูถึง

วิธีการเรียน เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู เห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย ไมใชอุปสรรค และยัง

เปนบุคคลที่มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู (ทักษะการฟง อาน เขียน และจํา) มีความกระตือรือรนที่

จะเรียนรูส่ิงตางๆ อยางมาก ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมีก็จะทราบดีวาจะไปหาไดจากที่

ไหน อีกทั้งยังเปนคนที่ใหความสนใจตอการเรียนมากเมื่อเทียบกับคนอื่น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager (1978: 

105); Tough (1979: 88) และปวีณ พิมพสุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศ

โรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547:  28-31) ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิด

ลักษณะดังกลาว คือ ความพรอม (Readiness) ดานทักษะ จะตองมีการพัฒนาทักษะดานสมอง 

และมีการสรางสรรคความคิดในหลายรูปแบบ แบงเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับความคิดจะตองมีการ

พัฒนาทักษะดานสมอง และมีการสรางสรรคความคิดในหลายรูปแบบ รวมทั้งความทรงจํา ความ

มีเหตุผล ความรูเรื่องการงาน และเทคนิคตางๆ 2) ระดับรูสึก ทักษะดานสังคม ดานศิลปะ และ

ดานการแสดงออก ซึ่งจะตองนําความรูสึกของตนเขารวมกับสถานการณนั้น และสามารถถายทอด

ความรูสึกมั่นคงในการกระทํา มิใชเพียงการรับรูและแสดงความรูสึกออกมาเทานั้น 3) ระดับความ

มุงมั่น มีทักษะทางเทคนิค ทางการเงิน ทางกายภาพและทางความสามารถทําไดอยางศิลปน มิใช

เปนผูมีความชํานาญเทานั้น และปจจัยการยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) มีความสามารถใช

ทักษะทางการศึกษาหาความรู และทักษะทางการแกปญหา 
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7) เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได คือ บุคคลมีลักษณะที่คิดวาถาไมไดเรียนรูก็

เปนเรื่องที่นาเสียดาย เมื่อมีส่ิงทาทายใหมบุคคลมีความกระตือรือรนเพื่อเรียนรูมันใหมากขึ้น โดย

ทราบดีวาตนเองตองการเรียนรูอะไรและสามารถบอกไดวาเมื่อใดที่ตนเองเริ่มตนเรียนรูบางสิ่ง

เพิ่มเติม ชอบเรียนรูและแกปญหา พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับเปาหมายระยะยาวที่ต้ังไว 

รูสึกสนุกในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถามตางๆ สามารถสรางสิ่งใหมๆ ตอสิ่งที่จะทํา เพราะ

ชอบทดลองเรียนรูส่ิงใหมๆ แมไมแนใจวาผลการเรียนรูนั้นจะออกมาอยางไร เปนคนที่ชอบคิดวา

นาจะมีเวลาในแตละวันมากกวานี้เพื่อที่จะเรียนรูในทุกสิ่งที่อยากเรียนรู แมเวลาจะนอยแตถา

ตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม บุคคลสามารถหาเวลาไดเสมอ ไมวามีภารกิจยุงยากเพียงใดก็ตาม 

และสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเรื่องที่สนใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Guglielmino 

(1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 121); Skager (1978: 105); Tough 

(1979: 88) และปวีณ พิมพสุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุล

เกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547: 28-31) ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาว คือ 

การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) มีความมั่นใจในตนเองวาสามารถทํางานหรือเรียนไดดวย

ตนเอง มีการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง โดยหาความจําเปนของการเรียนรูของตน (Learning 

Needs) ต้ังเปาหมายของการเรียนรู (Learn  Goals) การแสวงหาแหลงความรูทั้งที่เปนแหลง

วิชาการ และแหลงบุคคล (Learning  Source) เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตน (Learn 

Strategies) ตองรูวิธีการที่จะเรียน (Know how to learn) และการประเมินผลการเรียนรู 

(Learning Evaluation) 

8) มีความคิดสรางสรรค คือ บุคคลมีลักษณะที่ทราบดีวาตนเองตองการเรียนรูอะไร 

เมื่อประสบกับสิ่งใหม แมวาตนเองไมเขาใจก็จะไมละเลยสิ่งนั้นไป แตก็ยังมีจุดออนในเรื่องการ

ทํางานตามลําพังมักทําไดไมคอยดีนัก หรือแมบุคคลจะมีความที่ดี แตก็ยังไมสามารถนํามาปฏิบัติ

ใหเกิดผลดีได นอกจากนี้ในบางครั้งบุคคลยังชอบที่จะใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยางดวย แม

ลักษณะทางดานนี้ของบุคคลขององคกรมีลักษณะความพรอมอยูในระดับปานกลาง แตก็มีสวนซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Guglielmino (1977 อางถึงใน นรินทร บุญชู, 2532); Knowles (1975: 

121); Skager (1978: 105); Tough (1979:  88) และปวีณ พิมพสุวรรณ, ภัทราภรณ สิริเดชชัย, 

เทวพร เจริญกิจ, ทัศโรจน เอื้อสกุลเกียรติ และสุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547: 28-31) ซ่ึงปจจัย

ที่สงผลใหเกิดลักษณะดังกลาว คือ การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) เปนผูมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
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 5.3.2 การเรยีนรูระดับทีม 
 

5.3.2.1 คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

1) ความสามารถ และความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

(1) การปฏิบัติงานของทีมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทีมมีข้ันตอนในการ

ปฏิบัติ 3 ข้ันตอนตามกระบวนการ PDCA คือ 1) ข้ันกอนการปฏิบัติงานของทีม คือ ทีมมีการ

กําหนดเปาหมายรวมกัน จากนั้นรวมกันระดมสมองในการวางแผนงาน 2) ข้ันการลงมือปฏิบัติงาน

ของทีม สรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ใหกับสมาชิกวาตนมีความสําคัญตองานนั้น ซึ่งใน

ระหวางการดําเนินงานทีมมีการสื่อสารดวยการประชุมปรึกษากันเพื่อไมใหเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงาน มีการติดตามและควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 3) ข้ันหลัง

การปฏิบัติงานของทีม มีการทบทวนถึงวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรค และหาวิธีการ

พัฒนา (Improvement) หรือแนวทางแกไข ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อาง

ถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97); นิษฐา  พุฒิมานรดีกุล (2548: 54) และวรวรรณ วาณิชย

เจริญชัย (2548: 73-84) 

(2) การไดรับการเพิ่มอํานาจ (Empowerment) ของสมาชิกทีม สมาชิก

ทีมไดรับการเพิ่มอํานาจในการทํางานอยางเต็มที่ โดยใหมีการนําทักษะ ประสบการณ มา

สรางสรรคการทํางาน ความรับผิดชอบ ความไววางใจ และความเปนอิสระในการตัดสินใจและการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 

74-97), พัชรินทร ฮั่นพิพัฒน (2547: 37); และพรธิดา วิเชียรปญญา (2547) 

(3) พลังของกลุม (Synergy) สมาชิกในทีมมีการสรางพลังของกลุมโดย

การประสานพลัง (Energy) รวมกัน ดวยการรวมกันนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของ

ทุกคนในทีมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ของ

ทีม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97), 

พัชรินทร ฮัน่พิพัฒน (2547: 37), พรธิดา วิเชียรปญญา (2547) และสิริลักษณ จิเจริญ (2545: 73) 

