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 The purposes of this research were study and compare between the states and 
problems of learning management in school workplace of teachers from Bangkok 
Metropolis, Bangkhen schools district in the area of a teaching method. Through the five 
events Including training ,seminars, further study, study visit and supervision monitoring of 
learning management . Classified by their position, education, work experience. The sample 
used in this study was 160 teachers of the year 2011 . The equipment used in data 
collection was a questionnaire of estimation scaling. The confidence of questionnaire of 
learning management in teacher’s workplace at 0.90. And the reliability of questionnaire of 
learning management in teacher’s workplace at 0.98.The data were analyzed percentage, 
standard deviation and testing (t-test)  Independent samples. 
  
 The finding revealed that: 
 1. The participatory learning management of teachers from Bangkok metropolis 
Bangkhen schools district in the area of a teaching method as considering the overall and 
specifically at a high level. 
 2. The problem of learning management of teachers from Bangkok metropolis 
Bangkhen schools district in the area of a teaching method as considering the overall and 
specifically at average 
 3. In comparative of Condition and management of learning in the workplace of  
teachers from Bangkok metropolis Bangkhen schools district in the area of teaching 
method. There was found that teachers whose different positions, qualifications and 
experience have managed of learning in the workplace were not significantly different 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 มีปญหาหลายประการของการจัดการศึกษาของไทยที่เปนสาเหตุทําใหตองมีการปฏิรูป
การศึกษา  ปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ ปญหาเก่ียวกับครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมี
ปญหาตั้งแตการผลิต การใชการพัฒนา  และการรักษามาตรฐานของวิชาชีพครู รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 จึง กําหนดบทบัญญัติใหมีการ พัฒนาวิชาชีพครู ไวดวย 
และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) ก็ไดกําหนดบทบัญญัติใหมี
หลักการสงเสริมมาตรฐาน วิชาชีพครู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  นับเปนหลักการและเหตุผลสําคัญในการ
กําหนดแนวทาง พัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  เนื่องจากในการ
ขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดํารงอยูไดตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ  ดาน  ทั้งผูบริหาร 
ซึ่งเปนผูกําหนดทิศทางในการทํางาน  และตัวบุคลากรครูซึ่งเปนแรงสําคัญในการปฏิบัติงานใน
องคกรนั้นๆ  ครูเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง ผานการศึกษาอบรมมาเปนอยางดี มี
ความรูความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีองคกร
วิชาชีพกํากับ ดูแล จึงเปนบุคคลคุณภาพที่มีการประกันไดวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาอยางดีมี
คุณภาพครูจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของครูเปนสําคัญ ฉะนั้นครูตองเปนครูมืออาชีพที่รอบรูทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ 
สามารถแขงขันกับสังคมโลกได  (สุปราณี จินดา.  2549:  1) 
 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติโดยตรง กลาวไดวาการศึกษาเปนเรื่องสําคัญและเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคน สังคม
ใหความสําคัญกับครูและความเปนครูลดลง  ทั้งที่ครูเปนปจจัยสําคัญในการจัดการศึกษาและการ
สอน ปจจุบันเราใหความสําคัญตอการศึกษาแตละเลยการใหความสําคัญกับคร ูจึงสงผลใหคุณภาพ
การศึกษาของประเทศชาติลดลงอยางตอเนื่อง ตลอดทศวรรษที่ผานมา สังคมและประเทศชาติเกิด
วิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะสังคมฐานราก คือ ชนบทและชุมชน
ทองถิ่นยังขาดโอกาสทางการศึกษา ในระบบการศึกษาก็ขาดครูและคุณภาพของครูในระบบโรงเรียน
ก็ยังไมนาพอใจ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไมสอดรับกับการพัฒนาการศึกษาที่สงผลตอ
การพัฒนาคน (เยาวชน) ระบบการศึกษา ประกอบดวย ครูและผูบริหารรวมทั้งระบบโครงสรางเชิง
นโยบาย แตครูไดรับความสําคัญนอยมากเมื่อเปรียบกับการบริหารจัดการทางการศึกษาดานอ่ืนๆ 
ระบบโครงสรางเชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษาจะเนนผลประโยชนเก่ียวกับอํานาจและ
ตําแหนงหนาที่เชิงการบริหารจัดการ เมื่อตรวจสอบดูนโยบายดานการเรียนการสอน ผูมีอํานาจทาง
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การศึกษาใหความสาคัญสวนนี้นอย โดยเฉพาะคร ู  จึงจําเปนตองมีนโยบายที่มุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
ของครูอยางตอเนื่องเพ่ือความสําเร็จของการศึกษาของชาต ิ (เปรื่อง กิจรัตนภร.  2554: 1)  ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของ  กระทรวงศึกษาธิการ ในแผนปฏิบัติราชการประจําป  2554  ใหครูเปน 
ผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพทีม่ีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้สูง 
สามารถดึงดูดคนเกงและคนดี มีใจรักมาเปนครู มีปริมาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องมีสภาวิชาชีพที่เขมแข็ง 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีคุณภาพชีวิตทีดี่ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาครู สูมาตรฐานทางวิชาชีพ  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2554: 5)  
  การพัฒนาและการเรียนรูเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จขององคการ  การกาวเขาสูการ
เปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึง  ครูทุกคนจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องมีทักษะและความสามารถ
ตามหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันเพ่ือดํารงอยูในสถานะเดิมหรือพัฒนาตนเองเพ่ือกาวสูสถานะ
ใหมที่สูงข้ึนและสามารถปฏิบัติงานตอไปในองคการได  (Clifford; & Thorpe: 2007) การพัฒนา
บุคลากรเปนกระบวนการสงเสริมใหผูที่ปฏิบัติงานไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ความชํานาญ 
เพ่ือใหองคกรดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาตองใหความสําคัญในการสงเสริมบุคลากรใหไดรับความเจริญกาวหนาตาม พ.ร.บ. 
ที่เนนการพัฒนาครูใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูในดานการศึกษา  ทรัพยากรที่สําคัญสูงสุดคือ 
ครู หากโรงเรียนสามารถพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มตามศักยภาพ
แลว จะสงผลตอไปยังคุณภาพของผูเรียน  (อดุลย ศรีรักษ.  2552: 4)   
 การนําแนวคิดการศึกษามาพัฒนาบุคลากรดวยการเรียนรูในที่ทํางานเพ่ือใหโอกาสครู
ไดเรียนรู  ฝกอบรม  และพัฒนาทักษะไปพรอมๆ  กับการปฏิบัติงานนั้น  ควรเริ่มจากการทํา
ความเขาใจตอคําวา  การศึกษา  การฝกอบรมและการเรียนรู  ซึ่งเปนคําที่ถูกนํามาถกเถียงกัน
ระหวางผูรูในวงการการศึกษา  อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตรเพ่ือใหไดคําที่เหมาะสมที่ใหแสดง
ความหมายวาเปนการเพ่ิมผลผลิต  ในอดีตนั้นเริ่มตนจากคําวา  การศึกษาในเวลาตอมาเริ่มนํา
คําวา  การฝกอบรม  (Hutching.  1968: 1-4)  มาใชควบคูกันดวยจนเปนคําที่นิยม  และใช
ปจจุบันคือ  คําวา  การเรียนรู  ซึ่งใชกันทั่วโลก (Hutching 2000)  สอดคลองกับ  (Clifford; & 
Thorpe: 2007)  ซึ่งกลาวถึงการปรับเปลี่ยนจากการฝกอบรมและการพัฒนาไปสูการเรียนรูและ
การพัฒนาวา  ในปจจุบันองคการตางมีความตองการและจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาอยาง
ตลอดและตอเนื่อง  สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 
เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  
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 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 นั้น  
สงผลกระทบตอครูในดานกระบวนการเรียนการสอน  ตามมาตราที่  8  มาตรา 25  และ มาตรา  30  
สรุปไดวา ครูตองเรียนรูตลอดชีวิต  และพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สวนผลกระทบในดาน
วิชาชีพครู ตามมาตรา  52  และมาตรา  55  สรุปไดวา  ครูตองไดรับการพัฒนาและการเชิดชเูกียรติ  
โดยมีเงื่อนไขวิชาชีพครู  คือ  ตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู  
ดังนี้  1.  คุณภาพของผลผลติและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเปนเครื่องชี้ความสําเร็จของ
วิชาชีพ  2.  การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิดโดยการพัฒนางานในภาวะปกติ 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอจะสงผลตอคุณภาพของผลผลิตไดตามเปาหมาย  3.  การพัฒนางานที่เปน
วิชาชีพอยางตอเนื่องผูปฏิบัติจําเปนตองเรียนรูหลักการ  วิธีการและองคความรูใหมๆ ในงานอาชีพ
และนําความรูมาใชในงานเพ่ือคนหาความรูสรางความรูใหมในงานวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 30)  ครูในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียนตองมีสมรรถนะ  คือ ความรู ทักษะ เจตคติ  ในการเรียนรู  ตองมีความรูความเปนไป
ของสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ตองพัฒนาครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งโรงเรียนนั่นเองทําหนาที่พัฒนาครูใหเทียมทันกับการเปนสังคม
ฐานความรู  การเรียนรูของครูจึงใหผลในการพัฒนาตนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ซึ่งไมใช
เรียนรูใหเทาทันลึกซึ้งเฉพาะวิชาที่ตนเองสอนในหลักสูตรเทานั้น  ยังตองตามทันความกาวหนา
และความเปนไปในสังคมอีกดวย  การเรียนรูอยางตอเนื่องของครูจึงเปนการพัฒนาบุคลากรที่
โรงเรียนใหความสําคัญ  (วันทิพย  สินสูงสุด.  2549: 7) 
  การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูมีความสําคัญเปน
อยางย่ิง  ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่มีการประเมินสภาพและออกแบบการเรียนรู
โดยคํานึงถึงปจจัยที่เก่ียวของและบริบทของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  การพัฒนาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู จึงเปนเรื่องจําเปนตอการพัฒนา
ใหครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขนไดมีความรู  ความสามารถในการแขงขันและเปน
แรงผลักดันใหโรงเรียนมีความกาวหนา  และเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวาเปนความ
พยายามที่จะเพ่ิมพูนขีดความสามารถและการใชทรัพยากรที่ถือวามีคุณคามากที่สุดขององคการ
เพราะการพัฒนาที่ย่ังยืนคือการพัฒนาที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล  ซึ่งพบวามีรูปแบบตางๆ  (นารีนุช  
สมวาสนาพานิช.  2544;  ปวีณา  หมดราคี.  2547;  พัชรี  นิมิตบัญชา.  2547;  จริยา  เอกมั่น.  
2548;  ปวีณา  หมดราคี.  2552: 5)  เชน  การพัฒนารายบุคคลและรายกลุมโดยใชการสงบุคลากร
เขารับฟงการบรรยาย  การประชุม  การอบรมสัมมนา  การฝกอบรม  การปฐมนิเทศ  การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  การสอนงานและการสัง่เปลี่ยนหนาที่ปฏิบัติงาน  การนิเทศแบบเพ่ือนใหคําปรึกษา  
ซึ่งเปนข้ันตอนหนึ่งในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานสําหรับบุคลากรในโรงเรียนเทานั้น  ทั้งที่ยังมี
การจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบและวิธีการจัดการการเรียนรูที่มากมายหลากหลายรูปแบบ   
แตก็ยังไมสามารถแกปญหาในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู ครูไมสามารถนํามาประยุกต
ความรูที่ไดรับมาใชในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานได  รวมทั้งยังไมมีการประสานงานในโรงเรียน
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เพ่ือจัดการถายทอดการเรียนรูจากการฝกอบรม  ไมมีการประสานงานจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
การสนับสนุนการคนควาจากแหลงเรียนที่ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทําใหบุคลากรครไูมสามารถ 
นําความรูจากการสนับสนุนในการฝกอบรม  การจัดการการเรียนรูมาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
การจัดการ  การเรียนการสอนและการทํางานที่สัมพันธกัน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในยุค
ของสังคมฐานความรู 
 จากผลการประเมินภายในองคกรพบวาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครโูรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  ควรไดรับการพัฒนาตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  ประจําปงบประมาณ  2554  ซึ่งมีนโยบายบริหารราชการในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคล  ของบุคลากรกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานสถานะที่กําหนด  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนและใชวิธีการสอนทีห่ลากหลาย  มีการเนนกระบวนการ   
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดใหมกิีจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดอบรมครูใหมีความรู
เก่ียวกับการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห  สงเสริมและพัฒนาครู โดยการจัดอบรมเสริมสราง
ความรูในเรื่องการจัดการศึกษา  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศ ติดตามผล สังเกตการณสอน  
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรครูเขารับการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูอยูเสมอใหบุคลากร
พัฒนาตนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง  และสงเสริมใหศึกษาจากเอกสาร หรือสอบถามผูรู รวมถึง
การศึกษาตอดวยตนเอง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความรักและภูมิใจในสถานศึกษาของ
ตนเอง (รายงานประจําปของสถานศึกษา.  2554)  ซึ่งยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
การพัฒนาแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  จากนโยบายและมาตรการตางๆ  ของรัฐบาล  
ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การจัดโครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานครและเสริมสราง 
ใหบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหเปนตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยการสนับสนุนใหขาราชการและลูกจางไดรับการอบรม  
สัมมนา  ศีกษาตอ  และจัดระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพเศรษฐกิจ 
ปจจุบน  เพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยูอยางย่ังยืน (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล.  2554)  
ซึ่งสอดคลองกับสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยตรงที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา ฝกอบรมขาราชการ
ครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห  ความตองการ กําหนดและพิจารณา
หลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนา  ฝกอบรมขาราชการครูฯ และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการพัฒนา ฝกอบรมตามที่กําหนด  ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตําแหนง
และวิทยฐานะตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตาม
นโยบายความจําเปน และการพัฒนาฝกอบรมทักษะเฉพาะดาน การบริหารงานลูกเสือและ 
ยุวกาชาด รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องการลาศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา  
ดูงาน การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากร
ทางการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครได
กําหนดไว  (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  2549) 



 5

 ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  เปนสวนหนึ่งในเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร  และตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  ของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงควรไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูในที่ทํางานสําหรับครู  ซึ่งการจัดการการเรียนรูอาจมีผล 
มาจากปญหาและการจัดการการเรียนรูที่ขาดความเปนระบบ  การจัดการการเรียนรูที่ไดรับมา   
ยังนํามาปรับประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบและหนาที่ทางการสอนไมเต็มตามศักยภาพ ในฐานะที่
ผูวิจัยเปนบุคลากรครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  ที่เปนโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส รับผิดชอบจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ การจัดการศึกษากอนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ผูบริหารสถานศึกษาและครจูึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูกับ
การขยายการศึกษาเชิงปริมาณหรือการเพ่ิมจํานวนนักเรียน ซึ่งแนวคิดทางการบริหารในปจจุบันที่
ไดรับความนิยมและมีการปฏิบัติกันอยางแพรหลาย คือ  การสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาและ 
การเชิดชูเกียรติ  โดยมีเงือ่นไขการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู   
จึงตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาสภาพและปญหาในการจดัการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือที่จะสรุปเปนขอมูลและใชเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรครูในองคกร  โดยเฉพาะบุคลกากรครูผูทําหนา
ในการการจัดการเรียนการสอน  และเปนการพัฒนาองคกรสูการองคกรแหงการเรียนรูที่ยังยืนตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
  2.  เพ่ือศึกษาปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
การเรียนรู   
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และ
ประสบการณการทํางาน   
  4.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และ
ประสบการณการทํางาน   
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ความสําคัญของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 1.  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  และ
นําผลขอมูลที่ไดรับมาเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการการเรียนรูใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 2.  ผลจากการวิจัยครั้งนีท้ําใหทราบถึงปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูและ
ใชเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการการเรียนรู  ใหตรงตามศักยภาพของครูผูสอน  ทําใหเกิด
การพัฒนาที่เปนประโยชนตอครูผูสอนในการพัฒนาวิชาชีพครมูากย่ิงข้ึน 
 3.  ผลการวิจัยเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  ที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางานของครู  ในการนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนการพัฒนา  การจัดการการ
เรียนรูของครู  ใหมศีักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและองคกรที่ยังยืน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
             1.  ขอบเขตของเน้ือหา 
                   มุงศึกษาสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยผานกระบวนการกิจกรรม  5  ดาน  ดังนี ้
      1.1  การจัดการอบรม 
      1.2  การสัมมนา   
      1.3  การศึกษาดูงาน   
      1.4  การศึกษาตอ   
      1.5  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู   
 
  2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1  ประชากร 
                 ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

บางเขน  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  จํานวนทั้งสิ้น  271  คน   
   2.2  กลุมตัวอยาง 