(4) การสรางสรรคเปล่ียนแปลงใหมและการประสานงาน (Innovation 

and Coordination) ทีมมีการสงเสริมใหสมาชิกเสนอความคิดสรางสรรค หรือขอคิดเห็น สําหรับ
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การประสานงานที่ดีกับผูอ่ืนนั้น สมาชิกทีมใหความรวมมือในการทํางาน ส่ิงที่ทีมเนนปฏิบัติเพื่อ

กอใหเกิดการประสานงานที่ดีกับผูอ่ืน คือ การพูดคุยกันอยางใกลชิด การประชุมสรางสัมพันธที่ดี

ตอกัน เปดใจถึงปญหาที่ตนเองประสบ เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดในทีมงาน อีกทั้งปลูกฝงแนวคิด

บุคลากรในการสรางการทํางานเปนทีม และสรางความตระหนักถึงความเทาเทียมกันของบุคคล 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97) และ

สิริลักษณ จิเจริญ (2545: 73) 

(5) การมีบทบาทตอทีมอ่ืนๆ และการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ 

(Role of Learning Team on Other Teams & Inculcating Practices and Skills) ทีมมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนประสบการณ 

มีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญ หรือวิธีการปฏิบัติใหกับทุกคนในองคกรไมวาจะเปนภายใน

ทีมหรือทีมอ่ืนๆ ดวยวิธีการสอนหนางาน การอบรม และการใชกิจกรรมเพิ่มผลผลิต นอกจากน้ียัง

มีการสนับสนุนใหมีการเรียนรูแบบไขวอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 

อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97); นิษฐา  พุฒิมานรดีกุล (2548: 54); วราภรณ  ตระกูล

สฤษด์ิ (2545: 94); วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (2548: 73); พัชรินทร ฮั่นพิพัฒน (2547: 37); พร

ธิดา  วิเชียรปญญา (2547); สุพาณี  สอนซ่ือ (2543: 35) 

2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 
(1)  ความไววางใจกันในการปฏิบั ติและบอกขอเท็จจริงตอกัน 

(Operational Trust) ทีมใหความสําคัญในเร่ืองความไววางใจกันในการทํางาน ไมปกปดกัน 

ทํางานแบบเกื้อกูลกัน สรางความสนิทสนมเปนรุนพี่รุนนองกันในทีม มีความเกรงอกเกรงใจกัน 

หากเกิดปญหาสมาชิกทีมมีการแจงใหทุกคนทราบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge 

(1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97) และสิริลักษณ จิเจริญ (2545: 73) 

(2) ความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเส่ียง การใหอภัยกันและ

การใหกําลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks & Forgiveness & Encouragement) ทีมมี

การสรางความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน ใหอภัยและใหกําลังใจสมาชิกเมื่อเกิดปญหาในการ

ทํางาน ดวยการไมมองหาคนผิดในเบ้ืองตนที่เกิดปญหา และไมกลาวโทษกัน โดยใหมองไปถึง



  176

สาเหตุของปญหาและรวมกันแกปญหาไมใหเกิดปญหานั้นข้ึนอีก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97) 

3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม จากการศึกษาพบวาทักษะ

สําคัญของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม มี 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) 

2) ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Skill) และ 3) ทักษะการทํางานเปนทีม 

(Teamwork) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 

2545: 74-97) 

5.3.2.2 พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม  
1) การสนทนา ทีมใหความสําคัญกับชองทางการส่ือสารในรูปแบบของการ

สนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge (1994 อาง
ถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97); Bohm (1965 อางถึงในสิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 83); 
นิษฐา  พุฒิมานรดีกุล (2548: 54); พัชรินทร ฮั่นพิพัฒน (2547: 37); พรธิดา  วิเชียรปญญา 
(2547); สุพาณี  สอนซ่ือ (2543: 35; สมบัติ กุสุมาวลี (2540) 

2) การอภิปราย ทีมมีรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารที่เปนการบงบอกถึง
ระดับความเหนือช้ันในการฟงและการส่ือสารระหวางบุคคล โดยพบวาสมาชิกมีการอภิปราย
รวมกันเพื่อทําการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกัน 
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของทีมในชวงเวลานั้น โดยการระดมสมองเพื่อคนหาปญหา เก็บ
ขอมูล คิดวิเคราะหเพื่อหาหนทางแกไข และวิธีการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge 
(1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97); นิษฐา  พุฒิมานรดีกุล (2548: 54); พัชรินทร 
ฮั่นพิพัฒน (2547: 37); พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547); สุพาณี  สอนซ่ือ (2543: 35) 

5.3.2.3 พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม  
1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทีมมีการเรียนรูสภาพความ

เปนไปในปจจุบันขององคกรเสมอ โดยมีการสํารวจหรือตรวจสอบการทํางาน และภารกิจของ
ทีมงานวางานที่ทําไปนั้นไดผลดีผลเสียมากนอยเพียงใด และทบทวนสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนใน
การทํางานของสมาชิก โดยมีการเรียนรูจากความขัดแยงหรือความแตกตางทางความคิดและนิสัย
การปกปองตนเอง ดวยการมองวาขอขัดแยงคือความเห็นที่แตกตาง และนําความเห็นที่แตกตาง
นั้นมาใชใหเกิดประโยชน นิสัยการปกปองตนเองนั้นทีมมีการสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนหมุนเวียน
นําเสนอความคิดเห็น เพื่อเปนการฝกใหทุกคนมีความกลาแสดงออกมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
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แนวคิดของ Peter Senge (1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97) และพรธิดา  วิเชียร
ปญญา (2547) 

2) การเรียนรูในวิธีการปฏิบัติ (Learning how “to Practice”) มีการคนหา
ปญหา เก็บขอมูล คิดวิเคราะหเพื่อหาหนทางแกไขหรือขอสรุปและนํามาเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน และจัดทํามาตรฐานการทํางานตามแนวทางวิธีแกปญหาแบบ QC Story และมีการเรียนรู
ดวยวิธีการสอนหนางาน (On the Job Training: OJT) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Senge 
(1994 อางถึงใน สิริลักษณ จิเจริญ, 2545: 74-97); นิษฐา  พุฒิมานรดีกุล (2548: 54); พัชรินทร 
ฮั่นพิพัฒน (2547: 37); วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย, 2548: 73-84) 

 
5.3.3 แนวทางปฏิบัติขององคกรท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 
 

1) ดานกลยุทธ  องคกรใหความสําคัญกับการเรียนรู  โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ
ทุก 5 ป แตมีการทบทวน (Review) ทุกป ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธในลักษณะของ
การ “รับสงลูก” คือ มีแผนธุรกิจระยะยาว 5 ป ไดรับการแปลงไปสูนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ประจําประดับบริษัท และกระจายลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน โดยการใช
กรอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) และมีการจัดทําแผน
ของบุคลากรในเร่ืองการเรียนรูเพื่อที่จะสนับสนุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติที่สอดรับกับแผนกลยุทธ
และตอบสนองเปาหมายขององคกร โดยมีเคร่ืองมือที่เรียกวา Balance Score Carded (BSC) มา
ใชประกอบการจัดทําแผน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fiol & Lyles (1985: 804-805) 