          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่  2  การเลือกกลุมตัวอยาง 
ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified  Sampling) โดยใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอรแกน  
(Krejcie & Morgan. 1970: 607-609) ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 160 คน  โดยมีโรงเรียน
เปนหนวยการสุม  
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 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรตนไดแก  สถานภาพของคร ู จําแนกเปน 
          3.1.1  ตําแหนง 
            ครูผูสอน                               
            หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
          3.1.2  วุฒิการศึกษา  จําแนกออกเปน  2  ระดับ  คือ 
            ปริญญาตร ี
            สูงกวาปริญญาตร ี
          3.1.3  ประสบการณการทํางาน   
            ต่ํากวา  15  ป   
            ตั้งแต  15  ปข้ึนไป      
  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยผานกระบวนการกิจกรรม 5 ดาน  คือ 
  3.2.1  การจัดการอบรม  
  3.2.2  การสัมมนา  
  3.2.3  การศึกษาดูงาน   
  3.2.4  การศึกษาตอ   

 3.2.5  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  
    

นิยามศัพทเฉพาะ  
 การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง  กระบวนการที่มีวิธีการและกิจกรรม 
การเรียนรู  กอใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในที่ทํางาน  เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู   
ในการพัฒนาตนเอง  สายงานที่ตนรับผิดชอบกอใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการปฏิบัติหนาที่   
โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย  ทําใหเกิดความสามารถในการพัฒนาตนและความมั่นคงของ
หนวยงานตามที่ปรากฏเปนจริงโดยผานกระบวนการและกิจกรรม  5  ดาน  ดังนี้  คือ  
  1.  การจัดการอบรม  หมายถึง  การที่องคกรมีนโยบายและการดําเนินงาน   
การเชิญวิทยากรภายนอกหนวยงานมาใหความรู เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการใหทุนการฝกอบรมระยะสั้นตามสถาบันแหลงเรียนรูตางๆ  อยางทั่วถึงและตอเนื่อง  
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความตองการของหนวยงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน 
  2.  การสัมมนา  หมายถึง  การประชุมอภิปรายระหวางกลุมและผูที่มีความเชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ  เปดโอกาสใหบุคลากรไดปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด  จากประสบการณในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตามขอบเขต  โดยมีการเตรียมหัวขอและเอกสารประกอบการสัมมนา   
มีเรื่อง  ประเด็น ปญหาที่ตองการใหไดรับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรู
ในสิ่งใหม และประสบความสําเร็จตามหัวขอที่วางเปาหมายไว  เสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไข
ปญหาจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร   
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  3.  การศึกษาดูงาน  หมายถึง การนําบุคลากรในหนวยงานไปดูกิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ที่เห็นวาเปนแบบอยางที่ดี  เปนแหลง
การเรียนรูที่มีความหลายหลาย  เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม  ไดแนวคิดวิธีการในการพัฒนา
ปรับปรุงการทํางาน  ไดพบเห็นประสบการณใหมๆ  เปนประโยชนตอหนวยงานของตนเอง   
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและองคกร 
  4.  การศึกษาตอ  หมายถึง การใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถ โดยการ
เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา  ผูศึกษาตอมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ ในสาขาที่เก่ียวของ
หรือที่เปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ   
  5.  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู   หมายถึง  การที่ผูบริหารหรือเพ่ือนครู
ใหความชวยเหลือแนะนําเก่ียวกับการทํางานของบุคลากรครูตามสภาพจริงในการปฏิบัติงาน   
โดยใชวิธีการพัฒนากลุม  และสนับสนุนบุคลากรครูใหทําการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  แนะแนวทางการ
ทํางานอยางเปนระบบ  เพ่ือใหการทํางานตรงตามสายงานและภารกิจ  เปาหมายขององคกร  และ
ยกระดับบุคลากรครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 
 สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง  ระดับการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
 ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง   ระดับสิ่งที่เกิดข้ึนและเปนปญหา
อุปสรรค  ในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร   
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยูในพ้ืนที่เขตบางเขน จํานวนทั้งสิ้น  5  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห  โรงเรียนประชาภิบาล  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม  (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)  โรงเรียนบาน
คลองบัว  (เอ่ียมแสงโรจน)  โรงเรียนบานบัวมล  (เจริญราษฎรอุทิศ) 
 ครู  หมายถึง  ผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  ในตําแหนงตอไปนี ้ 
      ครูผูสอน  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนและ
หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
      หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 วุฒิการศึกษา  หมายถึง  คุณวุฒิสูงสุดของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร  แบงเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตร ี
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 ประสบการณการทํางาน  หมายถึง  ชวงระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่การสอนของครู
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  แบงออกเปน  2  กลุม  คือ  ต่ํากวา  15  ป  
และตั้งแต  15  ปข้ึนไป   
   
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษา  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของ
ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดแนวคิดมาจาก  (ปวีณา  
หมดราคี.  2552: 324)  การจัดการการเรียนรูในที่ทํางานนั้นเปนวิธีการและกิจกรรมตางๆ  ที่ทําให
ครูเกิดการเรียนรูในที่ทํางานผานการเรียนรูทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ซึ่งเกิด
ประโยชนตอภาระหนาที่ของครูตรงตามสาขาวิชาชพี  ควรจัดการการเรียนรูในที่ทํางานโดยสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  ที่ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน
สําหรับครู  โดยไดนําเสนอรูปแบบการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานมีวิธีการตางๆ  ดังนี้  1.  การจัด
อบรมครูโดยใชวิทยากรภายในและภายนอก  2.  การสงเสริมครูเขารับการอบรมกับหนวยงานหรือ
สถาบันตางๆ  3.  การศึกษาดูงาน  4.  การสนับสนุนใหครูศึกษาตอ  5.  การติดตามนิเทศการ
จัดการการเรียนรู   (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  2549)  การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน
ของครูในหนวยงาน  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่เสนอแนวทางการพัฒนาขาราชการคร ู 
ของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่มีหนารับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา  ขาราชการครู
กรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะหความตองการ กําหนดและพิจารณา
หลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนา การฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากร
ทางการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  และบุคลากรทางการศึกษา การจัดการพัฒนา 
ตามทีใ่นมาตรฐานกําหนด  
 ในสวนของตัวแปรตนนั้น  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตน  ตามสถานภาพของครูผูสอน
โรงเรียนในสํากัดสํานักงานเขนบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ (ถาวร 
ศรีเกต.ุ 2551: บทคัดยอ) กลาววา  การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี ตามความคิดเห็นของกลุมตวอยางที่กลุมสาระการเรียนรู
ตางกัน  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน  และประสบการณการทํางานตางกัน  มีการปรับตัวตอการทํางานในวิชาการไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  สอดคลองกับ  (ปองทิพย  เทพอารีย.  2551: บทคัดยอ)   
การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน  9  ดาน 
จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณสอนตางกัน มีความตองการ 
พัฒนาตนเองไมแตกตางกัน สวนการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ใน 9 ดาน จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการ  
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พัฒนาตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมีความ
ตองการพัฒนาตนเอง มากกวาครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  สอดคลองกับ  (จริยา  ฉายศรี.  2550:  
บทคัดยอ)  กลาววา  ครูผูสอนระดับประถมศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  
มีการจัดการเรียนรูโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนดาน
ปฏิบัติงานของครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
สอดคลองกับ  (คราด  ยอดสวัสด์ิ.  2546:  บทคัดยอ)  กลาววา  ครูที่มีอายุราชการตางกัน   
วุฒิการศึกษาตางกัน  และระยะเวลาในการเขารับการอบรมตางกัน  จะมีคุณภาพการจัดการเรียนรู  
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสรุป เปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  ดังภาพประกอบ  1 
 
    ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 สถานภาพของคร ู
ตําแหนง 
 ครูผูสอน 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตร ี
 สูงกวาปริญญาตร ี
ประสบการณการทํางาน 
 ต่ํากวา  15  ป 
 ตั้งแต  15  ปข้ึนไป 
     
 

 สภาพและปญหาการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กระบวนการ
กิจกรรม  5  ดาน 
 1.  การจัดการอบรม  
 2.  การสัมมนา 
 3.  การศึกษาดูงาน   
 4.  การศึกษาตอ   
 5.  การติดตามนิเทศการจัดการ
การเรียนรู  
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สมมติฐานในการวิจัย   
 1)  ครูที่ม ี ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอสภาพจัดการการเรียนรูในที่ทํางานแตกตางกัน 
 2)  ครูที่ม ี ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอปญหาจัดการการเรียนรูในที่ทํางานแตกตางกัน 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการการ
เรียนรูของบุคลากรครู  โดยมีขอบขายเนื้อหาสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องตางๆ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
   1.1 ความเปนมาเก่ียวกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
   1.2 การจัดการการเรียนรูของกรุงเทพมหานคร 
   1.3 ความเปนมาและการจัดการของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
   1.4 ขอบเขตการปฏิบัติงานฝายการศึกษา  สํานักงานเขตบางเขน 
   1.5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน 
  2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวกับการจัดการการเรียนรู 
   2.1 ความหมายการจัดการการเรียนรู     
   2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการการเรียนรู    
  3   แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการเรียนรูในที่ทํางาน 
   3.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการเรียนรูในที่ทํางาน   
   3.2 หลักในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน 
    3.2.1  การจัดการอบรม  
    3.2.2  การสัมมนา 
    3.2.3  การศึกษาดูงาน   
    3.2.4  การศึกษาตอ   
    3.2.5  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู     
                4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
  1.1 ความเปนมาเก่ียวกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา ตั้งแตเริ่มสถาปนาในป พ.ศ. 2515 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 องคการ คือ เทศบาล
นครหลวง และองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึ่งองคการทั้งสองไดถือกําเนิดเปนการ
ยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนคร ตั้งแตป พ.ศ. 2480  และองคการบริหาร
สวนจังหวัดทั้งสองรับโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2509 (สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร.  2549: 1-2) 
 การดําเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 89 (21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการ
จัดการศึกษาหลายระดับ หลายรูปแบบ ซึ่งมีหนวยงานรับผิดชอบคือ สํานักการศึกษา  
(สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  2549: 18-19) 
 การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร จัดในลักษณะของสายการบังคับ
บัญชา ซึ่งมีผูบริหารคือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตและผูบริหารโรงเรียนตามลําดับ โดยสํานักการศึกษาเปนฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่ปรึกษา 
สงเสริม สนับสนุนในระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร และเปนสวนราชการที่ทําหนาที่เชนเดียวกับ
ในระดับสํานักงานเขตซึ่งแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี ้
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  ระบบการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 

            ที่มา: สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.  (2549).  เอกสารสัมมนาดูงานผูบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.  หนา 7. 

คณะที่ปรึกษา 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร 

สํานักการศึกษา 

กลุมเขต (โซน) สํานักงานเขต สภาเขต 

ศูนยวิชาการเขต 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน เครือขายโรงเรียน (Cluster) 
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 จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิบายไดวาโครงสรางระบบบริหารการศึกษามีการบริหาร
จัดการดังนี ้
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูบริหารสูงสุดและเปนฝายการเมือง มีอํานาจหนาที่
กําหนดนโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครทุกดาน เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร  
 ในสายราชการประจํามีปลัดกรุงเทพมหานคร ดํารงตําแหนงสูงสุดของขาราชการประจํา มี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลขาราชการประจํากรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ 
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานเขต มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินเก่ียวกับการศึกษา และการอบรมดูแลโรงเรียน
ประถมศึกษา มีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานครในสังกัด
สํานักงานเขต รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต สวนราชการภายในสํานักงานเขต กําหนดให
มีฝายการเมือง เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารดานการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ถูกกําหนดใหเปนสวนราชการหนึ่งของ
สํานักงานเขต (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.  2549: 7) การแบงกลุมเพ่ือพัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดแบงตามสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ แต
ละสํานักงานเขต โดยเรียกวากลุมสํานักงานเขต ซึ่งในแตละกลุมสํานักงานเขต มีโรงเรียนขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การแบงกลุมพัฒนาวิชาการของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 6 กลุมเขต ดังนี ้
 

1. กลุมรัตนโกสินทร   
2. กลุมบูรพา     
3. กลุมเจาพระยา   
4. กลุมศรีนครินทร   
5. กลุมกรุงธนเหนือ   
6. กลุมกรุงธนใต    

 

 ในสวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมบูรพา ที่เปนโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส มีครูจํานวน 271 คน ในปการศึกษา 2554 มีนโยบายการจัดการเรียนรู โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับทุกฝาย ผลประโยชนที่ผูเรียนไดรับจาก
ประสบการณตาง ๆ สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝน ไดรับการฝกทักษะในดานความรู ความคิด 
และการแสวงหาความรู ไดทักษะการสรางความรูใหม สิ่งเหลานี้ชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไปสู
การเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่ครู ผูปกครอง และสังคมปรารถนาอยางย่ิง 
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 ตามนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  ประจําปงบประมาณ  2554
กรุงเทพมหานครมีแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2552 – 2555  เพ่ือใหเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครและนําแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติโดยการ
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  โดยพิจารณาเปาหมายที่กําหนดตามยุทธศาสตรในแตละป ประกอบกับนโยบายของ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครและสถานการณทางดานเศษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น 
ตลอดจนผลการดําเนินงานในภาพรวม   
 การเรียนรูของครูจึงใหผลในการพัฒนาตนเองกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของ
ผูเรียน  ซึ่งไมใชเรียนรูใหเทาทันลึกซึ่งเฉพาะวิชาที่ตนเองสอนในหลักสูตรเทานั้น  ยังตองตาม
ทันความกาวหนาและความเปนไปในสังคมอีกดวย  การเรียนรูอยางตอเนื่องของครูจึงเปนการ
พัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนใหความสําคัญ  (วันทิพย  สินสูงสุด.  2549:  7) 
 ดังที่กลาวมาในขางตนจากนโยบายกรุงเทพมหานครขาราชการและลูกจาง  ซึ่งรวมถึง
ขาราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานครจึงควรไดรับแนวทางในการพัฒนา  การแสวงหาความรูที่จะ
นําเทคนิคตาง ๆ ที่ไดรับมาจากการอบรม  สัมมนา  ศึกษาตอ  มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาการจัดการการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของตนเอง  และยังเปนการยกระดับมาตรฐานทางการ
เรียนรูในการพัฒนาตนเองของครูอีกดวย 
 
 1.2  การจัดการการเรียนรูของกรุงเทพมหานคร  
     ในปที่ผานมาโดยสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห  
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดเปาหมายแตละยุทธศาสตรเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานของ
หนวยงาน  ตามแผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร  (พ.ศ.  2552 – 2555)  ในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลของบุคลากรกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานสถานะที่กําหนด  จะเห็นไดวายังไมสามารถบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานคร  จากนโยบายและมาตรการ
ตางๆ  ของรัฐบาล ดังในดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การจัดโครงสรางการบริหาร
กรุงเทพมหานครและเสริมสรางใหบุคคลากรของกรงุเทพมหานคร ทั้งดานศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  
และความภาคภูมิใจ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนตามมาตรฐานที่  ก.ก.  กําหนด  โดยการ
สนับสนุนใหขาราชการและลูกจางไดรับการอบรม  สัมมนา  ศีกษาตอ  และจัดระบบสวัสดิการ
เพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพเศรษฐกิจปจจุบน  เพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยู
อยางย่ังยืน  ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่  5  ไดนําเสนอแนวทางการสงเสริมบุคลากร
กรุงเทพมหานคร  ใหมีความการพัฒนาศักยภาพดังตอไปนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที ่5.6  การเสริมสรางใหบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความ
พรอมทั้งดานศักยภาพคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยูอยางย่ังยืน  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2554 ของกรุงเทพมหานครใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
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     กลยุทธหลักที ่1 การบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครดวยการผลักดันแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัต ิ
     กลยุทธหลักที ่2  การทบทวนกรอบ/แผนอัตรากําลังเชิงรุกใหสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการ การปรับเปลี่ยนนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม โดยมุงเนนการลด
ขนาดองคกร และจํากัดอัตรากําลังเพ่ือรองรับการปรับรูปแบบการบริหารราชการในแบบกํากับการ
จางภายนอก (Outsource) 
     กลยุทธหลักที ่3  การทบทวนการกําหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับการปฏิบัติ
ราชการตามแผนบริหารราชการ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนของนโยบาย  สภาพแวดลอม และการ
ปรับรูปแบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร   
     กลยุทธหลักที ่4  การเพ่ิมศักยภาพระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดย
มุงเนนความสอดคลองเชื่อมโยงกับสมรรถนะและทักษะทั่วไป  เชน การปรับปรุงและพัฒนาทดสอบ
วัดเชาวนปญญาทางอารมณ  การฝกอบรมเทคนิคการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ การฝกอบรม
เทคนิคการสรางและพัฒนาขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงโดยยึดหลักพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหเปนตามมาตรฐานที่ ก.ก. กําหนด โดยการสนับสนุนใหขาราชการและลูกจาง
ไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาตอ และจัดระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณและ
สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 
     กลยุทธหลักที่ 5 การเสริมศักยภาพระบบการพัฒนาผูบริหารมหานครโดย
มุงเนนการจัดสรางแผนการพัฒนาผูบริหารตามระดับข้ัน และระบบการทดแทนตําแหนงที่ตอบสนอง
การมุงสูความเปนมหานครนาอยูดวยการกําหนดหลักเกณฑผูทดแทนตําแหนง และการเตรียมผู
ทดแทนตําแหนง 
     กลยุทธหลักที ่6 การเพ่ิมบทบาทหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเฉพาะทางตามสายงาน ดวยการบูรณาการแนวทางในการพัฒนาในงานและการพัฒนา 
นอกงานและการพัฒนาดวยตนเองเชน การกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานทั้งในสายวิชาชีพ  
และวิชาการของทุกหนวยงาน  
     กลยุทธหลักที ่7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสงเสริมการ
จัดการองคความรูและการพัฒนาตนเอง   เชน  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค
ความรูในองคกรควบคูกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
     กลยุทธหลักที ่ 8 เสริมภาพลักษณองคกรในดานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีความรัก  ผูกพัน ภูมิใจในองคกร  เชน การใหสวัสดิการอาคารบานพัก
อาศัยเพ่ือขาราชการ และลูกจางกรุงเทพมหานคร  และการพัฒนาศักยภาพของขาราชการดวยการ
สนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ และการ
ทบทวนกฎระเบียบหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึงควรมีการศึกษา สํารวจ
ทบทวนคาจางและระบบสวัสดิการตามความจําเปนของสายงาน โดยมีการกําหนดเกณฑที่เหมาะสม
กับคุณภาพชีวิต 
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     กลยุทธหลักที ่9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร 
 
 1.3   ความเปนมาและการจัดการเรียนรูของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

   สภาพทั่วไป 
  ภาพรวมของกรุงเทพมหานครในสวนที่สํานักการศึกษามีภารกิจเก่ียวของ 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนใหแก
เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 435  
โรงเรียน กระจายในพ้ืนที ่50 สํานักงานเขต มีนักเรียน 340,430 คน แบงเปนระดับอนุบาลศึกษา 
จํานวน 62,268 คน ระดับประถมศึกษาจํานวน 246,104 คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
28,952 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1,254 คน ครู จํานวน 15,244 คน โรงเรียนที่เปด
สอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที ่6 มีจํานวน 429 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีจํานวน93 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5 โรงเรียน สวนโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมใหแกผูดอยโอกาส พิการ และบกพรองทางสติปญญา จํานวน 74 โรงเรียน ใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน สํานักการศึกษาไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ตลอดจนนโยบายของรัฐในดานการศึกษาตามกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ. 2545-2559) และนโยบายของคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมี
คุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารการเรียนการสอน สงเสริมใหมีการสอนภาษาตางประเทศ โดยครูชาวตางประเทศ 
พัฒนาโรงเรียนดวยระบบเครือขายโรงเรียน โดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    การแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
     สํานักการศึกษา มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับงานดานการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร โดยแบงสวนราชการภายในและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
     1. สํานักงานเลขานุการ  
        มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
การศึกษา งานชวยอํานวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานดานสวัสดิการของ
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ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง งานนิติกรรมสัญญางานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย
สิทธิเด็กนักเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขการประชาสัมพันธ ศูนยขอมูลขาวสาร การบริหารงาน
กอสราง การบริหารสินทรัพยสวนกลางของสํานักงานกิจกรรมพิเศษ และงานที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
     2.  กองการเจาหนาที ่ 
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร และลูกจางในสถานศึกษา ไดแก การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  การขอกลับ 
เขารับราชการ การเลื่อนตําแหนงและระดับเงินเดือน การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การปรับปรุง  การกําหนดตําแหนง  
การดําเนินการทางวินัย การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพ  การจัดทําและรักษา
ทะเบียนประวัต ิการจัดทําบัญชีถือจายอัตราเงินเดือนและคาจางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและ 
การเสนอผลงานทางวิชาการของขาราชการครูการประชุม อ.ก.ก. ขาราชการครู การดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบแขงขันขาราชการครูและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
     3.  กองคลัง  
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการดานการเงิน การคลังการรวบรวม
และจัดทําคําของบประมาณประจําปของสํานักการศึกษา การบริหารงบประมาณตรวจสอบฎีกาทุก
หมวดรายจาย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ 
การรับเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การนําสงเงินและการเก็บรักษาเงิน พรอมรายงานประจําวัน
ทางการเงิน การบันทึกบัญช ีจัดทําทะเบียนคุมรายงานรายรับ-รายจายเงินทางการบัญชีตามคูมอื
บัญชีการพัสดุ จัดซื้อจัดจาง ติดตามรวบรวมรายงานในดานการคลังของสํานักการศึกษา และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
     4.  หนวยศึกษานิเทศก  
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ 
ตรวจสอบ สรางกลไกเพ่ือพัฒนาใหเปนไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะนํา สงเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และกลุมเปาหมายเฉพาะใหมีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตาม
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
     5.  สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา  
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษา กําหนด
กรอบแนวทาง หลักเกณฑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานนโยบายและแผนการศึกษา การสงเสริม
การจัดการศึกษาและความรวมมือในประเทศและตางประเทศ การวิจัยทางการศึกษา งานดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู งานดานการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา    
งานดานประเมินผลการจัดการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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     6.  กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนจัดระบบและควบคุมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เปนศูนยกลางในการใหบริการดาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งศนูยวิทยบริการ และบริการดานสื่อการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ 
จัดระบบสารสนเทศดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูในโรงเรียนผลิตและเผยแพรเอกสารวิชาการดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การประเมิน
ติดตามผล ศึกษาวิเคราะห วิจัย ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
     7.  กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  
      มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา ฝกอบรมขาราชการครู
กรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะหความตองการ กําหนดและพิจารณา
หลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝกอบรมขาราชการครูฯ และบุคลากรทางการ
ศึกษา การจัดการพัฒนา ฝกอบรมตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตําแหนงและวิทย
ฐานะตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามนโยบายความ
จําเปน และการพัฒนาฝกอบรมทักษะเฉพาะดาน การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาด รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องการลาศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทางไป
ราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
   ภารกิจหลัก 
    1. จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน โดยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนของสังคม 
    2. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพใหบริการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกเด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และเด็กผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน 
    3. สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
    4. ดําเนินการใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาสําหรับคนพิการ ผูดอยโอกาส/ความสามารถพิเศษ/กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
    5. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารการ
จัดการเรียนรู เปนศูนยกลางเครือขายสารสนเทศดานการศึกษา การใหบริการและพัฒนาระบบขอมูล 
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    6. กระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที/่โรงเรียน/ชุมชน ใหจัดการศึกษาไดตามนโยบาย
มาตรฐานสถานศึกษาไดรับการสงเสริมระบบการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management) 
    7. สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   ภารกิจรอง 
    1. สงเสริมสนับสนุนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาชาวบาน พัฒนาทองถิ่น การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณ ี
    2. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชู
ผูสนับสนุน 
    4. ประชาสัมพันธใหผูที่เก่ียวของกับงานดานการศึกษาทราบ และเขาใจบทบาททิศ
ทางการดําเนินงาน 
    5. ประสานการจัดทําแผนความรวมมือดานการศึกษากับผูจัดการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งตางประเทศ 
 ซึ่งจากแนวคิดการสงเสริมบุคลากรขาราชการครูกรุงเทพมหานครสอดคลองกับนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนใหบุคลากรครูเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องในการพัฒนา
ความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
   1.4  ขอบเขตการปฏิบัติงานฝายการศึกษา  สํานักงานเขตบางเขน  
   ฝายการศึกษาสํานักงานเขตบางเขนมีขอบขายการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตบางเขน  ซึ่งมีหนาที่และแนวทางการปฏิบัติงานดังนี ้ 
     1.  การดําเนินการดานงานงบประมาณทั้งในสวนขาราชการสํานักงานเขต 
และขาราชการคร ู
     2.  สํารวจเด็กเพ่ือเกณฑเด็กเขาเรียน , การผอนผันยกเวนเด็กเขาเรียนตามเกณฑ 
และ การควบคุมเด็กในเกณฑบังคับ เชน     ติดตามเด็กเขาเรียน เด็กขาดเรียน จําหนายเด็ก 
( กรณีเรียนจบ , เรียนไมจบ ) 
    3.  การดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ลูกเสือ
พัฒนาชุมชน   
    4. งานดานนิเทศการศึกษา 
    5. การบริหารงานศูนยวิชาการเขต 
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    6. สงเสริมการอนามัยโรงเรียน , การกีฬา , สิ่งแวดลอม , การสงเสริมวัฒนาธรรม 
ประเพณี และเทศกาลสําคัญตาง  ๆ
    7. ประสานงานระหวางโรงเรียน , สํานักงานเขต , สํานักการศึกษา และศูนย
วิชาการ เขต 
    8. ดําเนินโครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและกิจกรรมสําคัญๆของ 
สํานักงานเขตบางเขน  
 ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  และสนองตอนโยบายของกรุงเทพมหานครเพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยู 
อยางย่ังยืน     
 
 1.5  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใหหนวยงานตนสังกัด   และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหมีมาตรฐานตอบสนองตอความตองการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ในปการศึกษา 2554 นี้ บุคลากรของโรงเรียนไดรวมกันกําหนด
มาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียน  จํานวน 17 มาตรฐาน แบงเปน มาตรฐานดานผูเรียน 9 มาตรฐาน  
มาตรฐานดานครู 3 มาตรฐาน  และมาตรฐานดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน เพ่ือใหการดําเนินงาน  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนในสํานักงานเขตบางเขน  บรรลุตามเปาหมาย 
คณะกรรมการดําเนินงานจึงไดจัดทํา  สราง  และปรับปรุงเครื่องมือ  ประเมิน  ตลอดจนทําการ
วิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรและผูเก่ียวของ  ไดทราบผลการดําเนินงานในการที่จะ
ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
 มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี ้
        มาตรฐานดานคร ู
       มาตรฐานที่ 11  ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครู
เพียงพอ  และไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 
    ตัวบงชี้ ที่ 11.1  ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
     ตัวบงชี้ ที่ 11.2  ครูสอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
     ตัวบงชี้ ที่ 11.3  ครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
     ตัวบงชี้ ที่ 11.4  โรงเรียนมีจํานวนคร ูและบุคลากรสนับสนุนตามเกณฑ 
     ตัวบงชี้ ที่ 11.5  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอน หรือวิชาชีพครูตามเกณฑ 
     มาตรฐานที่ 12  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนสําคัญ 



22 
 

     ตัวบงชี้ ที่ 12.1  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ตัวบงชี้ ที่ 12.2  ครูมีการวิเคราะหศักยภาพเด็กและเขาใจเด็กเปนรายบุคคล 
     ตัวบงชี้ ที่ 12.3  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
     ตัวบงชี้ ที่ 12.4  ครูมีการผลิตสื่อ การใชสื่อ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและตนเอง 
     ตัวบงชี้ ที่ 12.5  ครูมีการวัดและประเมินพัฒนาการ และนําผลการประเมินไปใช
พัฒนาเด็ก 
     ตัวบงชี้ ที่ 12.6  ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็ก 
 
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา   
  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม  (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)   
        มาตรฐานที่  11 

         การดําเนินการของโรงเรียนเก่ียวกับครูมีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ มีครูเพียงพอและไดรับการพัฒนาวิชาชีพนั้น ทางโรงเรียนตระหนักในความสําคัญนี้  
จึงมีการสํารวจความตองการและความถนัดของครูทุกคนเพ่ือที่จะไดจัดครูเขาทําการสอนตรงตาม
ความตองการ  ความถนัดและความสามารถของครู   นอกจากนี้ครูทุกคนไดรับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพการสอน การทํางาน จากหนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานอ่ืนๆ    
เพ่ือที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  โรงเรียนมีครูคุณวุฒิวิชาเอกและโท  
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยมีครู  31 คน  ผูบริหาร 2 คน นักเรียน  711  คน  มีหองเรียน  22 หอง  
หองพิเศษ  7  หอง    โรงเรียนจึงมีครูที่มีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
จํานวนครูเพียงพอ   
 มาตรฐานที่ 12 
     การดําเนินการของโรงเรียน ดานครูผูสอนโรงเรียนใหความสําคัญในการ
จัดการศึกษา  ไดมีการจัดการอบรมครูใหมีความรูความเขาใจในหลักการ  จุดหมายและโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความรูความเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการ  การวัดผลและ
ประเมินผลเพ่ือมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ง 8 กลุมสาระ  เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  ครูรวบรวมขอมูล  ประมวลผลขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลดานกายภาพและศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล  และรายชั้น  จัดทําแฟมขอมูล  
สารสนเทศของนักเรียน  และนําผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนไปใชในการจัดประสบการณ การ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียน  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับความตองการ  ความสนใจ  
ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูใชเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  เหมาะสม  มีการนิเทศการสอนจากผูบริหารและเพ่ือนครูในกลุมสาระ  มีการบันทึกหลัง
การสอนเพ่ือวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน แลวนํามาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลจากการ
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วิจัยไปใชพัฒนาและแกไขปญหาของผูเรียน สงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอน สนับสนุนครูใหคนควา
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สามารถใชอินเทอรเน็ต  และสื่อเทคโนโลยีตางๆ  นํามาใชในการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  ครูไดจัดทําเอกสารและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่
หลากหลายสอดคลองกับสภาพจริง  โดยมีนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมนําผลการประเมินไปใช
ในการพัฒนานักเรียน 
   
 โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) 
  มาตรฐานที่ 11    ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครู
เพียงพอ และไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 
       ครูมีวุฒิ ความรูและความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ โดยครูรอยละ 100 
จบปริญญาตรีข้ึนไป  และไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด  โรงเรียนบานบัวมล
(เจริญราษฎรอุทิศ) มีจํานวนครูตามเกณฑ  ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ โดย
ไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  มาตรฐานที่  12  : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนและใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนทีศ่ึกษาคนควาดวยตนเอง  เชน  ปายนิเทศ  
หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  มีการใชอินเทอรเน็ตในการคนควาหาความรู  และมีการศึกษานอก
สถานที ่ เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร   มีการเนนกระบวนการ  จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยจัดใหมี  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดอบรมครูใหมีความรูเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เนนการคิด
วิเคราะห  ในสวนของโรงเรียนไดมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและสงเสริม  ศักยภาพของ
ผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมการอานโดยจัดใหมีชั่วโมงรักการอาน มีสภานักเรียน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  มีการเขารวมแขงขันกิจกรรมวาดภาพและการแสดงในวันสําคัญตาง ๆ  
 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครู โดยการจัดอบรมเสริมสรางความรูในเรื่องการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําสื่อการเรียนรูทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตลอดปการศึกษา เพ่ือใหครูไดมีความรูและสามารถนําไปพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูและมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดี  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศ ติดตามผล สังเกตการณสอนของครูเพ่ือใหผูเรียนมี
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ เมื่อพบวาครุคนใดยังบกพรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะใหศึกษา
เพ่ิมเติมดวยตนเอง จากเอกสาร หรือสอบถามผูรู รวมถึงการเขาอบรมหรือศึกษาตอดวยตนเอง 

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูเรียน  ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  รูจักแสวงหาความรู
โดยการใชเทคโนโลยี  มีความรักและภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง 
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  โรงเรียนบานคลองบัว(เอ่ียมแสงโรจน)   
   มาตรฐานที่ 11    ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครู
เพียงพอ และไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 
   มาตรฐานที่  12  : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    การดําเนินงานของโรงเรียนมีครูมีวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ มีครูเพียงพอและไดรับการพัฒนาวิชาชีพนั้น โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ดังกลาว  จึงมีการสํารวจความตองการและความถนัดในการจัดครูเขาทํางานตรงตามความตองการ 
ความถนัดและความสามารถ เพ่ือใหครูที่สอนไมตรงตามวุฒิหรือวิชาเอกไดเขารับการอบรมเพ่ิมเติม 
ครูทุกคนไดรับการอบรมตามที่โรงเรียนจัดข้ึน   หรือไดรับการอบรมจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือที่นํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึน  โรงเรียนมีครูคุณวุฒิวิชาเอกและโท ครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรู ทุกวิชา ครู  50  คน  นักเรียน 1260 คน   หองเรียน 37  หอง    มีอัตราสวนคร:ู 
นักเรียน  เทากับ  1:23.58  โรงเรียนจึงมีครูที่มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่ไดรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

   โรงเรียนใหความสําคัญในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542   โรงเรียนใชหลักสูตรการสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 บูรณาการกับ
หลักสูตรกรุงเทพศึกษา  แนวการจัดการเรียนรูวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนํามาใชในปการศึกษา 2551  ซึ่งครูผูสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางเพ่ือนํามาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา แลวนําไป
จัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผูสอนไดรับ
การ อบรมเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงผล
ครูผูสอนในโรงเรียนมีสงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ และมีแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอนของ
ครูมีการนิเทศการสอนจากผูบริหารและ เพ่ือนครูในกลุมสาระ และตางสาระการเรียนรู  แผนการ
สอนของครูมีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน   นอกจากนั้นโรงเรียน
สงเสริมสนับสนุนใหครผููสอนมีการพัฒนาการสรางสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
สอดคลองกับเนื้อหาสาระวิชาของตนเอง มีการจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอนทุกปการศึกษา  
สงเสริมใหครูผูสอนมีการนําเอาสื่อการสอนมาใชประกอบการเรียนการสอน    โรงเรียนเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลการเรียนของผูเรียนจึงมีมีการจัดอบรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผูสอนมีการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนรูของหลักสูตรกับแบบทดสอบ เพ่ือใหสอดคลองกันและตรงกับสภาพการเรียน
การสอนและสามารถอิงพัฒนาการของผูเรียนได  ครูผูสอนทุกสาระการเรียนรู มีการออกแบบ
ทดสอบเองมีแบบทดสอบและแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน ที่สอดคลองกับโรงเรียนกําหนด และรายงานการประเมินในแบบรายงานผล
การเรียนทุกปการศึกษา    
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    หลังจากการประเมินผลครูผูสอน  ไดมีการวิเคราะหปญหาการจัดการการเรียนรู
ของครู  ในการแกไขปญหาในการจัดการการเรียนรูในปการศึกษาตอไป  และโรงเรียนยังสงเสริมให
ครูไดเขารับการอบรมเพ่ิมเติม ครูทุกคนไดรับการอบรมตามที่โรงเรียนจัดข้ึน   หรือไดรับการอบรม
จากหนวยงานอ่ืนเพ่ือที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึน   
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู 
 ความหมายของการจัดการ  
 สาคร  สุขศรีวงศ  (2550)  กลาววาการจัดการหมายถึง  การดําเนินงานที่รวมเอากิจกรรม
ตางๆ  เชน  การวางแผน  การจัดองคการ  การสั่งการ  และการควบคุม  โดยใชประโยชนจากวัสดุ
อุปกรณและบุคลากรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 นักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายของการจัดการในลักษณะที่คลายคลึงกัน  สามารถสรุป
ได  4  ลักษณะดังนี ้
  1. การจัดการ  หมายถึง  การดําเนินการที่รวมเอากิจกรรมตางๆ  เชน  การวางแผน  
การจัดองคการ  การสั่งการ  และการควบคุม  โดยใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณและบุคคลากรให
สําเร็จตามวัตถุประสงค  (Beach.  1980;  ศิริวรรณ  เสรีรัตน;  และคณะ.  2539;  นิรมล  กิติกุล.  
2548;  สาคร  สุขศรีวงศ.  2550) 
  2.  การจัดการ  หมายถึง  วิธีการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Koontz; &  Weihrich.  1993: Certo,  2000: Robbins; &  Coulter. 
2002;  เนตรพัณณา  ยาวิราช.  2546) 
  3.  การจัดการ  หมายถึง  ศาสตรและศิลปของผูบริหารในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคขององคการ  (นิรมล  กิติกุล.  2548;  
พยอม  วงศสารศรี.  2548) 
  บีช  (Beach.  1980: 5)  กลาวไวสรุปไดวา  การจัดการหมายถึง  กระบวนการนําเอาวัสดุ
อุปกรณและมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนและไดผลตามวัตถุประสงค  ซึง่ประกอบไปดวย  การจัด
องคการ  การสั่งการ  การประสานงานและการประเมินผลของความสําเร็จ 
   กริฟฟน  (Griffin. 1990: 103)  กลาววาการจัดการ  หมายถึง  การวางแผน  และการ
ตัดสินใจ  การจัดองคการ  การนําและการควบคุมธุรกิจในดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  บุคคลากร
และระบบสื่อสารใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  รอบบินส,  ดีเซนโซ  (Robbins; &  DeCenzo.  2004);  เซอรโท  (Certo. 2003)  การ
จัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆสําเร็จลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ  ซึ่งตามความหมายนี้องคประกอบ
ที่เก่ียวของกับการจัดการ ไดแก กระบวนการ (process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล 
(effectiveness) กระบวนการ (process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหนาที่ตางๆดาน
การจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม ซึ่งจะไดอธิบาย
ละเอียดตอไปในหัวขอตอไปเก่ียวกับ หนาที่และขบวนการจัดการ 
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 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การจัดการหมายถึง  วิธีการการทํางานของ
ผูบริหารที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร  ใชวิธีการที่หลากหลาย  กอใหเกิดการทํางานที่
เปนระบบและสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
 
 ความหมายของการเรียนรู  
 การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล จากพฤติกรรมเดิมไปสู
พฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวรในภายหลังที่ไดเรียนรู หรือไดรับประสบการณจากการเรียนรู โดย
ไมใชเกิดจากผลการตอบสนองตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายอันเนื่องมาจากพิษของยา หรือความเมื่อยลาของรางกาย (ชาตรี  สําราญ. 2545: 26) 
 เชียรศรี  วิวิธสิริ (2534: 34)  ไดใหความหมายวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมที่คอนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณ  การฝกหัด  การปฏิบัติการ และการ
กระทําจริง จะดวยวิธีการที่จงใจหรือไมจงใจก็ตาม หรือหมายถึง พัฒนาการที่เกิดจากการฝกหัดซึ่ง
อาศัยประสบการณและการฝกทักษะ  การเรียนรูสวนใหญกําหนดโดยอิทธิพลของวัฒนธรรม      
การอบรมเลี้ยงดูสังคมกลุมเพ่ือน 
 ประเวศ  วะสี  (2543: 1) ไดกลาววา  “หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปฏิรูป
การเรียนรู  หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู  คือ  การปฏิรูปจากการยิดวิชาเปนตัวด้ังมาเปนยึด
มนุษย  หรือผูเรียนเปนตัวตั้ง  หรือที่เรียกวา  ผูเรียนสําคัญที่สัด”  และกลาวถึงการปฏิรูปการ
เรียนรูไววา  “วัตถุประสงคของการเรียนรูเพ่ือสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของมนุษยได  3  
ประการ  คือ  คิดเปน  ไดแกคิดอยางมีเหตุผลเชื่อมโยงใหเกิดปญญา  สามารถสรางความรูใหม
ทําเปน  ไดแก  ทํางานเปนมีทักษะการสื่อสารการเผชิญสถานการณ  และการจัดการอยูรวมกัน
ไดแก  การเคาพรศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  มีความยุติธรรมเห็นแกสวนรวม  สรางความเปน
ชุมชุน” 
 ประสิทธิ์  ทองอุน  และคณะ  (2542)  กลาววา  การเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ  เปฯนิยามของครอนแบ็ค  ซึ่งถือเปนการใหความหมาย
ที่มีผูยอมรับมาก  แตจากความหมายนี้ควรตระหนักในขอสังเกต  2  ประการ  คือ 
  1.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในเพียงอยางเดียว  ก็เปนการเรียนรูไม
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกดวยก็ได  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกมี
ความสําคัญก็ตอเมื่ออยูในกระบวนการเรียนการสอน  จึงจําเปนตองมีการวัดผล 
  2.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเรียนรู  ตองมีลักษณะคอนขาง
ถาวร  หรือถาวร  เนื่องจากความเหมาะสมที่อันทรียนั้นๆ  ไดเล็งเห็นวา  ควรเปนไปในแนว
นั้นๆ  กรณีของยาเสพติด  หรือสารเคมีบางประเภท  ที่มีผลตอพฤติกรรมใหเปลี่ยนแปลงไปได
ในชวงเวลาระยะหนึ่งนั้น  มิไดเปนการเรียนรูทั้งๆ  ที่การไดรับสิ่งเหลานั้นก็เปนประสบการณ  
ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดวยฤทธิ์ของสารเหลานั้น  เมือหมดฤทธิ์พฤติกรรมก็คืนสภาพ
เดิม  แตขอความรูที่เจาของพฤติกรรมไดรับ  ถือวาเปนการเรียนรู 
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 พงษพันธ  พงษโสภา (2542: 77)  ไดใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง  
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ  หรือมาจากการฝกหัด
ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเปนพฤติกรรมที่คอนขางถาวรและเปนผลมาจากการฝกหัดเทานั้น
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลมาจากการใชยาหรือสิ่งเสพติดหรือวุฒิภาวะ  เราไมถือวาเปนการ
เรียนรู 
 มาลี  จุฑา (2544: 64) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา ผลการเรียนรูจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดาน คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความรูสึก (Affective)  
สวนกุญชรี  คาขาย (2540: 106) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของ
สติปญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลจากการไดรับประสบการณ และการฝกอบรมจนเปนเหตุให
พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอยางคอนขางถาวร การเรียนรูนั้นเริ่มตนจากการไดรับ
ประสบการณและการฝก อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทํางานของสติปญญาซึ่ง
สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลอีกทอดหนึ่ง เมื่อบุคคลไดมีโอกาสติดตอกับสิ่งแวดลอมโดยที่ตอง
แสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะเปลี่ยนไปและการเปลี่ยนไปจะคอนขาง
คงทน 
 วิชัย  วงษใหญ  (2542: 33)  ไดกลาวถึง  ทักษะการเรียนรูสูศักยภาพของบุคคลไววา  
“เงื่อนไขความสําเร็จที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงดานหนึ่งอยูที่ใชกระบวนการเรียนรูที่มี
หลากหลายวิธี  ใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนตามหลักพหุปญญา  หรือความหลากหลาย
ทางปญญา  (multiple  intelligences)  ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเปนคนเกงไดมากข้ึนอีกดานหนึ่ง  คือ
การเรียนรู  คือผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  ไมใชรูอยางเดียวแตหมายถึงตองทําใหเปน
ดวย  จึงจะเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตเปนการฝกหัดฝกฝน  พัฒนาตน  
พัฒนาชีวิตไดอยางตอเนื่อง  และมีวัฒนธรรมการเรียนรู” 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543: 64)  ไดใหความหมายของการเรียนรูวา  หมายถึง   
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเนื่องมาจากประสบการณ   เชน  กอนเขาโรงเรียนนักเรียนยัง 
อานไมออก  เขียนไมได หลังจากเขาเรียนไดสักระยะหนึ่งแลว ปรากฏวามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ 
สามารถอานออกและเขียนได  เรียกวามีการเรียนรูเกิดข้ึน 
 สมชัย  วรานุกูลรักษ  (2545)  กลาววา  การเรียนรู  หมายถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องจากการฝกหัด
หรือประสบการณของบุคคล  ซึ่งทําใหบุคคลสามารถจะปรับตัวไดทั้งดานขีดความสามารถ
สวนตัวและสังคม  และดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สุมน  อมรวิวัฒน  (2543: 2)  ไดกลาววา  “การเรียนรู  เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของชีวิต  และแสดงวาบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโต  การเรียนรูเปนหัวใจของการศึกษา  ดังนั้น
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สถานศึกษาก็คือโรงที่จัดกระบวนการเรียนรูอยางไดผลนั่นเอง  การเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม
เปนการจัดกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางครูกับศิษย  การจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดลอมและ
กิจกรรมที่กอใหเกิธาตุรู  รวมกับการฝกหัดอมรมกาย  วาจา  ใจ  การเผชิญสถานการณการ
แกปญหาดวยการรูคิดอยางถูกตองแยบคาย  กระบวนการเรียนรูที่แทจึงเกิดผลอยางถูกตอง
แยบคาย  กระบวนการเรียนรูที่แทจึงเกิดผลอยางบูรณาการแกผูเรียน  คือสรางความรู  
ความคิด  ความสามารถ  และความดี  วิธีการเรียนรูมีรากฐานที่สําคัญที่สุด  คือ  ความรักและ
ความเขาใจ  ถาทุกคนในวงการศึกษามีสองสิ่งนี้ไมวาจะเปนการปฏิรูปหรือการปฏิวัติก็ไมใชสิ่ง
ยากลําบากนาสะพรึงกลัวอีกตอไป”  
 สุวัฒน  วัฒนวงศ  (2547: 91)  กลาววาการเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับสิ่งเรา  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวควรจะมี
ลักษณะที่ถาวรพอสมควร  ซึ่ก็คือการไดรับประสบการณนั่นเอง 
 คราว  (Crow. 1969: 1)  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา  การเรียนรูเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงการ
ไดรับลักษณะนิสัย  ความรู  และทัศนคติทั้งหลาย  การเรียนรูจึงทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งใน
ดานสวนตัว  และทางดานสังคม  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องของการเรียนรู
โดยตรง  ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงใดๆ  จึงมีการเรียนรูเกิดข้ึนเสมอ  ซึ่งถือวาอยูในกระบวนการ
การเรียนรู 
  แฮริอิส,  ชวาน  (Hariis; &  Schwahn.  1961: 1–2)  ใหความหมายวา  การเรียนรู
เปนการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการมีประสบการณ  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การเรียนรูในฐานในฐานะเปนผลผลิต  โดยการเนินใหเห็นความสําคัญของ
ผลลัพธ  นั่นคือ  ผลของการเรียนรู  ซึ่งไดรับจากประสบการณตรง 

2. การเรียนรูในลักษณะที่เปนกระบวนการ  โดยที่จะใหความสําคัญเก่ียวกับ
เหตุการณ  และกระบวนการที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในระหวางการเรียนรู
จนกระทั่งทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

3. สิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรู  เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาสาเหตุที่สําคัญๆ  ในการ
กอใหเกิดการเรียนรู  อาทิ  แรงจูงใจ  ความตั้งใจในการเรียนรู  หรือการถายโอนการเรียนรู  ซึ่ง
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยทั้งสิ้น 