2) ดานโครงสราง องคกรมีการออกแบบโครงสรางองคกรที่สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู คือ วางโครงสรางแบบลําดับข้ันประมาณ 3-4 ข้ัน เพื่อรนระยะเวลาของการบริหารและการ
ส่ือสาร มีการวางโครงสรางใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายในท่ีเปล่ียนไป  ซึ่งเรียกวา “โครงสรางเชิงกลยุทธ (Strategic Functional)” มี
การสรางการเรียนรูใหกับบุคลากรเพื่อรองรับการทํางานตามโครงสราง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Fiol & Lyles, 1985: 804-805; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ 2548: 69) 

3) ดานวัฒนธรรม องคกรมีการสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร คือ 
การปรับปรุงเชิงนวัตกรรม มุงเนนในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน โดยผูบริหารทุกระดับ
ทําหนาที่ในการปลูกฝง สอน ใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรโดยเฉพาะใน
เร่ืองความรู นอกจากนี้ยังดูการทํางาน พฤติกรรม หรือผลงาน เพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอีก
ดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sambrook and Stewart (2000: 213-214), Swee C. Goh; 
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Hans Kasper (2002 อางถึงใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ, 2548: 69); Fiol and Lyles 
(1985: 804-805); ศิริลักษณ  เมฆสังข (2550: 39); พสุ  เดชะรินทร (2541 อางถึงใน สาวิกา  
นิลทจันทร, 2548: 50-51) 

4) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ความสามารถและการเรียนรูของบุคลากรในทุกระดับทั้งการพัฒนารายบุคคล (Individual) และ
ระดับทีม (Team) มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดแก มีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรราย
ตําแหนงระยะยาว (Training Road Map: TRM) มีการบริหารจัดการโดยอาศัยความสามารถ 
(Competency Base Management) มีการบริหารจัดการโดยอาศัยผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Base Management) มีการบริหารจัดการเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career 
Path Management) มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey) 
มีการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Internet Communication) มีระบบการใหอํานาจ 
(Empowerment System) มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) มีการสอนหนางาน (On the Job 
Training) มีการใหทุนการศึกษา ใหความรู และฝกอบรม สนับสนุนใหบุคลากรทํากิจกรรม เชน 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต กิจกรรมบริหารคุณภาพโดยรวม มีระบบที่สนับสนุนความคิดสรางสรรค และ
มีระบบการประเมินและการใหรางวัลที่เปนสวนใหเกิดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรูใน
ระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sambrook and Stewart (2000: 214); (กุลชาติ เงิน
เพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ, 2548: 69-71) 

5) ดานสภาพแวดลอม องคกรมีการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้ง
ในระดับทีมและระดับบุคคล โดยมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรู (Learning Center) มีการใหรางวัล
หรือส่ิงจูงใจใหกับบุคลากรที่มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ และสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fiol and Lyles (1985: 804-805); Pham and 
Swierczek (2006: 190) 

6) ดานแรงจูงใจ องคกรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรเกิดความตองการเรียนรู 
4 รูปแบบ ไดแก 1) มีการใหรางวัลหรือส่ิงจูงใจเพื่อใหบุคลากรเปดใจกับส่ิงใหมที่องคกรจะทํา 2) มี
การสรางความมุงม่ันในอาชีพ (Commitment Career) 3) การใหบุคลากรมีอํานาจในการตัดสินใจ 
(Empowerment) 4) การสรางบรรยากาศองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Sambrook and Stewart (2000: 214); Cheng And Ho (2001 อางถึงใน กุลชาติ เงิน
เพิ่มพูน และคนอ่ืนๆ, 2548: 69) 
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7) ดานผูสงเสริมการเรียนรู ผูบริหารในทุกระดับเปนผูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูได

ดีที่สุด ซ่ึงมีบทบาทหลัก 4 บทบาท คือ 1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2) บทบาท

ในการกระตุนบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู 3) บทบาทในการดูแลหรือจัดการดวย

ตัวเอง 4) บทบาทในการเขาไปนํา (Lead) เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ที่ใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของ Pham and Swierczek (2006: 187-188); วิชัย  อุตสาหจิต (2551: 47) 

 

5.3.4 กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 
 

 การเรียนรูของบุคคลและของทีมนั้นเกิดขึ้นสวนหนึ่งมีผลมาจากการไดรับการสนับสนุน

จากองคกรในการสรางบรรยากาศที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงบรรยากาศที่เห็นเปนรูปธรรมนั่นคือ 

รูปแบบของการจัดเปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรอันหมายรวมถึงการเรียนรู

ของบุคคลและของทีมเขาไวดวยกันนั่นเอง 

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาตินั้น 

มีดังนี้ 

5.3.4.1 กิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของลูกคาภายใน 

1) กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity) ไดแก วงจรการควบคุมคุณภาพ 

(QC Circle), 5ส, การใหขอเสนอแนะ (Suggestion) กิจกรรมกลุม Problem  Solving กิจกรรม

กลุมขอเสนอแนะ การนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม QCC กิจกรรมการจัดการความรู (KM 

Activity) และการแบงปนความรู (Knowledge  Sharing)การประชุมกลุม เชน กลุมของความ

ปลอดภัย 

2) กิจกรรมการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (Total Productive 

Maintenance: TPM) 

3) กิจกรรมจากการใชเทคโนโลยีเปนสื่อ ไดแก การรวมประชุมทางไกล 

(Conference) ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ฐานความรู (Knowledge Base) ในระบบอินทราเน็ต 

(Intranet) การเรียนทางไกล Computer-Based Training (CBT) หรือ Web-Based  Training 

(WBT) 

4) กิจกรรมเชิงวิชาการ ไดแก เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการ

สัมมนา การดูงาน ของบริษัทชั้นนําที่มีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ การทัศนศึกษา 
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5) กิจกรรมมอบทรัพยากรเรียนรู ไดแก การหมุนเวียนบทความ วารสาร ให

อานภายใน การแจกหนังสือวิชาการใหบุคลากร แจกหนังสือใหบุคลากรอานแลวมาสรุปใหเพื่อน

รวมงานฟง (Book Brief) 

6) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ ไดแก ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 

5.3.4.2 กิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของลูกคาภายนอก 

1) กิจกรรมเรียนรูรับฟงความตองการดวยชองทางการรับฟงและเรียนรู 7 

ชองทาง ไดแก พบปะและติดตอลูกคา การประชุมรวม การอบรมสัมมนา การสํารวจความพึง

พอใจ การนําขอมูลผานระบบ CSC  การเยียมลูกคาที่ใชสินคาคูแขง/ ลูกคาที่สูญเสีย การนํา

ขอมูลจากการปฏิบัติงานประจําวัน 

2) กิจกรรมการสื่อสารและติดตามทั้งดานขอมูลและความรู โดยมีกิจกรรม

ที่ใชคือ ปรับกระบวนการทํางานรวมกับลูกคา เขาพบลูกคาเปนประจํา มีศูนยฝกอบรม (Training 

Center) ใหกับลูกคาเพื่ออบรมตัวแทนจําหนายและฝกอบรมใหกับลูกคา ใหความรูแกคูคาและ

สามารถที่จะเรียนรูดวยการมาทํางานกับองคกร การแลกเปลี่ยนความรูในกระบวนการของทั้งสอง

ฝายทั้งผูจําหนายและองคกร การจัดการขอรองเรียน 

3) กิจกรรมการสรางความสัมพันธ ไดแก ทํากิจกรรมรวมกันระหวาง

ผูบริหารของทั้งสองฝาย รวมทั้งระหวางผูปฏิบัติงานและบุคลากร สัมมนากลุมใหความรูและสราง

ความเขาใจที่ดีตอกัน การสรางงานในชุมชน จัดโปรแกรม E - Academy ใหกับชุมชนรอบๆ โดย

เปนเหมือนพี่เลี้ยงหรืออาจารยสอนใหความรูนักเรียนที่จบมัธยม จัดโปรแกรมการฝกอบรมเสมือน

จริง (Stimulation Training Program) 

4) กิจกรรมการสรางความประทับใจกับลูกคาหลักในกลุมตลาดวัตถุดิบ 

กิจกรรมที่ใชไดแก กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ กิจกรรมนําเสนอผลวิเคราะหขอมูล

สินคาและราคาเพื่อเปนประโยชนชวยในการตัดสินใจของลูกคา กิจกรรมที่เขาไปมีสวนชวยในการ

แกปญหาใหกับลูกคา 
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5.4 ตัวแบบจากการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาการเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษาองคกรที่

ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ สามารถนํามาพัฒนาเปนตัวแบบและอธิบายผลการศึกษาได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.1  ตัวแบบจากการศึกษา 

 

การเรียนรูขององคกร 

กิจกรรมที่สนับสนุนให

เกิดการเรียนรูขององคกร 

 

1. กิจกรรมที่สนับสนุน

กลุมลูกคาภายใน 

2. กิจกรรมที่สนับสนุน

กลุมลูกคาภายนอก 

 

 

1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม    

    1) ความสามารถ และความเขาใจของ

สมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

    2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

    3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม 

    1) การสนทนา 

    2) การอภิปราย 

3. พฤติกรรมการการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม 

    1) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

    2) การเรียนรูในวิธีการปฏิบัติ 

 

การเรียนรูของทีม 

แนวทางการปฏิบัติของ

องคกรตามปจจัยที่

สนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูขององคกร 

1. ดานกลยุทธ 

2. ดานโครงสราง 

3. ดานวัฒนธรรม 

4. ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5. ดานสภาพแวดลอม 

6. ดานแรงจูงใจ 

1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 

2. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 

3. มีความรักที่จะเรียน 

4. มองอนาคตในแงดี 

5. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน 

6. ความสามารถในการใชทักษะทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะแกปญหา 

7. เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

8. ความคิดสรางสรรค 

 

การเรียนรูของบุคคล 
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จากแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning) ถือเปนการ

เรียนรูระดับสูงสุด โดยมีพื้นฐานเกิดมาจากการเรียนรูระดับทีม ที่ไดรวบรวมเอาการเรียนรูระดับ

บุคคลมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่งในกลุม ดังมีรายละเอียด คือ 

1. การเรียนรูระดับบุคคล จากการศึกษาการเรียนรูระดับบุคคลพบวา องคกรที่เปนเลิศ

นั้นมีรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคล แบบการเรียนรูจากการนําตนเอง (Self-Learning) อยูใน

ระดับสูง และเม่ือศึกษาถึงลักษณะความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง พบวาบุคคลมีความ

พรอมดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนมากท่ีสุด ตามดวยดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียน

ของตนเอง ดานการมีความรักที่จะเรียน ดานการมองอนาคตในแงดี ดานการมีความคิดริเร่ิมและมี

อิสระในการเรียน ดานการมีทักษะที่จําเปนในการเรียน และการแกปญหาตามลําดับ สําหรับดาน

การมีความคิดสรางสรรคเปนดานที่บุคคลมีลักษณะความพรอมนอยที่สุด  

2. การเรียนรูระดับทีม จากการศึกษาการเรียนรูระดับทีม พบวาองคกรที่เปนเลิศนั้นมี

รูปแบบการเรียนรูเปนทีมที่สอดคลองตามองคประกอบการเรียนรูเปนทีมของ Peter Senge ดังนี้  

1) ดานคุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม 

(1) ความสามารถและความเขาใจของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม คือ ทีมมีข้ันตอน

ในการปฏิบัติ 3 ข้ันตอนตามกระบวนการ PDCA เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ไดแก ข้ันกอนการปฏิบัติงานของทีม ดวยการกําหนดเปาหมายรวมกัน จากนั้นรวมกัน

ระดมสมองในการวางแผนงาน ข้ันการลงมือปฏิบัติงานของทีม ดวยการสรางความตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ใหกับสมาชิกวาตนมีความสําคัญตองานนั้น ซึ่งในระหวางการดําเนินงานทีมมีการ

ส่ือสารดวยการประชุมปรึกษากัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและควบคุม 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และข้ันสุดทายข้ันหลังการปฏิบัติงานของทีม มี

การทบทวนถึงวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรค และหาวิธีพัฒนาหรือแนวทางแกไข

ปญหา 

สมาชิกไดรับการเพิ่มอํานาจในการทํางานอยางเต็มที่ โดยใหมีการนําทักษะ 

ประสบการณ มาสรางสรรคการทํางาน ความเปนอิสระในการตัดสินใจและการปฏิบัติ ซึ่งเปนการ

สรางพลังของทีมดวยการรวมกันนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีมออกมา

ใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ของทีม อีกทั้งทีมมีการ
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สงเสริมใหสมาชิกเสนอความคิดสรางสรรคหรือความคิดเห็นและสงเสริมในดานความรวมมือใน

การทํางาน มีการพูดคุยกันอยางใกลชิด มีการประชุมสรางสัมพันธที่ดีตอกัน เปดใจถึงปญหาที่

ตนเองประสบทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีกับผูอ่ืนและลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม ทั้ง

ยังปลูกฝงแนวคิดบุคลากรในการสรางการทํางานเปนทีมและสรางความตระหนักถึงความเทา

เทียมกันของบุคคลอีกดวย 

นอกจากนี้ทีมมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน มีการ

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ มีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญหรือวิธีการปฏิบัติใหกับ

ทุกคนในองคกร ไมวาจะเปนภายในทีมหรือทีมอื่นๆ และมีการเรียนรูแบบไขว คือ เรียนรูขามสาย

งานกัน 

(1) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม คือ ทีมสรางความรูสึกถึงความไววางใจ

กันในการปฏิบัติงานและบอกขอเท็จจริงตอกัน โดยใหความสําคัญในเรื่องความไววางใจกันในการ

ทํางานไมปกปด ทํางานแบบแบบเกื้อกูลกัน สรางความสนิทสนมเปนรุนพี่รุนนองกันในทีม มีความ

เกรงอกเกรงใจกัน หากเกิดปญหาสมาชิกมีการแจงใหทุกคนทราบ นอกจากนี้ทีมยังสรางความรูสึก

ปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเสี่ยง การใหอภัยกันและการใหกําลังใจกัน 

(2) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม มี 3 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค 

(Technical Skill) ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Skill) และทักษะการทํางานเปนทีม 

(Teamwork) 

2) ดานพฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม ทีมมีพฤติกรรมการสื่อสารดวย 2 

รูปแบบ คือ การสนทนาและการอภิปราย โดยรูปแบบของการสนทนาเปนรูปแบบทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการอสําหรับรูปแบบของการอภิปรายนั้นทีมมีการอภิปรายรวมกันเพื่อทําการ