อยางไรก็ตาม  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูที่กลาวมาแลวนั่นตองเปน
การเปลี่ยนแปลงที่คอนขางถาวรดวย ทั้งยังมีแนวความคิดเก่ียวกับการเรียนรูมากมาย ที่อยูบน
พ้ืนฐานของประสบการณ และ ความเชื่อ คนเราจะมีการสรางทฤษฎีที่เก่ียวกับการเรียนรู ดวย
ทฤษฎีและขอสันนิษฐานเก่ียวกับ การเรียนรู  และผลลัพธที่ไดแตกตางกันออกไป ไมมีทฤษฎีใดเลย
ที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณการเรียนรูไดทั้งหมด ซึ่งโจนาสสันและคณะ (Jonassen; et al. 
2003) ไดสรุปไวดังนี ้
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  1. การเรียนรู เปนปฏิกิริยาเก่ียวกับชีวเคมีทางสมอง (Learning is Biochemical 
Activity in the Brain) การเกิดปฏิกิริยาทางสมองเปนที่สุดของระดับการเรียนรู เปนการปลดปลอย
เสนประสาทจาก Hippocampus ดวยการสงผานประจุไฟฟาระหวางเซลลประสาทในสมอง ซึ่ง
รูปแบบของพฤติกรรมและกิจกรรมความรู ก็คือการมีสวนรวมของประจุประสาท ดังนั้น การเรียนรู  
ก็คือรองรอยของการจํา ซึ่งจะแสดงใหเห็นเมื่อเกิดการเรียนรูข้ึน และเมื่อมนุษยทํางานในภารกิจการ
เรียนรูที่แตกตางกัน  
  2. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร (Learning is Relatively 
Permanent Change in Behavior) นักจิตวิทยาทางพฤติกรรมนิยมในปลายศตวรรษที่ 19 และตน
ศตวรรษที่ 20 เชื่อวานั่นคือ หลักฐานของการควบคุมพฤติกรรมซึ่งมีการเปดเผยออกมาวา คือ สิ่งเรา 
ซึ่งจะเกิดการตอบสนองของคนเมื่อพวกเขาไดรับแรงเสริม เพ่ือใหมีการกระทําถึงแมวาจะเปน
พฤติกรรมที่ซับซอน  เชน การเรียนรูภาษา ก็สามารถอธิบายถึงแนวโนมของพฤติกรรมได 
นักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญกับงานวิจัยเพ่ืออธิบายกฎของพฤติกรรมมนุษย  
สวนนักจิตวิทยาดานกระบวนการคิด เชื่อวา ความคิดของมนุษยเปนความตั้งใจของจิตใจ  เปน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค แปลกใหม  และมีอะไรที่มากกวาการรวบรวมพฤติกรรม การเสริมแรง 
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมนิยมจะอธิบายสิ่งที่เปนตัวแทนความหมายของลักษณะ  การเรียนรูทาง
สังคมวา พวกเราไมทํางานโดยปราศจากคาจาง และวิธีทํางานดวยการกระทําพฤติกรรมเปนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพของมนุษยทั้งหลาย ลวนตอบสนองตอการเสริมแรงตามระดับตางกันไป 
  3. การเรียนรู คือ การประมวลสารสนเทศ (Learning is Information Processing)
ระยะแรก กลุมนักจิตวิทยากระบวนการคิด และนักคิดระบบทั้งหลายเขาใจวาการเรียนรูของมนุษย
เปนการประมวลผลสารสนเทศเหมือนกับคอมพิวเตอร มนุษยรับสารสนเทศและเก็บไวในความจํา
ระยะสั้น จนกวาเราจะสามารถคนพบวิธีการจัดเก็บระยะยาว (Long-term Memory) เมื่อเราตอง
เผชิญกับภารกิจ เราจะเรียกสารสนเทศจากหนวยความจําระยะยาว และเคลื่อนยายสูหนวยความจํา
ประมวลผล ทําใหเราสามารถใชสารสนเทศเพ่ือกระทําภารกิจ การเรียนรูจะชวยพัฒนาวิธีการ
กระบวนการจนเปนผูเชี่ยวชาญ ถึงแมวาการประมวลสารสนเทศจะเปนทฤษฏีที่อธิบายกลไกของ
ความคิด (จิตใจ) และในขณะเดียวกัน นักปรัชญาดานการสรางองคความรู (Constructivist) เชื่อวา 
การคิดของมนุษย เปนความสามารถเฉพาะตัวของการทําใหเกิดความหมายจากสิ่งแวดลอม แต
กระบวนการนี้ ไมสามารถอธิบายไดดีและพอเพียงถึงกลไกที่ไดกลาวอางไปแลว 
  4. การเรียนรู คือ การจดจําและการระลึกได (Learning is Remembering and 
Recalling) ความสําคัญของการประมวลสารสนเทศใหถูกตองนั้น บางทีอาจเปนหลักการเรียนรูที่
เกาแกที่สุด อะไรคือรู เกือบจะทั้งหมดของสถาบันการศึกษา จะมีวิธีการวัดความรูในเรื่องของ
ความสามารถในการจดจําโดยการทดสอบความจํา การเรียนรูเปนกระบวนการไดมาซึ่งความรู 
(Knowledge Accquistion) ซึ่งเต็มไปดวยการคิด (Filling-up of the Mind) ครูยังเชื่อวา การเรียนรู 
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คือ การจดจํา  แตยังมีนักปรัชญาแนว Constructivist เชื่อวา ความรูเปนมากกวาการจดจํา นั่นคือ 
เรามุงมั่นที่จะสรางและทําความเขาใจวาอะไรคือสิ่งที่เรากําลังเรียนรู 
  5. การเรียนรู คือ สังคมและการเจรจาตอรอง (Learning is Social and 
Negotiation)การสรางความหมายของการเรียนรู แทบจะไมบรรลุไดดวยตนเองตามลําพัง 
ธรรมชาติของมนุษยมีแนวโนมในการแลกเปลี่ยนความหมายซึ่งกันและกัน  การสรางความหมาย
เปนผลลัพธจากการสนทนาระหวางกันมากกวาการเรงจํา มนุษยสรางสังคมที่ตองพึ่งพาอาศัย 
เพ่ือการดํารงอยูและเปนกติกา ตามความเชื่อของแตละคน อาศัยขอมูลยอนกลับจากกลุมเพ่ือน
ดวยตัวเขาและมีพัฒนาการการตัดสินใจดวยตัวเองและสามารถดํารงชีวิตอยู ดวยความเชื่อของ
แตละคน  นักปรัชญาดานการสรางองคความรูทางสังคม (Social Constructivist) เชื่อวา การ
สรางความหมายเปนกระบวนการเจรจาตอรองระหวาง ผูรวมกระทําทั้งหลายผานการพูด หรือ
การสนทนาพูดคุย (Dialogues) การเรียนรูเปนกระบวนการพูดคุย ติดตอกันทางสังคมซึ่งเปน
ปกติวิสัย มนุษยลวนมีประสบการณที่สนุกสนานมีการอภิปรายดวยสิ่งเหลานี้ลวนเปน
ประสบการณซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรูจากแตละคนได 
  6. การเรียนรู คือ ทักษะทางการคิด (Learning is Thinking Skills)นักทฤษฎี
ทั้งหลายเชื่อวา การเรียนรู คือสิ่งดีที่แสดงผานกลโกง (Guile) และ เชาวนปญญา (Wit) 
ความสามารถในการคิดเปนสิ่งที่ฉลาด (Cleverly) มากกวาสิ่งอ่ืน การคิดเชิงวิจารณ (Critical 
thinking)  ไดเปนประเด็นข้ึนมาในระหวางป 1970–1980 มีรูปแบบการคิดเชิงวิจารณมากมาย 
แตสิ่งสําคัญ คือการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ความหมายของคํา (Word) และเนื้อหา (Statement)  การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปน
การรับรูเงื่อนไขเพื่อการลงความเห็น ครอบคลุมมิติของการเปนเหตุเปนผลและการคิดเชิงปฏิบัติ 
(Pragmatic Thinking) เปนการพิจารณาเก่ียวกับภูมิหลัง หรือวัตถุประสงคของการลงความเห็น 
และการตัดสินใจ วาสิ่งนี้ดีเพียงพอสําหรับจุดประสงคนั้น การเรียนรูตองแสดงใหเห็นวา คุณ
สามารถวิเคราะหและประยุกตใชความรู ซึ่งเปนความเห็นตามทฤษฎีของการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
  7. การเรียนรู คือ การสรางความรู (Learning is Knowledge Construction) 
บุคคลจะมีการสรางการรับรูโลกและสิ่งตางๆ ที่เขามา โดยการสรางสิ่งที่แทนความหมายดวย 
ตัวของเขาเอง  หรือดวยรูปแบบประสบการณของแตละคน การสรางความรูเปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติ  เมื่อใดก็ตามที่มนุษยเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ที่พวกเขาไมมีความรูในเรื่องนั้น แตมีความ
ตองการที่จะทําความเขาใจ กระบวนการตามธรรมชาติจะมีแนวโนมที่จะพยายามทําใหเกิดการ
เชื่อมโยง การประนีประนอม (Reconcile) ลําดับวาอะไรคือความหมายของสิ่งนั้น เด็กหัดเดิน 
(Toddler)  เขาจะสรางกลไกการเรียนรูข้ึนเอง  พวกเขาจะสํารวจโลกและจะพบปรากฏการณตาง ๆ 
ถี่ข้ึน พวกเขาก็ยังไมเกิดความเขาใจ พวกเขาจะสํารวจตอไป ความเคยชินที่เกิดข้ึนจากตัวของ
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เขาเอง  ครอบครัวก็พยายามเสริมการเรียนรู (Intervene) โดยการสอนบทเรียนตาง ๆ ใหกับ
พวกเขา แตเด็กหัดเดินก็ชอบที่จะสํารวจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตัวของเขาเอง 
  8. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด (Learning is Conceptual 
Change)มีหลายแนวความคิดไดเปลี่ยนทฤษฎีที่เคยเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการของการ
ทําความเขาใจโดยปราศจากขอบเขตของความแนวคิด เหมือนกับการเชื่อมโยงโครงสรางของ
แนวความคิดเขาดวยกัน การสรางความหมายของมนุษยจะมีการจัดระเบียบ (Organize) ที่
เปนไปตามธรรมชาติ และจัดระเบียบใหมอีกครั้ง (Reorganize) เปนรูปแบบของประสบการณที่
เกิดข้ึนใหม การเชื่อมทฤษฎีกับโลก เปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เปนโครงสรางทางความคิด  มีแนวคิดรวม
สมัยมากมาย ที่ถูกเปลี่ยนโดยนักทฤษฎี ที่เนนบทบาทของแนวคิดที่ตองปรับไปตามบริบท สิ่งที่
เห็นดวยคือ แนวคิดที่ฝงอยูในบริบทที่มีความแตกตางกันไป 
  9. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงบริบท (Learning is Contextual Change)
ปรากฏการณของความรูเราเปนคนสรางข้ึน  และเปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) 
กลาวคือมีการรวบรวมพัฒนาสารสนเทศจากบริบทดวยประสบการณ สารสนเทศในแตละบริบทนี้ 
เปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ถูกสรางข้ึนโดยตัวผูเรียนเอง เพ่ือทําความเขาใจกับ ปรากฏการณ
นั้น ความรูถูกสรางโดยตัวผูเรียนเอง ไมใชความคิดเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงความรูควบคูกับ
บริบทที่ผูเรียนตองกระทํากับสิ่งแวดลอม และผูเรียนจะเปนผูรับมาจากสิ่งแวดลอม นั่นคือ ทําไมจึงมี
การสรุปเปนหลักเกณฑ (Abstract Rule) และกฎ (Law)   เชน  สูตรทางคณิตศาสตร มีการแยก
ความรูจากบริบทหรือการใช จะทําใหผูเรียนไดรับความหมายนอยมาก ถาความรูถูกฝงไวกับบริบท 
หลักฐานของการเรียนรูใหมจะเกิดผลจากการใชซ้ํา ๆ ในบริบทใหม 
  10. การเรียนรู คือ กิจกรรม (Learning is Activity) เราไมสามารถแยกความรูของ
เราออกจากประสบการณของแตละคนได   นักทฤษฎีดานกิจกรรมเรียกรองวา การเรียนรูอยางตั้งใจ 
(Conscious Learning)  และการทํากิจกรรมเปนสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
(Interdependent) เราไมสามารถลงมือทําไดถาปราศจากการคิด หรือคิดแลวปราศจากการลงมือ
ปฏิบัติ หรือทั้งสองอยาง กิจกรรมและความตั้งใจ เปนศูนยกลางกลไกของการเรียนรู ขอสําคัญของ
ความแตกตางนั่นคือ การลําดับความคิดและการเรียนรู มีความจําเปนที่จะตองศึกษาเปนองครวม 
(Entity) แทนที่เราจะมุงความสนใจไปยังข้ันตอนของความรู แตนักจิตวิทยาดานกระบวนการรับรู 
และนักทฤษฎีดานการปฏิบัติกิจกรรมกลับมุงความสนใจไปยังการทํากิจกรรมรวมกับคนอ่ืน 
เครื่องมือทางธรรมชาติของการทํากิจกรรม คือเปาหมายและความตั้งใจของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น 
สังคมและบริบทเชื่อมโยงกันดวยการสอดประสานผานทางกิจกรรม ผลลัพธจากการปฏิบัติกิจกรรม
ทั้งหมด นักทฤษฏีดานกิจกรรมไมลังเลที่จะยอมรับขอนัยที่แตกตางเหลานั้น  นั่นก็คือ ความแตกตาง
ของทฤษฎีการเรียนรู  ซึ่งลงมือปฏิบัติกิจกรรมมีความจําเปนอยางย่ิง  รวมไปถึงความพยายาม
เพ่ือการทําความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของนักวิชาการทั้งหลาย  
  11. การเรียนรู เปนการแบงปนระหวางชุมชน (Learning is Distributed Among 
the Community) ขณะที่เรามีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ในการสรางสังคมการเรียนรู ความรู และความ
เชื่อของเราเก่ียวกับโลกของเรา ไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ และคานิยมของบุคคล การเรียนรู 
เก่ียวกับโลก สามารถแลกเปลี่ยนกันระหวางวัฒนธรรมที่เรามีการติดตอกัน ผานการทํากิจกรรม
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อยางมสีวนรวมในชุมชน เราจะดูดซับบางสวนของวัฒนธรรม เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมดวย
สมาชิกในชุมชน สังคมของผูเรียนก็เหมือนกับสังคมของผูปฏิบัต ิ ความรูเปนการแพรกระจาย
ระหวางผูมีสวนรวมในชุมชนนั้น ๆ เมื่อภาระงานที่ตองลงมือทํามีความซับซอนข้ึน สมาชิกของกลุม
จะชวยเหลือกันพวกเขารูวิธีทําใหสําเร็จเปนกลุม    
  12. การเรียนรูเปนการปรับการรับรูใหเขากับสิ่งแวดลอม (Learning is Tuning 
Perception to Environmental Affordance)นักจิตวิทยาดานนิเวศน (Ecological) เชื่อวา การเรียนรู
เปนผลลัพธมาจากการรับรูซึ่งกันและกันของสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมไว การลงมือทํากับสิ่งแวดลอม
ทําใหเกิดความแตกตางระหวางการคิดและการลงมือทํา นักเรียนจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่มี
และลงมือกระทํากับสิ่งแวดลอมตามวิถีทางตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงความสามารถของเราสูความ
เขาใจ  และการลงมือทํากับสิง่แวดลอม เปนหลักฐานที่ปรากฏในการเรียนรูซึ่งนักจิตวิทยาดาน
นิเวศน ไดใหความสําคัญกับกฎการรับรูและการเรียนรู ตามนิยามนี ้
  13. การเรียนรู คือ ความสับสนวุนวาย (Learning is Chaos)การเรียนรูไมใชแค
คําถามของครูในโรงเรียนมัธยม ซึ่งรวมถึง การแสดงออกถึงคุณลักษณะของทฤษฎีแหงความสับสน
วุนวาย ขนาดของระบบการเรียนรูมีแนวโนมที่จะเปนพฤติกรรมที่ไมแนนอน นั่นคือ เราอธิบาย
ผลลัพธของระบบการเรียนรู เมื่อตรวจสอบตัวแปรที่เปนสาเหตุเพ่ืออธิบาย การทําซ้ําๆ จึงมองวา
เปนความไมแนนอน 

 การเรียนรูไมใชแคคําถามของครูในโรงเรียนมัธยม ซึ่งรวมถึง การแสดงออกถึง
คุณลักษณะของทฤษฎีแหงความสับสนวุนวาย ขนาดของระบบการเรียนรูมีแนวโนมที่จะเปน
พฤติกรรมที่ไมแนนอน นั่นคือ เราอธิบายผลลัพธของระบบการเรียนรู เมื่อตรวจสอบตัวแปรที่เปน
สาเหตุเพ่ืออธิบาย การทําซ้ําๆ จึงมองวาเปนความไมแนนอน 

ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการปรากฎการณทางสังคมที่อยูบน
พ้ืนฐานของประสบการณ ที่เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและปญญา  อันจะสงผลใหเกิดการเรียนรู  
เริ่มตนตั้งแตในระดับที่บุคคลเกิดกระบวนการทางสมองเริ่มตั้งแต การรับรู  การประมวลผลและ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม นําไปสูการเรียนรูระหวางบุคคลทําใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออก  
ทั้งในรูปของกิจกรรมหรือการแบงปนรวมถึงการปรับการรับรู  เกิดการปรับตัวเขากับสังคมและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูได มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรใน
ภายหลังที่ไดเกิดการเรียนรู 

 
 2.1 ความหมายการจัดการการเรียนรู   
      สถานศึกษาตองม ี“คร”ูที่มีความรู ความสามารถในการใชการจัดการความรู เปน
เครื่องมือและกลไกสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2546: 10; วีรนุช ปณฑวณิช. 2547: 14;  McNergney, R.F.; & 
Herbert, J.M. 1998: 132-134) นอกจากนี้ ยังชวยเพ่ิมพูนความสามารถของครูไดอยางตอเนื่อง 
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เพ่ือสรางผลงานที่ปรารถนา และยังชวยเสริมสรางวัฒนธรรมการคิดอยางเปนระบบของครูไดอีกดวย 
(วิชัย วงษใหญ. 2542: 9;  ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2544: 109) ครูจึงตองปรับตัวใหทันกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการรับรูขาวสาร มีการจัดการความรู มีการสรางสรรค
องคความรูตลอดจนนวัตกรรมใหม  ๆ(พระเทพ. 2548: 15)และตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน จากการเปนผูใหความรูแกผูเรียน มาเปน การใหความรูดวยวิธีใหผูเรียนรูจักคิด รูจักสราง
องคความรูและรูจักประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง (Cunningham; & Corderio. 
2000: 71-72)   การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  จําเปนตองใชขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางานของครู  เปนพ้ืนฐานในการศึกษาขอมูล  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับหลักการ
ทางวิชาการ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ   
โดยครอบคลุมประเด็นหลักเก่ียวกับการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  และแนวคิดที่เก่ียวของ
มีรายละเอียดดังนี ้ 
 คําหมาน  คนไค  (2543: 55 – 57)  ไดกลาวถึงมาตรฐานและคุณภาพของครูวามี
องคประกอบ  3  สวนดังนี้  
 1.  คุณสมบัติและคุณลักษณะ  ไดแกสิ่งที่เปน  “ทุน”  หรือปจจัยพ้ืนฐานของครูแตละคน  
สิ่งใดที่มีอยูในตัวตนหรือจิตใจของครูเรียกวา  “คุณสมบัต”ิ  เชน  เพศ  อายุ  ศาสนา  การศึกษา  
การฝกอบรม  คุณวุฒิ  ประสบการณในการทํางาน  การไดรับรางวัลและการถูกลงโทษ  ความรู  
ความฉลาด  ความสามารถ  ความถนัด  นิสัย  คานิยม  ความเชื่อ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  เปน
ตน  รวทั้งปจจัยที่มีอยูเฉพาะตัว  เชน  ทรัพยสิน  วัสดุ  อุปกรณ  สื่อและปจจัยที่เอ้ือตอการประกอบ
อาชีพวิชาชีพครู  สิ่งใดที่เปนรูปธรรมและสัมผัสไดดวยหู  ตา  จมูก  และสัมผัสอ่ืน  เรียกวา  
“คุณลักษณะ”  เชน  น้ําหนัก  สวนสูง  หนาตา  ผิวพรรณ  บุคลิกภาพ  การแตงกาย  กิริยา  มาน
ยาท  การพูดจา  เปนตน  ตนกําเนิดหรือพ้ืนฐานของคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเรามีอยู  3  
อยาง  คือ  ศาสนา  การศึกษา  วัฒนธรรม  ผูใดมีคุณสมบัติและลักษณะ  ดี  และมีมากขอ  ยอมมี
แนวโนมจะเปนครูที่มีคุณภาพไดมาตรฐานคุณสมบัติและคุณลักษณะ  บางสวนวัดได  ประเมินได 
 2.  การปฏิบัติตน  ไดแก  “ทําตน”  คือปฏิบัติตนและประพฤติตนในฐานะพลโลก  พลเมือง
ของประเทศ  สมาชิกของสังคมและสมาชิกของชุมชน  เชน  การปฏิบัติตนอยางมีมนุษยธรรม  การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาของตน  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑของสังคม  การ
ปฏิบัติตามระเบียบและประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ผูใดกระทําไดมาก  ยอมมีแนวโนมจะเปนครูที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  องคประกอบสวนนี้สามารถวัด
และประเมินได 
 3.  การปฏิบัติงาน  ไดแก  “การทํางาน”  คือ  การปฏิบัติงานอันเปนหนาที่ของครู  เปน
การปฏบิบัติตามภารกิจที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปของวิชาชีพครูดวยสํานึกและจิตวิญญาณของ
ความเปนครู  โดยอาศัยปจจัยอันเปนคุณสมบัติและคุณลักษณะตางๆ  ตามที่มีในขอ  1  ผูใด
ปฏิบัติงานไดครบถวนและหลากหลายตามที่กลาว  ยอมมีแนวโนมจะเปนครูที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน   
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 สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ  (2542: 179)  กลาวถึงคุณภาพการจัดการเรียนรูไวดังนี้  คุณภาพ
การจัดการเรียนรู  ข้ึนอยูกับการสรรคสิ่งแวดลอมในการเรียนรูซึ่งสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียนทุกคน  ผูสอนจะตอง 