ตัดสินใจ หาขอสรุป ขอตกลงหรือหาทางแกไขปญหาที่มีการตกลงรวมกัน 

3) ดานพฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม ทีมมีการเรียนรูสภาพความเปนจริงใน

ปจจุบันขององคกรเสมอ โดยมีการสํารวจหรือตรวจสอบการทํางานและภารกิจของทีมงานวางานที่

ทําไปนั้น ไดผลดีผลเสียมากนอยเพียงใด และทบทวนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของ

สมาชิก โดยมีการเรียนรูจากความขัดแยง หรือความแตกตางทางความคิด และนิสัยการปกปอง

ตนเอง ดวยการมองวาขอขัดแยงความความคิดเห็นที่แตกตางและนําความคิดเห็นที่แตกตางนั้น
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มาใชใหเกิดประโยชนและมีการสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนลดนิสัยการปกปองดวยการกระตุนให

ทุกคนกลาแสดงออก กลาเสนอความคิดเห็น 

นอกจากการเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันแลว ทีมยังมีการเรียนรูในวิธีปฏิบัติ 

คือ มีการคนหาปญหา เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล หาหนทางแกไขหรือขอสรุปแลวนําขอสรุปหรือ

ทางเลือกนั้นมากปฏิบัติ และจัดทํามาตรฐานการทํางานตามแนวทางวิธีการแกปญหาแบบ QC 

Story และมีการเรียนรูดวยวิธีการสอนหนางานดวย 

3. แนวทางปฏิบัติขององคกร ตามปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 7 
ปจจัย 

1) ดานกลยุทธ องคกรมีการจัดทําแผนกลยุทธทุก 5 ป โดยทุกคนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนกลยุทธ โดยการใชกรอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: 
TQM) มีการจัดทําแผนของบุคลากรในเร่ืองการเรียนรูเพื่อที่จะสนับสนุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติที่
สอดรับกับแผนกลยุทธและตอบสนองเปาหมายขององคกร โดยมีเคร่ืองมือที่เรียกวา Balance 
Score Carded (BSC) มาใชประกอบการจัดทําแผน 

2) ดานโครงสราง องคกรมีการออกแบบโครงสรางองคกรที่สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู คือ วางโครงสรางแบบลําดับข้ันประมาณ 3-4 ข้ัน เพื่อรนระยะเวลาของการบริหารและการ
ส่ือสาร มีการวางโครงสรางใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายในท่ีเปล่ียนไป ซึ่งเรียกวา “โครงสรางเชิงกลยุทธ (Strategic Functional)”  

3) ดานวัฒนธรรม องคกรมีการสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร คือ 
การปรับปรุงเชิงนวัตกรรม มุงเนนในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน โดยผูบริหารทุกระดับ
ทําหนาที่ในการปลูกฝง สอน ใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรโดยเฉพาะใน
เร่ืองความรู และดูและการทํางาน พฤติกรรม หรือผลงานที่สอดคลองกับวัฒนธรรม 

4) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ความสามารถและการเรียนรูของบุคลากรในทุกระดับทั้งการพัฒนารายบุคคล (Individual) และ
ระดับทีม (Team) มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดแก มีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล รายตําแหนงระยะยาว  มีการบริหารจัดการโดยอาศัยความสามารถ มีการบริหาร
จัดการโดยอาศัยผลการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการเสนทางความกาวหนาในอาชีพ มีการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร มีการส่ือสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการใหอํานาจ มี
การหมุนเวียนงาน มีการสอนหนางาน มีการใหทุนการศึกษา ใหความรู และฝกอบรม สนับสนุนให
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บุคลากรทํากิจกรรม เชน กิจกรรมเพิ่มผลผลิต กิจกรรมบริหารคุณภาพโดยรวม มีระบบที่สนับสนุน
ความคิดสรางสรรค และมีระบบการประเมินและการใหรางวัลที่เปนสวนใหเกิดผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาความรูในระยะยาว  

5) ดานสภาพแวดลอม องคกรมีการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้ง
ในระดับทีมและระดับบุคคล โดยมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรู (Learning Center) มีการใหรางวัล
หรือส่ิงจูงใจใหกับบุคลากรที่มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ และสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง  

6) ดานแรงจูงใจ องคกรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรเกิดความตองการเรียนรู 
4 รูปแบบ ไดแก 1) มีการใหรางวัลหรือส่ิงจูงใจเพื่อใหบุคลากรเปดใจกับส่ิงใหมที่องคกรจะทํา 2) มี
การสรางความมุงมั่นในอาชีพ 3) การใหบุคลากรมีอํานาจในการตัดสินใจ 4) การสรางบรรยากาศ
องคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรม 

7) ดานผูสงเสริมการเรียนรู ผูบริหารในทุกระดับเปนผูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดี
ที่สุด ซึ่งมีบทบาทหลัก 4 บทบาท คือ 1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2) บทบาท
ในการกระตุนบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู 3) บทบาทในการดูแลหรือจัดการดวย
ตัวเอง 4) บทบาทในการเขาไปนํา (Lead) เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ที่ใหเกิดการเรียนรู  

4. กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกร 
1) กิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของลูกคาภายใน ไดแก 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity) กิจกรรมการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (Total 
Productive Maintenance: TPM) กิจกรรมจากการใชเทคโนโลยีเปนส่ือ กิจกรรมเชิงวิชาการ 
กิจกรรมมอบทรัพยากรเรียนรู กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ  

2) กิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของลูกคาภายนอก ไดแก 
กิจกรรมเรียนรูรับฟงความตองการดวยชองทางการรับฟงและเรียนรู 7 ชองทาง กิจกรรมการ
ส่ือสารและติดตามทั้งดานขอมูลและความรู กิจกรรมการสรางความสัมพันธ กิจกรรมการสราง
ความประทับใจกับลูกคาหลักในกลุมตลาดวัตถุดิบ  
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5.5 ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ 
 

 5.5.1  เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาทําใหผูวิจัยยังไมสามารถทําการศึกษาการเรียนรู

ขององคกรไดครบทุกระดับตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูขององคกรได 

  

 5.5.2 งานวิจัยที่ไดทําการศึกษาครั้งนี้มีวรรณกรรมภายในประเทศนอยมาก ทําใหเกิดเปน

ขอจํากัดในการนําวรรณกรรมมาใชในการสนับสนุนงานวิจัยไดมากกวานี้ 

 

5.6 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง 
   
  ขอเสนอแนะตอองคกรที่ใหขอมูล 
 

 5.6.1 เพิ่มกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนรูจากการนําตนเองในเรื่องของการมีความคิด

สรางสรรคใหกับบุคลากรมากขึ้น 

 

 5.6.2 การพัฒนาความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานตางๆ ผูบริหารควรคํานึงถึงภาพรวม

ขององคกรเปนหลัก เพื่อใหทิศทางของการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนงทางการพัฒนา

องคกรที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยบทบาทของผูบริหารไมจําเปนที่การ

กําหนดหัวขอและวิธีการเรียนรูแบบตายตัวใหกับบุคลากรทุกคนในหนวยงานเสมอไป แตควรที่จะ

ช้ีใหเห็นถึงประโยชนในการมีเปาหมายการทํางานรวมกันและชี้แนะวาอะไรคือสิ่งที่แตละบุคคล