      1.  สามารถประยุกตใชศาสตรและการเรียนรูอยางกวางขวาง  เหมาะสมสอดคลองกับ
การเรียนรู  และความตองการทางการศึกษาของผูเรียน  สภาพแวดลอมของสถานศึกษา  และสารที่
เรียนรู  

      2.  สามารถติดตามการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  ใชขอมูลยอนกลับวางแผน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล  เปนกลุม  และทั้งชั้นเรียน 

      3.  สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางอิสระ  ฝกการใชภาษา  และคาดหวังวาผูเรียนมีความ
รับผิดขอบในการเรียนรู 

      4.  พัฒนาความสัมพันธเชิงจริยธรรมบนพ้ืนฐานทักษะการสื่อสารที่ดี  ใหการยอมรับ
ผูเรียนทุกคน  และคาดหวังวาจะไดรับกรยอมรับจากผูเรียน 

      5.  มีความรูที่ทันสมัยและสนับสนุนขอคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรอยางกระตอืรือรน 
      6.  เชื่อความสามารถในการเรียนของผูเรียนทุกคน  คาดหวังวาผูเรียนทุกคนและสง

ความคาดหวังนี้ไปยังแตละบุคคล  สถานที่และแตละชุมชน 
      7.  กระตือรือรนในการฝกผูเรียนเขาสูประสบการณแหงการเรียนรูซึ่งเปนเรื่องที่ผูเรียน

เห็นวามีความสําคัญตอชีวิตของตน 
      8.  ชวยใหผูเรียนสามารถสรางความเชื่อมโยง  เขาใจความสัมพันธทั้งภายในระหวาง

สาระการเรียนรู   
 จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การจัดการการเรียนรูคือกระบวนการสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากรในที่ทํางาน  เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู  ในการพัฒนาตนเอง  สายงานที่ตน
รับผิดชอบกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหนาที่  โดยใหกระบวนการที่หลากหลาย   
ทําใหเกิดความสามารถในการพัฒนาตนและความมั่นคงของหนวยงาน 
  
 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการการเรียนรู 
         ทฤษฎีการเรียนรูและแนวคิดของ  Ausubel   
  Ausubel ไดเสนอหลักการที่จะทําใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดมีหลักการ  2  
ประการ  คือ 
 
         1.  การจัดความรูใหมีโครงสรางที่เหมาะสม 
         2.  การจัดลําดับความยากงายของความรูอยางเหมาะสม  Ausubel  เสนอแนะ
วัตถุประสงคที่สําคัญของการศึกษา  2  ขอคือ 
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  ก.  กระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู  ใฝรู  ศึกษาหาความรู  และเก็บ
รักษาความรูใหนานที่สุด 
  ข.  ความสามารถในการใชความรูในการแกปญหาตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะการเรียนรู  ตามแนวคิด  Ausubel  สามารถจัดเปนกลุมหรือหมู  (Cluster)  ได  คือการ
เรียนรูแบบทองจํา  (Recitation  learning)  การเรียนรูแบบมีความหมาย  (Meaningful  learning)  
การเรียนรูจากการบอกเลา  (Reception  learning)  และการเรียนรูจากการคนพบ  (Discovery  
learning)  จากการจัดกลุมการเรียนทั้ง  4  กลุมของ  Ausubel  นี้  กลุมของการเรียนรูแบบมี
ความหมาย  และการเรียนรูแบบคนพบจะเปนลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคที่นักเรียนควรจะไดรับ
การฝกฝน  (กรมวิชาการ.  2538: 18) 
  ดังนั้นสรุปไดวา  การจัดการการเรียนรูควรมีการจัดการอยางเปนระบบมีความ
เหมาะสม  กระตุนการเรียนรู  และสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
  โนลส  (Knowles. 1978)  ไดพยายามสรุปเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู
สําหรับผูใหญสมัยใหม  ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังตอไปนี้คือ  (Knowles,  1978: 31) 
   1) ความตองการและความสนใจ 
       ผูใหญถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดีถาหากวาตรงกับความตองการและความ
ตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมา เพราะฉนั้นควรจะมีการเริ่มตนในสิ่งเหลานี้อยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลาย เพ่ือใหผูใหญเกิดการเรียนรูนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้
ดวยเสมอ 
       2) สถานการณที่เก่ียวของกับชีวิตผูใหญ 
    การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดีถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการ
เรียนการสอน  ดังนั้น  การจัดหนวยการเรียนที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรูของผูใหญควรจะยึดถือเอา
สถานการณทั้งหลายที่เก่ียวของกับชีวิตผูใหญเปนหลักสําคัญ  มิใชตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย  
   3) การวิเคราะหประสบการณ 
    เนื่องจากประสบการณเปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคามากทีสุดสําหรับผูใหญ  
ดังนั้น  วิธีการหลักสําคัญของการศึกษาผูใหญก็คือ  การวิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแต
ละคนอยางละเอียดวามีสวนไหนของประสบการณที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนไดบางแลวจึง
หาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 
   4) ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง 
    ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญก็คือ  การมีความรูสึกตองการที่จะ
สามารถนําตนเองได  เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรอยูในกระบวนการสืบหาหรือคนหา
คําตอบรวมกันกับผูเรียนมากกวาการทําหนาที่สงผานหรือเปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่
ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทานั้น 
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   5) ความแตกตางระหวางบุคคล 
    ความแตกตางระหวางบุคคลจะมีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ในแตละบุคคลเมื่อมีอายุ
เพ่ิมมากข้ึน  เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมการในดานนี้อยางดีพอ  เชน  
รูปแบบของการเรียนการสอน  เวลาที่ไดทําการสอน  สถานที่สอน  และประการสําคัญคือ
ความสามารถในการเรียนรูในแตละข้ันของผูใหญ  ยอมเปนไปตามความสามารถของผูใหญ 
 สุวัฒน  วัฒนวงษ  (2547)  กลาวถึงหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญสรุปไดวา  องคประกอบ
หรือหลักการ  10  ประการ  ที่จะมีสวนสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ  และจะเปน
การชวยใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จดวยดี  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูใหญเหลานั้น
มีสวนสัมพันธกันอยางมากในการเรียนรูและฝกอบรมผูใหญ  โดยจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
  1. ความพิจารณาและใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการเรียนนั่นคือ  บุคคลจะเรียนรู
ไดดีถาหากมีความตองการในการเรียนสิ่งนั้นๆ 
  2. สภาพแวดลอมในการเรียนรู  ตองมีความสะดวกสบายเหมาะสม  ตลอดจนไดรับ
ความไววางใจและการใหเกียรติผูเรียน 
  3. ควรคํานึงถึง  ความตอการในการเรียนของแตละบุคคลและรูปแบบของการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย 
  4. ตองคํานึงถึง  ความรูเดิมและประสบการณ  อันมีคุณคา 
  5. ควรไดพิจารณาถึงการดูและใหความสําคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู 
  6. ใหความสําคัญเก่ียวกับ  ปญหาที่สอดคลองกับความจริง  และนําการเรียนรูในไป
ใชในการแกปญหา 
  7. ตองใหการเอาใจใสกับการมีสวนรวมทั้งทางดานสติปญญาและทางดานรางกาย  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  8. ควรใหมีเวลาอยางพอเพียงในการเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูขอมูลใหม  การฝก
ทักษะใหมๆ  และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
  9. ใหโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี  หรือการนําความรูไปประยุกตได 
  10.  ใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ  หรือสมรรถภาพในการเรียนรูจนกระทั่งเขาได  
แลเห็นถึงความกาวหนาวา  สามารถบรรลุเปาหมายได 
 
  ดังนั้น  สรุปไดวา  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจากการฝกหัด
หรือประสบการณของแตละบุคคล  ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงความรู  
ทักษะ  เพ่ือใชในการตอบปญหาประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ทั้งยังสามารถปรับตัว
เพ่ือสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันและอนาคนได  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเปนรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงแบบคอนขางถาวร 
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 ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู  (acquires – needs  theory)   
  แอนคิโนซัน เอ็ท ออล  (ดํารงค  วัฒนา. 2545: 3; อางอิงจาก Atkinoson; et al. 
n.d.)  มีความเห็นวา  ผูใหญที่มีสุขภาพสมบูรณทุกคนมีบอของพลัง  พลังเหลานี้จะถูกปลอยและ
ใชข้ึนอยูกับความรุนแรงของความตองการของบุคคล  สถานการณและโอกาสที่เปนอยู  ความ
พยายามของบุคคลเพ่ือเปาหมายบางอยางเปนผลจาก 

1. ความรุนแรงของความตองการหรือแรงจูงใจ 
2. ความคาดหวังถึงความสําเร็จของเขา  
3. คุณคาของสิ่งจูงใจที่ติดอยูกับเปาหมาย 

   แบบจําลองของแอทคินสัน  (Atkinoson. n.d.)  ไดสัมพันธพฤติกรรมและผลการ
ปฏิบัติงานกับความตองการ  3  อยางทีแ่ตกตางกันมากระหวางบุคคลคือ ความตองการความสําเร็จ 
(n Ach)  เชน  บุคคลจะถูกจูงใจดวยความตองการทางดานสังคมเปนอยางมาก  ถาหากวาเขา
อยูในสภาพแวดลอมของการทํางานที่มีความตองการทางดานสังคมเปนอยางมาก  ถาหากวา
เขาอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานที่มีการเก่ียวของระหวางกันกับบุคคลอ่ืนมาก  พลังของ
บุคคลเพ่ือความตองการทางดานสังคมจะถูกปลอยออกมา  ความพอใจการทํางานจะมีมาก  
ในทางกลับกันถาหากสภาพแวดลอมของการทํางานไมเปนมิตร  หรือบุคคลตองทํางานตาม
ลําพังแลว  ความตองการทางดานสังคมของบุคคลจะไมไดรับการตอบสนองภายในสถานที่
ทํางาน 
 แมคเคลแลนด  (ดํารงค  วัฒนา.  2545: 4; อางอิงจาก McClelland.  n.d.) ไดดําเนิน
ตามแนวความคิดเหลานี้  เขามีจุดมุงอยูที่ความตองการความสําเร็จโดยเฉพาะ  เขาพบวาความ
ตองการความสําเร็ยที่รุนแรงเก่ียวกับบุคคลถูกจูงใจใหปฏิบัติงานของพวกเขาอยางดีแคไหน  
แมคเซลแลนด  (McClelland)  ยังพบวาความตองการความสําเร็จ  สามารถทําใหรุนแรงข้ึนมา
ไดโดยผานทางการฝกอบรม  ดังนั้นผูบริหารสามารถเพ่ิมแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของ
พวกเขาเอง  หรือผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขาใหสูงข้ึนได  โดยใชเทคนิคของการฝกอบรมที่
เหมาะสม 
 ในการวิจัยของแมคเซลแลนด  (McClelland)  พบวาบุคคลที่มีความตองการ
ความสําเร็จสูงมีลักษณะหลายอยางคือ 

1. พวกเขาตองการความรับผิดชอบในการแกปญหา 
2. พวกเขากําหนดเปาหมายที่ยุงยากปานกลางสําหรับตัวของพวกเขาเอง  และ

พิจารณาถึงความเสี่ยงภัย 
3. พวกเขาใหความสําคัญสูงกับสิ่งยอนกลับวาพวกเขาปฏิบัติงานไดดีแคไหน 

 ดังนั้นบุคคลที่มีความคองการความสําเร็จสูง  จะถูกจูงใจอยางรุนแรงดวยสถานการณ
ของการทํางานที่ทาทายและแขงขันระหวางกัน  พวกเขาจะไมถูกจูงใจในสถานการณของการ
ทํางานประจําวันและไมแขงขันกัน  ในทางกลับกัน  บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จต่ําจะ
ปฏิบัติงานไมดีในสถานการณของการทํางานที่ทาทายและแขงขันกัน 
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 ฮอลลิเดย  (Holliday. 1998)  ไดกลาวไวสรุปไดวา  การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  
หมายถึง  กระบวนการตางๆ  รวมถึงผลลัพธซึ่งนําไปสูการเรียนรู  ซึ่งบุคคลแตละคนหรือกลุม
บุคลากรไดรับการปฏิบัติภายใตการสนับสนุนจากสถานที่ทํางานนั้นๆ  ทั้งกระบวนการและ
ผลลัพธของการเรียนรูเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในแงของความหมายที่วามีการประยุกตใช
การเรียนรูความเขาใจ  รวมถึงทักษะการปฏิบัติตางๆ  ซึ่งมีความสัมพันธตอสถานที่ทํางานนั้นๆ  
การเรียนรูในที่ทํางานนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากลูกจางแตละคนหรือกลุมลูกจางมีความเต็มใจและพึง
พอใจเปนความตองการของบุคคลเอง  ซึ่งตองไดรับการสนับสนุนจากสถานที่ทํางานนั้นๆ  ดวย 
 การพัฒนาการจัดการการเรียนรูยอมตองอาศัยศักยภาพการจัดการในหลายๆ  ดาน   
ทั้งยังตองสงเสริมทางเลือกที่หลากหลาย  แนวทางในการกอใหเกิดการเรียนรูและมีการวางระบบ
การจัดการที่เปนรูปแบบที่สนับสนุนใหบุคลากรครูเกิดการเรียนรูและนําความรูที่ไดมาใชพัฒนา
ตนเองใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดจากนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  ประจําป
งบประมาณ  2554  กรุงเทพมหานครมีแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2552 – 2555  
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคคลของบุคลากรกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานสถานะที่กําหนด   
จากนโยบายและมาตรการตางๆ  ของรัฐบาล ดังในดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การจัด
โครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานครและเสริมสรางใหบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร ทั้งดาน
ศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  และความภาคภูมิใจ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนตามมาตรฐานที่  
ก.ก.  กําหนด  โดยการสนับสนุนใหขาราชการและลูกจางไดรับการอบรม  สัมมนา  ศีกษาตอ  และ
จัดระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน  เพ่ือรวมพัฒนา
มหานครใหนาอยูอยางย่ังยืน  
 