หรือหนวยงานควรจะเรียนรู เพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ  

 

  ขอเสนอแนะตอองคกรอื่น 

 

 5.6.3 การนําแนวคิดการเรียนรูขององคกรไปใชควรศึกษาบริบทขององคกร เพราะแตละ

องคกรอาจมีลักษณะการบริหารที่แตกตางกัน ทําใหสภาพแวดลอมที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูของ

บุคคล กลุมแตกตางกันดวย 

 

 5.6.4 ในเรื่องการสรางการเรียนรูจากการนําตนเองของบุคลากรนั้น หากตองการพัฒนา 

สงเสริมใหบุคลากรมีรูปแบบการเรียนรูจากการนําตนเอง ควรจะศึกษาถึงลักษณะความพรอมของ
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บุคลากรกอน วามีความพรอมที่จะเรียนรูดวยตนเองหรือไม มีความพรอมในดานใดบาง และจะ
เพิ่มทักษะดานใดบาง  

 
5.6.5 องคกรที่ทําการศึกษาเปนองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จึงมีจํานวนนอย 

และเปนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหการนําไปใชเปนแนวทางอาจจะเหมาะสมกับบาง
องคกร 

  
 5.6.6 เพื่อทําใหการกระจายความรูในองคกร ซึ่งเปนกิจกรรมที่จําเปนตอกระบวนการ

เรียนรูในองคกรเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรสรางหรือสนับสนุนคานิยมและวัฒนธรรม
ที่สงเสริมใหบุคลากรเช่ือใจกัน รวมถึงแสดงออกและยอมรับฟงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานอยางเปดเผยกับทั้ ง เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  ขณะเดียวกันก็ตองย้ําให
ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานคํานึงถึงความสําคัญของความเห็นจากผูใตบังคับบัญชาของตน
ดวย 

 
  ขอเสนอแนะตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

5.6.7 การสรางการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงควรใหความสําคัญตอการพัฒนาในรูปแบบที่นอกเหนือจาก
การฝกอบรมเพียงอยางเดียว 

  
 5.6.8 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสรางใหเกิดการเรียนรูขององคกร 

ดังนั้นเพื่อใหการเรียนรูขององคกรสามารถเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิผล นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ควรตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนรูและสรางตนเองเพื่อพรอมตอการพัฒนาการเรียนรูของ
องคกร ทั้งระดับทีมและระดับบุคคลดวย 

  
 5.6.9 หากองคกรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวน

สําคัญที่ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่รองรับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะสัน้ 
ซึ่งเนนที่การพัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในการสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวนั้น จะทําใหบุคลากร
เกิดความผูกพันในงาน และมีแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มข้ึนอีกดวย 
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  ขอเสนอแนะตอดานวิชาการ 
 

5.6.10 จากสังคมที่เขาสูสังคมฐานความรู การสรางการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญไมเพียงแต

การเรียนรูในโรงเรียนเทานั้น การเรียนรูขององคกรก็เปนสิ่งสําคัญเชนกันในการผลักดันใหเกิดการ

แขงขันอยางสรางสรรคและเปนสังคมของการเรียนรูได ซ่ึงจากการศึกษาเรื่องการเรียนรูขององคกร 

ทั้งการเรียนรูระดับทีมและระดับบุคคลในบริบทของประเทศไทยนั้นพบวายังมีนอยมาก จึงควร

นําไปขยายผลเพื่อสรางเปนองคความรูตอไป 

 

5.7 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
 

5.7.1 การวิจัยนี้เปนการศึกษาการเรียนรูขององคกรธุรกิจที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ในภาพรวม ซ่ึงเนนศึกษาการเรียนรูระดับทีมและระดับบุคคล การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรจะเปน

การศึกษาวิจัยในลักษณะของกรณีศึกษาเปนการศึกษาเจาะลึกในแตละองคกร เพื่อใหเห็นตัวแบบ

เชิงลึกขององคกรแตละธุรกิจ 

  

 5.7.2  องคกรที่ทําการศึกษาเปนองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จึงมีจํานวนนอย 

และเปนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหการนําไปใชเปนแนวทางอาจจะเหมาะสมกับบาง

องคกร ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาองคกรที่ไดรับรางวัล TQC เพิ่มเติม เพื่อทําการศึกษาในองคกร

ธุรกิจแตละประเภท เชน ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ เปนตน ทั้งนี้เพราะ

โครงสรางการบริหารแตละธุรกิจมีลักษณะแตกตางกัน จึงมีจุดเดน จุดเนน และแนวทางการบริหาร 

ที่แตกตางกันในรายละเอียด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเรียนรูในเชิงวิชาการและเปนบทเรียนใน

เชิงปฏิบัติสําหรับองคกรธุรกิจที่ตองการดําเนินการพัฒนาองคกรในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู 

อีกทั้งเหมาะสําหรับการนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเหมาะสมตามแตละภาคธุรกิจ

ตอไป 
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5.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากบทความ 
 
  ตอองคกรที่ใหขอมูล 
 

 5.8.1 ชวยเพิ่มกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนรูจากการนําตนเองในเรื่องของการมีความคิด

สรางสรรคใหกับบุคคลากรมากข้ึน 

 

 5.8.2 ทราบถึงรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันขององคกร เพื่อสามารถตอ

ยอดในการพัฒนาความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

องคกรที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรได  

   
 ตอองคกรอื่น 
 

 5.8.3 สามารถนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูของบุคคลและ

ของทีมในองคกรได  

 

 5.8.4 สามารถจัดสภาพแวดลอมที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูของบุคคล และทีมตามตนแบบ

ได 

 

 5.8.5 ชวยใหองคกรทราบวาหากตองการสรางใหบุคลากรมีการเรียนรูจากการนําตนเอง

นั้น ตองมีการตรวจสอบความพรอมของแตบุคคลวามีความพรอมที่จะเรียนรูดวยตนเองหรือไม มี

ความพรอมในดานใดและจะเพิ่มทักษะดานใดบาง 

 

 5.8.6 องคกรที่ทําการศึกษาเปนองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ จึงมีจํานวนนอย 

และเปนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหการนําไปใชเปนแนวทางอาจจะเหมาะสมกับบาง

องคกร 

 5.8.7 ชวยใหการกระจายความรูในองคกร ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จําเปนตอกระบวนการเรียนรู

ในองคกรเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  
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ตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

 5.8.8 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรูปแบบการพัฒนาที่นอกเหนือจากการฝกอบรมเพียง
อยางเดียว 

 
 5.8.9 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถนําผลที่ไดไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ี

รองรับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมใน
การสรางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรได 

 
ตอวงการวิชาการ 
 

 5.8.10 ชวยในการขยายผลในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับการเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีม
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันแกองคกร 

 
 5.8.11 ชวยในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูที่นอกเหนือจากการเรียนรูในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสัมภาษณ (Interview) 

ผูบริหารระดับสูง 

“การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษา องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” 

………………………………………………………………………… 
 

สวนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

 ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................อายุ.............ป 

 ตําแหนงงาน..................................................หนวยงาน........................................................ 

 ระยะเวลาการทํางานในองคกร............ป  
 

สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับ “การเรียนรูขององคกร” 

1. ดานกลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรมขององคกรเพื่อสรางความเปนเลิศ 

 ในการวางแผนกลยุทธขององคกรไดมีการกําหนดเร่ืองการเรียนรูขององคกร กลุม บุคคลไวหรือไม อยางไร 

 องคกรของทานเปนลักษณะโครงสรางองคกรแบบใด และทานคิดวาโครงสรางดังกลาวมีสวนชวย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูท้ังระดับกลุมและระดับบุคคลไดอยางไร 

 ทานมีสวนชวยใหเกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูขององคกร อยางไร 
 

2. ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูขององคกร 

 ทานไดเขาไปมีบทบาทตอการพัฒนาความสามารถและการเรียนรูท้ังระดับกลุมและระดับบุคคลอยางไร 

 เพื่อใหบุคคลและกลุมเกิดความตองการที่จะเรียนรูทานมีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคคลเหลานี้หรือไม 

อยางไร 

 มีกิจกรรมอะไรบางที่สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และกลุมมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 มีการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนารวมกันในกลุม ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (คูคา พันธมิตร 

ชุมชน) หรือไมอยางไร ใชกิจกรรมอะไรบางเปนวิธีการสรางใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 องคกรไดมีการสงเสริมใหผูบริหารระดับสูงเรียนรูอยางไร 
 

3. ดานการประเมินผล ปญหา และอุปสรรค 

 องคกรมีการประเมินผลความสําเร็จอยางไร เพื่อวัดวาบุคคล กลุม และองคกรมีการเรียนรู 

 องคกรมีปญหา อุปสรรค หรือไมในชวงเริ่มตนของจากการสรางการเรียนรูของบุคคล กลุม และองคการ 

อยางไร 

 ทานคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหการเรียนรูขององคกรเกิดขึ้นไดท้ังในระดับบุคคลและกลุมมีอะไรบาง 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสนทนากลุม (Focus Group) 

ตัวแทนสมาชิกกลุมแตละแผนกขององคกร 
“การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณีศึกษา องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” 

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

1) คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

 ทีมมีวิธีการอยางไรเพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 ทีมไดรับการเพิ่มอํานาจ (empowerment) ในการทํางานหรือไม อยางไร 

 ทีมมีการสรางพลังกลุมอยางไรเพื่อใหสมาชิกมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ และเกิดการ

ประสานงานที่ดีกับผูอื่น 

 ทีมมีการสงเสริม สนับสนุน และถายทอดวิธีการปฏิบัติท้ังตอสมาชิกในทีมและทีมอื่นๆ หรือไม อยางไร 

 ทีมมีการปฏิบัติอยางไร เพื่อใหเกิดความไววางใจกันและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 

 ทีมคิดวาทักษะที่สําคัญที่ทําใหทีมสามารถเรียนรูไดดีน้ัน สมาชิกทีมควรมีทักษะอะไรบาง และมีการ

สงเสริมทักษะเหลานี้อยางไร 

 

2) พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

 ทีมมีการสื่อสารกันระหวางสมาชิกภายในกลุมอยางไรเพื่อเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 

3) พฤติกรรมการเรียนรูในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวย 

 ทีมมีการเรียนรูรวมกันถึงสิ่งสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ท้ังในดานการเรียนรูจากความขัดแยงหรือ

ความคิดเห็นที่แตกตาง และนิสัยการปกปองตนเองหรือไม อยางไร 

 สมาชิกในทีมมีการฝกปฏิบัติรวมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของทีมหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามการเรียนรูขององคกรในองคกรที่เปนเลิศ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

“การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร กรณศีึกษา  

องคกรท่ีไดรบัรางวลัคุณภาพแหงชาติ” 

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

แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการเรียนรูจากการนําตนเองของ

บุคลากรในองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติต้ังแตป 2545 – 2551 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 แบบวัดความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง (Readiness Self-Directed 

Learning) ในระดับบุคคล ขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 สวนท่ี 2 แบบสํารวจแหลงเรียนรูดวยตนเองของบุคคล และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 สวนท่ี 3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

จากคําตอบที่ไดรับ ผูศึกษาจะไดขอมูลที่มีคุณคาตอการนําไปวิเคราะหและนําเสนอผล

ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลของทานจะเปนความลับและจะนําผลที่ไดไปใชเพื่อการวิจัยที่เปน

ประโยชน ต อการพัฒนาองค การและประเทศเท านั้ น  หากมี ข อสงสั ยติดต อกลับไปยั ง                         

นางสาวกิตติยา อินทกาญจน มือถือ: 081-969-3137 

 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 

นางสาวกิตติยา  อินทกาญจน 

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร
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. 

เพื่อใชประกอบวิทยานิพนธ เรื่อง “การเรียนรูระดับบุคคลและระดับทีมขององคกร 

กรณศีึกษา  

องคกรท่ีไดรบัรางวลัคุณภาพแหงชาติ” 

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

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 สวน คือ 

    สวนท่ี 1 แบบวัดความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง 

   สวนท่ี 2 แบบสํารวจบแหลงเรียนรูดวยตนเองของบุคคล และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

   สวนท่ี 3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 1  แบบวัดความพรอมในการเรียนรูจากการนําตนเอง(Readiness Self-Directed Learning) ในระดับ
บุคคลขององคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ทานคิดเห็นวาตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน   มากที่สุด 

ขอ
ที่ 

คําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ไม
เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
บา

ง 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 
1 ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตลอดชีวิต           
2 ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนรูอะไร           

3 
เม่ือขาพเจาประสบกับส่ิงใหม แมวาขาพเจาจะไมเขาใจ 
ขาพเจาก็จะละเลยส่ิงนั้นไป 

      

4 
เม่ือมีส่ิงทาทายใหม ขาพเจามีความกระตือรือรนเพื่อเรียนรูมัน
ใหมากขึ้น 

          

5 ขาพเจากระตือรือรนที่จะเรียนรูในทุกเวลาและทุกท่ี           
6 ขาพเจาตองใชเวลาเพ่ือตัดสินใจ ถาขาพเจาตองเรียนรูส่ิงใหม           
7 ขาพเจาชอบใหผูสอนบอกทุกส่ิงทุกอยาง           

8 
ขาพเจาตระหนักเสมอวาตัวเราเปนใคร มาจากไหนและกําลัง
ทําอะไร ซึ่งเปนส่ิงสําคัญตอความสําเร็จในการเรียนรูโดยรวม 

          

9 ขาพเจาทํางานตามลําพังไดไมดีนัก           
 

แบบสอบถาม 
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(ตอ) 

ขอที่ คําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ไม
เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
บา

ง 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

10 
ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหา
ไดจากที่ไหน 

          
 

11 ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ อยางมีประสิทธิผลดวยตนเอง      
12 แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิด   

ผลดีได 
     

13 ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนรูอะไร 
และจะเรียนรูอยางไร 

     

14 ขาพเจาไมเคยเบ่ือที่จะเรียนรูในส่ิงที่ยาก ถาเปนเร่ืองท่ีขาพเจา
สนใจ 

     

15 ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจา ที่จะรับผิดชอบ
ในส่ิงที่ขาพเจาเรียนรู 

     

16 ขาพเจาสามารถประเมินความสามารถในการเรียนรูของตนเอง      
17 ขาพเจานาจะมีเวลาในแตละวันมากกวานี้ เพ่ือที่จะเรียนรูในทุก