3.   แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการเรียนรูในท่ีทํางาน 
 3.1  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการเรียนรูในที่ทํางาน  
       การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  ประกอบดวยการพัฒนาในสองดาน  คือ  การจัดการ
และการศึกษา  ซึ่งไดกลายเปนประเด็นหลักที่สถานที่ทํางาน  บริษัท  หางราน  รวมถึงมหาวิทยาลัย
ใหความสนใจเปนอยางมาก  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานของสถานที่ทํางานภาค
ธุรกิจและสถาบันการศึกษา  ซึ่งตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานซึ่งมีสวน
เก่ียวของกับโลกแหงการทํางานและอาชีพมากข้ึนกวาในอดีต  (Boud; & Garrick. 1999)   
      การดําเนินงานขององคการในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ  ดาน  
ดัมฟล (Dumphy. 1997)  สมิท (Smith. 1998)  และ  ฟุลเมอร (Fulmer. 1998)  มีความเปนสอดคลอง
กันวา  องคการตางๆ  ตองพัฒนาการเรียนรูเพ่ือใหองคการสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  องคการจะตองสรางกระบวนการเรียนรูซึ่งอาจเปนการเรียนรูจากแหลงทรัพยากรความรู
ทั้งภายในและภายนอกองคการรวมทั้งการสงเสริมและกระตุนใหพนักงานทุกคนในองคกรไดมีสวน
รวมในการจัดการการเรียนรูของตนอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงเกิดแรงผลัดดันใหองคการตางๆ  มี
ความจําเปนตองสรางสรรคและพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึน
ภายในองคกรของตน  โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายและความตองการรวมกัน
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ระหวางองคการและพนักงานนอกจากนี้  เซน (Senge. 1990)  ยังไดกลาวไวในหนังสือเรื่องวินัย  5  
ประการ  สรุปไดวา  การเรียนรูจะทําใหบุคคลสามารถคิดริเริ่มไดดวยตนเอง  และสามารถทําในสิ่งที่
ไมเคยทําไดมากอน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบวนการสรางความสําเร็จใหแกบุคคลและองคกรได  
เชนเดียวกับ  ดักเกอร (DruCker. 1974)  และ โนลส  (Knowles. 1980)  ที่มองวาการพัฒนาที่
แทจริงของพนักงานในที่ทํางานนั้นจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาตนเองโดยเรียนรูในสิ่งที่ตนตองการและ
ใชไดจริงในการปฏิบัติงาน 
 ปวีณา  หมดราคี  (2552: 64)  กลาววา  การเรียนรูในที่ทํางาน  คือวิธีการและกิจกรรม
ตางๆ  ที่ทําใหลูกจางเกิดการเรียนรูในที่ทํางานผานการใหความรูดวยวิธีการเรียนรูทั้งแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ  ซึ่งกอประโยชนอยางฉับพลัน  และรวดเร็วตอภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของลูกจาง  ตรงตามสาขาวิชาชีพและสอดคลองกับความสนใจของลูกจาง  ซึ่งผลที่ไดนั้น
เปนการพัฒนาพนักงานในดานความรู  ทักษะ  ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 อัสเทียเลียน  เนชั่นแนล  เทรนนิ่ง  ออโทริธ (Austealion  National  Training  Authorith. 
2002)  กลาววา  การเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง  การเรียนรูหรือการอบรมที่เก่ียวของกับงานที่
เกิดข้ึนในที่ทํางาน  รวมทั้งการอบรมระหวางการทํางานภายใตสภาวะงานปกติ  และการฝกอบรม
ซึ่งจัดนอกสถานที่หรือนอกเหนือกระบวนการทํางาน  เพ่ือเพ่ิมทักษะที่นําไปสูความสามารถใหมๆ  
และนวัตกรรมที่นํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันที่เขมแข็ง 
 เบท  แอน  การริค  (Boud; &  Garrick. 1999)  กลาววาการเรียนรูในที่ทํางานหมายถึง
การพัฒนาบุคคลผานการใหความรูเสริมสรางทักษะและความสามารถในการเรียนรูของบุคคลทั้งใน
ฐานะลูกจางและประชาชนในสังคมที่กวางขวาง  ซึ่งเก่ียวของกับสมถรรนะการปฏิบัติงานในปจจุบัน
และเก่ียวของกับสมถรรนะในอนาคต  ซึง่การเรียนรูในที่ทํางานนั้นเปนการลงทุนในการพัฒนา
ศักยภาพความสามารถดานความรูทั่วไป  รวมทั้งพัฒนาความสามารถเฉพาะทางและความสามารถ
ทางดานเทคนิคทางวิชาชีพ 
 ประสานวัน  (Prasanwan. 2005)  กลาววา  การเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง  วิธีการ
กระบวนการและกิจกรรมตางๆ  ซึ่งทําใหลูกจางเกิดการเรียนรูในที่ทํางาน  จากทักษะการปฏิบัติงาน
ข้ันพ้ืนฐานไปสูระดับวิทยาการชั้นสูง  และระดับการปฏิบัติงานดานการจัดการ  ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนอยางฉับพลันและรวดเร็วตอภาระงานหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของแรงงาน   
 การเรียนรูที่เกิดข้ึนรวมทั้งการเรียนรูที่เปนทางการ  การเรียนรูไมเปนทางการ  การเรียนรู
โดยความบังเอิญหรือการเรียนรูที่เปนประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งผลลัพธที่ได
นั้นเปนการพัฒนาของลูกจางในดานความรู  ทักษะ  คานิยม  แนวคิด  ทศันคติ  รวมถึงพฤติกรรมการ
กระทําตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในที่ทํางาน 
 ไรแลท  (Rylatt. 1994: 10)  กลาววาการเรียนรูในที่ทํางาน  หมายถึง  การพัฒนาที่เนน
การพัฒนาอยางยังยืนของลูกจางนายการผลิตที่สงผลตอผลลัพธทางธุกการขององคการ 
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      จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน
เปนกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในที่ทํางาน  เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู  ในการ
พัฒนาตนเอง  สายงานที่ตนรับผิดชอบกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหนาที่  โดยให
กระบวนการที่หลากหลาย  ทําใหเกิดความสามารถในการพัฒนาตนและความมั่นคงของหนวยงาน 
   
 3.2  หลักในการจัดการการเรียนรู ในที่ทํางาน 
        การจัดการการเรียนรูในที่ทํางานจําเปนตองอาศัยวิธีการในการดําเนินการเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาตนเองของบุคลากรครู  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีหลักในการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางานดังที่ ไรแลท (Rylatt.  1994: 17)  ไดกลาวถึงหลักการของการเรียนรูในที่ทํางาน
ดังนี้   
           1.  การเรียนรูในที่ทํางานไมสามารถเกิดไดเพียงเวลาชั่วขามคืน 
           2.  การเรียนรูจําเปนที่จะตองมีการออกแบบที่ไดรับการบูรณาการผสมปสานเปน
อยางดีมีการถายโอนการเรียนรู  และมีการประเมินผล 
    3.  การเรียนรูโดยฉับพลันทันท ี เปนแรงขับกอใหเกิดการจัดการที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
    4.  การรับรูและเขาใจถึงสมรรถนะที่จําเปน  เปนสิ่งที่สําคัญตอกลยุทธทางธุรกิจ 
    5.  การเรียนรูในที่ทํางานเนนการพัฒนาใหเปนบุคคลอยางสมบูรณ 
        ซึ่งสามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐาน  8  ประการ  สรุปไดดังนี ้
        1.  การเรียนรูในที่ทํางานตองมีความสําคัญกวาความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่
เกิดข้ึนในองค  กระบวนการเรียนรูตองอยูในระดับที่มีความซับซอน  ซึ่งทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งความเปลีย่นแปลงตางๆ  นั้นมิอาจเปนอุปสรรคตอการเรียนร็ของบุคคล 
         2.  การเรียนรูในที่ทํางานนั้นตองมีรูปแบบที่เปนระบบและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  
การเรียนรูในที่ทํางานนั้นตองสนับสนุนปจจัยเขาที่หลากหลาย  ทั้งดานการออกแบบ  การแปรสภาพ  
และการประเมินผล  ซึ่งตองมีรูปแบบที่เปนระบบและมีผสมผสานบูรณาการ  การเรียนรูในทีท่ํางาน
นั้นตองเกิดข้ึนจากเปาหมายและผลลัพธทางธุรกิจ  เปาหมายของการเรียนรูในที่ทํางานนั้นมข้ึีนเพ่ือ
บูรณาการการผสมผสานระหวางการปฏิบัติที่สามารถวัดผลได  ความสามารถในการผลิตสินคา  
คุณภาพ  และศักยภาพ  ซึ่งการเรียนรูในที่ทํางานตองมีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน  ทั้งแผนการ
ดําเนินงานระยะเวลาสั้นหรือแผนการดําเนินงานระยะยาว  เพ่ือใหตรงตามความตองการขององคกร 
         3.  การเรียนรูในที่ทํางานตองเปนกลไกซึ่งนําไปสูผลลัพธทางธุรกิจโดย
เปาหมายของการเรียนรูในที่ทํางานตองสอดคลองกับความจําเปนทางธุรกิจขององคการในระยะสั้น
และระยะยาว  ซึ่งเกิดไดจากกระบวนการวางแผนที่มีการวิเคราะหการในภาพรวม 
         4.  การเรียนรูในทีทํางานตองมีความหมายตอลูกจาง  ทั้งการเห็นคุณคาของ
ตนเองและความย่ังยืนของความรู  ซึ่งกิจกรรมตางๆ  ที่กอใหเกิดการเรียนรูในทีทํางานควรระบุ
เปาหมายเปนรายบุคคล  ซึ่งมีลักษณะเปนการสงเสริมการเรียนรูที่มากกวาการพัฒนาแตเพียงทักษะ
ดานการปฏิบัติงานตามสายงานและตามหนาที่  ที่รับผิดชอบเทานั้น 
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  5.  การเรียนรูในที่ทํางานตองเปนการเรียนรูอันเกิดจากแรงขับซึ่งควรมีความ
ยืดหยุนเพียงพอ  สามารถตอบสนองตามความตองการของแตละบุคคลได 
  6.  การเรียนรูในที่ทํางานตองมีลักษณะมีสมรรถนะเปนฐานและมีการพัฒนา
เนื้อหาความรูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถะทีต่องการ 
  7.  การเรียนรูในที่ทํางานตองมีลักษณะทันตอชวงเวลา  การเรียนรูกระทําได
ทันทีไมวาในชวงเวลาใดก็ตาม 
  8.  การเรียนรูในที่ทํางานตองขยายไปในเรื่องที่เปนความรูใหมๆ  ซึ่งที่ทํางาน
ตองจัดเตรียมขอมูลทั้งจากแหลงคนควาภายในและภายนอกเพ่ือชวยพัฒนาจุดมุงหมายเชิง  กลยุทธที่
สามารถนําไปใชปฏิบัติงานได 
 ปวีณา  หมดราคี  (2552: 67)  กลาวถึง  การเรียนรูในที่ทํางานเก่ียวของกับการเรียนรูของ
องคกรซึ่งมีความแตกตางจากการเรียนรูในหองเรียนหรือกระบวนการการศึกษาที่เปนทางการ   
การเรียนรูในที่ทํางานเปนการเรียนรูของผูใหญ  และเรียนรูจากสภาพแวดลอมในการทํางานจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ  ในที่ทํางานนั้น  เปนการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน 
เพ่ือนําไปแกไขปญหาในชีวิตจริงและสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของบุคคลและองคกร  โดยมีวัฒนธรรมองคกรและคานิยมในการเรียนรูขององคการเปน
ตัวสนับสนุน  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีหลักในการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
กระบวนการ  5  ดานดังนี้ 
  3. 2.1 การจัดการอบรม 
    การจัดการอบรมโดยใชวิทยากรภายในและภายนอกเปนกระบวนการในการ
พัฒนาการจัดการการเรียนรูของครู  ซึ่งมีผูรูไดใหความหมายของการฝกอบรม  เพ่ือเปนแนวทางใหให
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูไวหลายทานดังนี ้
    บีช  (Beach. 1970: 193)  กลาววา  การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการที่จัดข้ึน 
เพ่ือใหบุคคลไดเรียนรู และมีความชํานาญ  เพ่ือวัตถุประสงคใหบุคคลรูเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะหรอื
เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior)  ของบุคคลไปในทางที่ตองการ 
    กูด  (Good. 1973: 613)   ไดใหความหมายการฝกอบรมวา หมายถึง   
กระบวนการใหความรู และฝกทักษะแกบุคคล  ภายใตเงื่อนไขบางประการ  โดยการจัดการฝกอบรม 
ไมไดจัดกระทําใหใหญโตเหมือนกับการจัดการเรียนการสอน 
    วิชิต  สุรัตนเรืองชัย  (2534: 47)  อธิบายวา  การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัด
ข้ึน  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว    
    วัฒนา  ชื่นวงศา  (2536: 24)  กลาววา  การฝกอบรมเปนการเสริมสราง  
เพ่ือพัฒนาความคิดเห็น ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และทักษะของบุคคลในการทํางานให
กวางขวาง กาวหนา   
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    วิน  เชื้อโพธิหัก (2537: 1) กลาววา  การฝกอบรม เปนกระบวนการพัฒนาความรู
ประสบการณ  ทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรมและทักษะความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรที่ไม
สามารถจะทําไดโดยกระบวนการเรียนการสอนปกติเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    อาชัญญา  รัตนอุบล  (2540: 8) ไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรมวา การ
ฝกอบรมมีความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาประชากร และบุคลากรซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลายประการตามไดสรุปไวดังนี ้
     1.  การฝกอบรมชวยปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนโดยการสรางเสริมความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง 
     2.  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหาที่เกิดข้ึนแลว โดยการสรางเสริม
ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการแกปญหาและฝกปฏิบัติการแกปญหานั้น 
     3.  การฝกอบรมชวยประหยัดรายจายเพราะการฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จัดข้ึน
ในระยะเวลาสั้นภายในงบประมาณจํากัดและไดผลคุมคาตามวัตถุประสงค 
     4.  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จะชวยใหบุคลากรเกิดการเรียนรูเพ่ิมเติม
ประสบการณใหมๆซึ่งอาจจัดในเวลาเรียนตามปกติหรือในวันหยุดสุดสัปดาหก็ได 
     5.  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่กอใหเกิดความสามัคคีเนื่องจากผูเขารับการ
ฝกอบรมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทํากิจกรรมรวมกันแกไขปญหา
รวมกันกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
     6.  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามเชื่อมั่นใน
งาน กลาที่จะเผชิญปญหาและอุปสรรค     
     7.  การฝกอบรมเปนวิธีการที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต   เครือวัลย  
ลิ่มอภิชาต  (2537: 7)  และอาชัญญา  รัตนอุบล  (2540: 51)  ไดสรุปกระบวนการฝกอบรมเปนลําดับ
ข้ันตอน ดังนี ้
     ข้ันที่  1  การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม กอนการฝกอบรมใด ๆ 
ผูจัดการฝกอบรมควรศึกษาขอมูลของปญหา สาเหตุของปญหา  หนทางที่จะนําไปสูการแกไขปญหา    
โดยติดตอประสานงานกับผูรับผิดชอบ และผูเก่ียวของ   รวมทั้ง ตัวผูเขารับการฝกอบรมเอง  เพ่ือการ
วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับผูรับการฝกอบรมในเรื่องของพ้ืนฐานทั่วไป เชน คุณสมบัติ คุณวุฒิ  เพศ วัย  
จํานวนการทํางาน ประสบการณเดิม พ้ืนฐานการศึกษา ความสามารถพิเศษ  ความสนใจ  ซึ่งผูจัดการ
ฝกอบรมอาจใชวิธีการศึกษาขอมูลตาง ๆ เหลานี้ และวิเคราะหความตองการ ความจําเปนได จากการ
ใชแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ หรือการสัมภาษณ  การพูดคุยอยางไมเปนทางการ  การสํารวจ หรือ
การทดสอบบุคลากรที่ทํางานและประสบปญหาโดยตรง การวิเคราะหหาความตองการ นับวาเปน
ประโยชน และมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการจัดการฝกอบรม   เนื่องจากเปนการจัดการฝกอบรม
ที่เกิดข้ึนจากความตองการ และความสนใจที่แทจริงของผูรับการฝกอบรมมากกวาจะจัดข้ึนตามความ
พึงพอใจของผูจัดการฝกอบรม ซึ่งจะทําใหการฝกอบรมมีคุณคาและมีประโยชนตอผูรับการฝกอบรม
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อยางแทจริง นอกจากนี้แลวขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความตองการจําเปน   ยังจะเปนประโยชนตอ
การกําหนดวัตถุประสงค ของ โครงการฝกอบรมที่จัดข้ึนนําไปใชในการกําหนดเนื้อหาหลักสูตรของการ
ฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  ออกแบบเทคนิควิธีการฝกอบรมใหเหมาะสมตรงกับ
วัตถุประสงค เนื้อหา และกลุมผูเขารับการฝกอบรม  ตลอดจนสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนด
เกณฑและวิธีการประเมินผลการฝกอบรมไดเปนอยางดี 
     ข้ันที่  2   สรางหลักสูตรฝกอบรม    หลักสูตรการฝกอบรม  หมายถึง  
ประมวลความรู เนื้อหาสาระ และประสบการณ  ความรูตามที่ผูจัด ผูบริหาร โครงการฝกอบรมไดจัด
เสนอใหผูเขารับการฝกอบรมพึงไดรับการพัฒนา  โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการการ
ฝกอบรมที่ไดกําหนดไว  ดังเชน อาชัญญา  รัตนอุบล (2540: 58)  ไดเสนอลักษณะของวัตถุประสงค
ของการฝกอบรมไวดังนี ้
    1.  ตองระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเขารับการอบรม  หลังจากได
สอนวิชานั้น ๆ จบลงแลว  
                       2.  ตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเปน
หลักสําคัญ 
                       3.  คําที่บงบอกพฤติกรรมตองชัดเจนไมกํากวม  เชน   คําวา  สามารถ  
จําแนก  เพ่ือชวยใหวิทยากรมองเห็นวิธีการจัดประสบการณในการเรียนรู  เชน การเตรียมการสอน
การใชเทคนิคและอุปกรณและระยะเวลาที่ใชในการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค    
                       4.  ตองชวยใหวิทยากรไดมองเห็นถึงพฤติกรรม ของ ผูเขารับการอบรม   
ที่จะแสดงออก  ซึ่งจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  โดยควรระบุเกณฑข้ันต่ํา 
ของพฤติกรรมที่คาดหวัง  เพ่ือใชในการวัดการประเมินผลการอบรม 
  จากที่กลาวมาในขางตนสามารถสรุปไดวา  การจดอบรมหมายถึง  การที่องคกรมี
นโยบายและการดําเนินงาน  การเชิญวิทยากรภายนอกหนวยงานมาใหความรู  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการใหทุนการฝกอบรมระยะสั้นตามสถาบันแหลง
เรียนรูตางๆ  อยางทั่วถึงและตอเนื่อง  ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความตองการของหนวยงาน 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน 
  3. 2.2 การสัมมนา 
   กรมสามัญศึกษา (2530: 59)  ไดกลาววา  การประชุมสัมมนา  (Seminar)  เปน
การประชุมเพ่ือศึกษาคนควาและรวบรวมขอเท็จจริง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวาง
ผูเขารวมในเรื่องที่กําหนดหัวขอไวอยางชัดเจน  มีกําหนดการและแบบแผนที่แนนอนโดยมี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิรวมบรรยาย  อภิปราย  หรือเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณแกสมาชิกในที่ประชุม  หรือเพ่ือกระตุนเราความคิดในอันที่สมาชิกจะได
นําไปประกอบการพิจารณาและมีสวนรวมในการอภิปรายในกลุมยอยตอไป  ซึ่งจะนําไปสูการหา
ขอสรุปรวมกันในเรื่องที่ตองการ 
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      1.  เปนการประชุมอภิปรายกลุมระหวางผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
โดยจะกําหนดหัวเรื่องในการสัมมนาไวลวงหนา  และมีการกําหนดผูนําในการสัมมนา  นอกจากนี้
ผูเขารวมสัมมนามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที ่