ส่ิงที่อยากเรียนรู 
     

18 
ถาตัดสินใจท่ีจะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถหาเวลาได
เสมอ ไมวามีภารกิจยุงยากเพียงใดก็ตาม 

     

19 
การไมเขาใจส่ิงที่กําลังอาน เปนเหมือนอุปสรรคหลักตอการ
เรียนรู 

     

20 ถาขาพเจาไมเรียนรู ก็เปนเร่ืองที่นาเสียดาย      

21 
ขาพเจาสามารถท่ีจะบอกไดวา เม่ือใดที่ขาพเจาเร่ิมตนเรียนรู

บางส่ิงเพิ่มเติม 

     

22 
ขอใหขาพเจาทําขอสอบได และไดคะแนนสูงก็พอใจแลว 
ถึงแมวาขาพเจายังไมเขาใจเร่ืองน้ันๆ ก็ตาม 

     

23 หองสมุดเปนสถานท่ีนาเบื่อ สําหรับขาพเจา      
24 ขาพเจาช่ืนชอบผูที่รักการเรียนรูอยูเสมอ      
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(ตอ) 

ขอที่ คําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
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25 ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ เพ่ือเรียนรูส่ิงใหมๆ      

26 
ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงส่ิงที่กําลังเรียนรูกับเปาหมายระยะ
ยาวที่ต้ังไว 

     

27 ขาพเจาสามารถเรียนรูดวยตนเองเกือบทุกเร่ืองท่ีขาพเจาสนใจ      
28 ขาพเจารูสึกสนุกในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถามตางๆ      
29 ขาพเจาชอบแกปญหาที่มีคําตอบท่ีถูกตองมากกวา 1 คําตอบ      
30 ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ อยางมาก      
31 ขาพเจาจะดีใจมาก ถาไมตองเรียนรูอีกแลว      

32 
ขาพเจาใหความสนใจตอการเรียนรูไมมากนัก เม่ือเทียบกับคน
อื่น 

     

33 
ขาพเจามีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู (ทักษะการฟง การอาน 
การเขียน และการจํา) 

     

34 
ขาพเจาชอบทดลองเรียนรูส่ิงใหมๆ แมไมแนใจวาผลการเรียนรู
นั้นจะออกมาอยางไร 

     

35 ขาพเจาชอบและยอมรับเม่ือมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด      
36 ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ ตอส่ิงที่จะทํา      

37 ขาพเจาชอบคิดเก่ียวกับอนาคตขางหนา      

38 
ขาพเจาสามารถสรางวิธีการใหมๆ เพ่ือเขาถึงส่ิงที่ตองการ
เรียนรู 

     

39 ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนส่ิงทาทาย ไมใชอุปสรรค      
40 ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในส่ิงตางๆ ที่ควรจะทํา      
41 ขาพเจาชอบเรียนรูและแกปญหา      
42 ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู      
43 ขาพเจายินดีตอการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ      
44 ขาพเจาชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย      
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(ตอ) 

ขอที่ คําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
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45 ขาพเจาตองการโอกาสเพื่อที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ      

46 
ย่ิงเรียนรูมาก ขาพเจาย่ิงมีความรูสึกวาส่ิงตางๆ ในโลกนี้ลวน
นาต่ืนเตน 

     

47 การเรียนรูเปนเร่ืองสนุก      

48 
ขาพเจาชอบที่จะยึดวิธีการเรียนรู ซึ่งใชมาแลวอยางไดผล 
แทนที่จะลองวิธีใหม 

     

49 
ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือที่วาจะไดเปนคนที่มี
คุณภาพ 

     

50 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของขาพเจา ไมมี
ใครมารับผิดชอบแทน 

     

51 การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนส่ิงสําคัญสําหรับการเรียนรู      

52 ขาพเจาเชื่อวาไมมีใครแกเกินไปที่จะเรียนรู      

53 การเรียนรูอยางตอเนื่องเปนส่ิงที่นาเบื่อ      
54 การเรียนรูเปนเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินชีวิต      
55 ในแตละป ขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายอยางดวยตนเอง      
56 การเรียนรูทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอชีวิตของขาพเจา      

57 
ขาพเจาเปนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ัน
เรียนหรือเรียนรูดวยตนเอง 

     

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา "ผูใฝเรียนคือ ผูนํา"      
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สวนที่ 2  แบบสํารวจแหลงการเรียนรูดวยตนเองของบุคคล และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
 

2.1 องคกรไดสนับสนุนใหทานไดเรียนรูดวยตนเองหรือไม 

 สนับสนุนมากที่สุด  สนับสนุนอยางมาก  สนับสนุนปานกลาง  สนับสนุนนอย  

 ไมสนับสนุนเลย (หากตอบขอนี้ไมตองตอบขอตอไปอีก) 
 

2.2 จงประเมินความถี่ที่ทานไดใชแหลงการเรียนรูตอไปนี้ที่องคกรจัดให 

แหลงการเรียนรู 

ความถี่ในการใชแหลงเรียนรู 
ได
เรี
ยน
รูจ
าก
แห
ลง
นี้ 

มา
กที่
สุด 

ได
เรี
ยน
รูจ
าก
แห
ลง
นี้ 

มา
ก 

ได
เรี
ยน
รูจ
าก
แห
ลง
นี้ 

ปา
นก
ลา
ง 

ได
เรี
ยน
รูจ
าก
แห
ลง
นี้ 

นอ
ย 

ได
เรี
ยน
รูจ
าก
แห
ลง
นี้ 

นอ
ยที่
สุด 

 การฝกอบรม      

 สัมมนา      

 การประชุมภายในหนวยงาน      

 หนังสือ      

 E-Learning      

 Internet/ Intranet      

 ส่ือ (วีดีโอ, ซีดี, ทีวี)      

 อบรมทางไกล      

 คูมือการปฏิบัติงาน      

 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

 จากผูรู/ ผูเชี่ยวชาญ      

 จากเพื่อนรวมงาน      

 จากผูบังคับบัญชา      

อื่นๆ (ระบุ).........................................      
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2.3 ทานตองการใหองคกรสนับสนุนในเรื่องการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทานอยางไร 

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

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

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

 

สวนที่ 3  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 

 

2. ระดับการศึกษา 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 

 

3. อายุงาน (ท่ีทํางานปจจุบัน) 

 นอยกวา 1 ป   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 

 มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป แตไมเกิน 7 ป 

 มากกวา 7 ป 

 

4. ประสบการณในการทํางานทั้งหมด 

 นอยกวา 1 ป   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 

 มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป แตไมเกิน 7 ป 

 มากกวา 7 ป 

 

5. ตําแหนงงาน 

 ปฏิบัติการ   หัวหนางาน/ ผูบริหารระดับตน 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

ใบขออนุญาตใหนักศึกษาไปสัมภาษณและทอดแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกลุ     นางสาวกิตติยา  อินทกาญจน 

 

ประวัติการศกึษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  

ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2548 

 

ประสบการณการทํางาน   พ.ศ. 2548 - 2550 

เจาหนาที่เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา  90110 

 

ทุนการศึกษา     1. ทุนราชกรีฑาสโมสร 

2. ทนุศึกษาตอระดับปริญญาโทของบุคลากร   

     มหาวิทยาลัยหาดใหญ 