      2.  ผูนําการสัมมนาอาจตองเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา  เพ่ือแจกแก
ผูเขารวมสัมมนาไดศึกษาอันจะชวยใหการสัมมนาดําเนินอยูภายในขอบเขตหัวเรื่องที่กําหนดไวและ
ผูเขารวมสัมมนาอาจใชประกอบการซักถามขอสงสัยตางๆ 
   3.  มีการะประชุมกลุมยอยเฉพาะเรื่องตามที่กําหนด 

  3.1  วิเคราะหปญหาและแสวงหาวิธีการแกปญหา 
  3.2  เลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด 
  3.3  รวบรวมขอเสนอแนะกลุมยอยเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 
     4.  รายงานผลการประชุมของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ  อาจมีการอภิปรายรวม

แบบทั่วไป  (Forum  discussion)  เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกกลุมอ่ืนๆ 
    5.  สรุปผลการประเมินผลการสัมมนา 
    6.  พิธีปดการสัมมนา 
    การสัมมนามีเปาหมายอยูที่การแกไขปญหาที่สมาชิกผูเขารวมประชุมมีความ

สนใจรวมกัน  ผูเขารวมสัมมนาจึงตองทําหนาที่เปนผูรับและผูใฝรูเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันในเรื่องที่มุงจะพิจารณาโดยเฉพาะ  (Particular topic)  โดยนําเอาประสบการณเดิมมาสราแนว
ปฏิบัติใหมเปนการเพ่ิมพูนความรูแกผูเขาสัมมนาเพ่ือใหสามารถไปปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  หรือเพ่ือเปนการเตรียมตัวใหกาวหนาเหมาะกับตําแหนงที่มีความ
รับผิดชอบสูงข้ึนไป 

    กุลธน  ธนาพงศธร  (2544: 495)  ไดกลาวถึงประเภทการสัมมนาไววาเปนการ
ประชุมอภิปรายเปนกลุมในระหวางผูที่มีประสบการณมาก  โดยจะมีการกําหนดหัวขอเรื่องหรือ
ประเด็นในการสัมมนาไวลวงหนา  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนผูนําการสัมมนาดวย  แตผูนําการสัมมนาดังกลาวจะแสดงบทบาทในการนําอยางเปน
ทางการนอยที่สุด  ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงทรรศนะของตนไดอยางเต็มที่การตั้ง
ประเด็นหรือหัวขอเรื่องที่จะสัมมนาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการสัมมนาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว
ได  เพ่ือใหการสัมมนาอยูภายในขอบเขตของหัวขอเรื่องหรือประเด็นที่กําหนดไว  ผูนําการสัมมนา
อาจจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือแจกจายใหผูเขารวมสัมมนาทุกคนกอนลวงหนา  
เพ่ือจะไดมีเวลาศึกษาพิจารณาเอกสารเหลานั้นเสียกอน  สวนในระหวางการสัมมนาจะเนนในดาน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามปญหาขอสงสัยและเพ่ิมเติมทรรศนะตางๆ  เพ่ือความถูกตอง
สมบูรณของประเด็นที่นํามาสัมมนา  มากกวาที่จะเปนการโตเถยีงปะทะคารม  เพ่ือโจมตีความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน  ดังนั้น  การตั้งประเด็นหรือหัวขอเรื่องที่จะสัมมนาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
การสัมมนาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได 
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    มานิต  ศุทธสกุล  (2553: 98)  กลาววา  การสัมมนา (seminar) เปนการประชุม
อภิปรายรายรูปแบบหนึง่  ซึ่งตางจากการประชุม  อภิปรายกลุมหรือการประชุมอภิปรายทั่วๆ  ไป  
ตรงที่ผูเขารวมในการประชุมอภิปรายเปนผูเก่ียวของที่มีความรู  ประสบการณ  หรือความเชี่ยวชาญ
ในเรื่อง  ประเด็น  หรือปญหาที่อภิปรายหรือเขารวมในการสัมมนา  ไมใชใครก็ไดที่จะเขารวมในการ
สัมมนานั้น  ผูเขารวมในการสัมมนาแตละคนในฐานะที่เปนผูมีความรู  ประสบการณ  หรือความ
เชี่ยวชาญในเรื่อง  ประเด็น  หรือปญหาดานนั้นๆ  จึงถูกกําหนดใหตองมีเอกสารประกอบการสัมมนา
ของแตละคนในการเขารวมสัมมนา  ซึ่งอาจเปนบทความ  รายงาน ทั้งบันทึก เพ่ือใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันในระหวางผูเขารวมสัมมนาดวยกัน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การประชุมอภิปรายระหวางกลุมและผูที่มีความเชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ  เปดโอกาสใหบุคลากรไดปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด  จากประสบการณในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน  ตามขอบเขตโดยมีการเตรียมหัวขอและเอกสารประกอบการสัมมนา      
มีเรื่อง  ประเด็น ปญหาที่ตองการใหไดรับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรู
ในสิ่งใหม และประสบความสําเร็จตามหัวขอที่วางเปาหมายไว  เสนอแนวทางในการทํางาน        
การแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร   
  3. 2.3 การศึกษาดูงาน   
   การศึกษาดูงานเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรมุงเพ่ิมความรูความชํานาญและ
ประสบการณเพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถปฏิบัติงานที่อยูในความรูผิดชอบไดดีย่ิงข้ึนการศึกษาดู
งานและการสังเกตวิธีการทํางาน  ทําใหบุคลากร  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาจาก
ประสบการณจริง  ทําใหเกิดการพัฒนาอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสถาบันและตอบุคลากรควบคูกันไป  
ดังมีนักวิทยาการหลายทานไดใหความหมายการศึกษาดูงานไวดังนี ้
 วิบูลย  ชมละมาย  (2545: 44)  กลาววา  การศึกษาดูงานเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติอยู  เพ่ือการเรียนรูวิธีการและกระบวนการตลอดถึงเทคนิคตางๆ  มาปรับปรุงการ
ปฏิบัตงานของตนเองในดานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  เชื่อวาเปนวิธีการที่จะชวยใหครู
ไดรับประสบกาณตรงมากที่สุด  และชวยเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานไดดีดวย  ดงนั้นสถานที่ที่จะ
ไปศึกษาดูงานจึงตองดีเดนและเปนตัวอยางที่ดี 
 อํานวย  กิจเจริญ  (2547: 41)  กลาววา  การศึกษาดูงานทําใหบุคลากรมีโอกาสไดเพ่ิมพูน
ความรูประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ  และไดแนวคิดใหมมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแตละ
คนอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสถาบันและตอบุคลากร  ทําใหสถาบันมีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาระสม
กับงานจะทําใหการปฏิบัตงิานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว 
 สุรัจ  บุญมาดี  (2546: 31)  กลาววา  การไปศึกษาดูงาน  เปนกิจกรรมในการดําเนินการ  
โดยนําคณะครูอาจารย  ไปศึกษานอกสถานที่  แหลงการเรียนรู   และสถานประกอบการตางๆ   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  ความชํานาญและประสบการณ 
 สมเพียร เทียนทอง (2542: 36) ไดใหความหมายของการศึกษาดูงานไววา การศึกษาดูงาน
เปนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในลักษณะที่เรียกวา การศึกษานอกสถานที ่ซึ่งบุคลากรไดไปเย่ียมชม
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สถานที่จริงอยางหลากหลาย สามารถนํา สิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็นเหลานั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตน การศึกษาดูงาน จึงเปนการกระตุนใหไดพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน   
ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการ 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การศึกษาดูงานคือ  การนําบุคลากรในหนวยงานไปดู
กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ที่เห็นวาเปนแบบอยางที่ดี  
เปนแหลงการเรียนรูที่มีความหลายหลาย  เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูสิ่งใหม  ไดแนวคิดวิธีการในการ
พัฒนาปรับปรุงการทํางาน  ไดพบเห็นประสบการณใหมๆ  เปนประโยชนตอหนวยงานของตนเอง  
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและองคกร 
  3. 2.4 การศึกษาตอ 
   การศึกษาเปนการปฏิบัติอยางหนึ่งเพ่ือนํามาซึ่งการพัฒนาความกาวหนาดาน
ทักษะความรู  ตลอดจนหนาที่การงาน  สวัสดิการ  เงินเดือน  และอ่ืนๆ  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการใหมๆ  ทําใหการศึกษาตอเขามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  จึงมีแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา
ตอเพ่ือการพัฒนาบุคลากรหลายแนวคิด  ดังนี้ 
 ชุมพร  ศรีโสภา  (2537: 44)  กลาววา  ผูบริหารหรือหนวยงานควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมี
โอกาสศึกษาตอ  เทาที่โอกาสจะอํานวยใหตามความตองการการเพ่ิมพูนความรูและวุฒิใหกับตนเอง  
ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการ 
 พินิจ  ภูทับทิม  (2543: 52)  ไดใหความหมายไววาการสงเสริมใหขาราชการไปศึกษาตอเปน
กิจกรรมสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงานบุคลากรสมัยใหม โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ทางการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการใหการศึกษาอบรม  “คน”   
ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สดุของประเทศ  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ใหมีคุณภาพ  
ปญหาที่เคยไดทราบมาก็คือ  เก่ียวกับความรูของครูซึ่งปรากฏวาใหระยะปแรกครูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ  มาทํางานการสอนของครูจะมีคุณภาพสูงเทากับวุฒิที่เรียนมา  แตปตอไป
คุณภาพและความรูจะลดลง  เมื่อนานไปเหลือเพียงแตระดับชั้นที่ครูทําการสอนอยูเทานั้น  ดังนั้น
บุคลากรทางการศึกษาจะตองไดรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  การใหโอกาสแกขาราชการเพ่ือศึกษา
ตอหรือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  และชวยใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางาน  ทําใหขาราชการมี
ความมั่นใจในตัวเอง  เขาใจจุดมุงหมายในการทํางานที่ดีข้ึน  และโอกาสที่จะไดเลื่อนฐานะก็มีมากข้ึน  
ยอมเปนเรื่องจําเปน  และเปนผลตอบแทนที่ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมเพราะนอกจากจะเปนการ
สงเสริมกําลังใจแกขาราชการแลวยังเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ  และสัมพันธภาพอันดี
ระหวางกันตอไปดวย 
 พัชรี  ราวีศรี  (2544:  23)  กลาววา  การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ  เปนการสงเสริมให
บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง  โดยการเพ่ิมวุฒิ  หรือการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความชํานาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดแกบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ 
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 ทิพยมณฑา  ดอกไม  (2547:  44)  กลาววา  การศึกษาตอเปนสิ่งจําเปนในการที่จะพัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ทําใหทราบถึง
ขอมูลขาวสารที่รวดเร็วทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ถาองคกรมุงที่จะแขงขันใหธุรกิจมีความ
เจริญกาวหนานั้น ตองมีขีดความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็วดวยเชนกัน การศึกษาตอสามารถ
เพ่ิมพูนทักษะความรูใหมีความตอเนื่องและมั่นคงในการวิเคราะหหรือรับรูถึงขาวสารตางๆ  ทั้งที่มีผลดี
และผลเสียตอองคกร  เพ่ือใหเกิดการรับรูและแกไขปญหาตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากที่กลาวมาในขางตนกลาวโดยสรุปคือ  การอนุญาตใหบุคลากรไดพัฒนาความรู
ความสามารถ โดยการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา  ผูศึกษาตอมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 
ในสาขาที่เก่ียวของหรือที่เปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   
  3. 2.5 การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู   
   การนิเทศ  (Supervision)  หมายถึง  ความพยายามทุกชนิดของผูบริหารในการที่
จะปรับปรุง  สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดีข้ึน  เปนการเพ่ิมพลัง
การปฏิบัติงานของครู  รวมทั้งใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ  ผลสุดทายคือ  การศึกษาของ
นักเรียนกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ  (จันทรานี  สงวนนาม.  2545)  โดยกิจกรรมการนิเทศมี
การดําเนินงานไดหลายอยางโดยคํานึงถึงสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของสถานศึกษา
แตละแหง 
 กรรณิการ  มาบุญมี  (2549: 8)  กลาววา  การนิเทศการศึกษาคือ  กระบวนการที่ผูบริหาร
โรงเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาไดรวมชวยเหลือแนะนําเก่ียวกับการทํางาน  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกผูเรียน  
 คลิกแมน  (สุทธนู  ศรีไสย. 2537; อางจาก Clickman. 1985)  ไดใหความหมายของการ
นิเทศไววา  การนิเทศหมายถึง  หนาที่ของทางโรงเรียนที่ตองปรับปรุงการสอน  รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือโดยตรงกับครู  การพัฒนาหลักสูตร  การใหบริหารเสริมวิชาการ  การพัฒนากลุมและการ
สนับสนุนใหครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2550: 103)  กลาวถึง  วัตถุประสงคหลักของการนิเทศ  
3  ประการ  คือ 

1. พัฒนาผูสอนและผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพมากข้ึน 

2. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล  กลุมบุคคลและองคการทั้งในการเรียนการ
สอนและงานที่เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. สรางขวัญและความมั่นใจใหกับผูเรียน  ผูสอน  และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของให
สูงข้ึนทั้งในระดับบุคคลและองคการ 
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   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541: 51)  ไดใหความหมาย
วา  เปนการสงเสริมสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คือ  การสอน 
 พิชิต  พัมธุทิพยแพทย  (2541: 2)  การนิเทศการศึกษาหมายถึว  กระบวนการสรางสรรค
ที่มีหยุดนิ่งในใหคําแนะนํา  และการชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครู  และนักเรียน  เพ่ือ
ปรับปรุงตัวเองและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค 
 สมพร  ฉายแกว  (2541: 13)  ไดกลาววา  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือ
แนะนําและใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธฺภาพและ
เปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 เจตนา  เมืองมูล  (2541: 6)  ไดใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกับครูและบุคคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การที่ผูบริหารหรือเพ่ือนครูใหความชวยเหลือแนะนํา
เก่ียวกับการทํางานของบุคลากรครูตามสภาพจริงในการปฏิบัติงาน  โดยใชวิธีการพัฒนากลุม  และ
สนับสนุนบุคลากรครูใหทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  แนะแนวทางการทํางานอยางเปนระบบ  เพ่ือให
การทํางานตรงตามสายงานและภารกิจ  เปาหมายขององคกร  และยกระดับบุคลากรครูสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
              4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  การจัดการอบรม 
  กรองกาญจน กันทะใจ  (2552)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความตองการการฝกอบรม
พนักงานของบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของหัวหนางาน 
ระดับความคิดเห็นของหัวหนางานตอปญหาในการทํางานของพนักงาน และความตองการการ
ฝกอบรมพนักงาน เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของหัวหนางานตอปญหาในการทํางานของ
พนักงาน และระดับความคิดเห็นของหัวหนางานตอความตองการการฝกอบรมพนักงาน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของหัวหนางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของหัวหนางานตอ
ปญหาในการทํางานของพนักงาน กับความคิดเห็นของหัวหนางานตอความตองการการฝกอบรม 
ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 25–28 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประสบการณในการทํางาน 10 ปข้ึนไป ตําแหนงงานซุปเปอรไวเซอร ประจําฝายงาน
ควบคุมการผลิต ความคิดเห็นของหัวหนางานตอปญหาในการทํางานของพนักงานโดยรวมเห็นดวย
อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน คือ ดานการขาดแคลนความรู ดานการขาดแคลนทักษะ และดานเจต
คติ สวนความคิดเห็นของหัวหนางานตอความตองการการฝกอบรมพนักงาน โดยรวมเห็นดวยอยูใน



49 
 

ระดับมาก ทุกดาน คือ ดานเทคนิควิธี ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดหัวหนางานที่มี
อายุ ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน และฝายงาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปญหาใน
การทํางานของพนักงานแตกตางกัน สวนหัวหนางานที่มี เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน และฝายงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอความตองการ
การฝกอบรมพนักงานแตกตางกันความคิดเห็นของหัวหนางานตอปญหาในการทํางานของพนักงาน
ดานการขาดแคลนความรู ดานการขาดแคลนทักษะ และดานเจตคติมีความสัมพันธเชิงบวกกับ 
ความคิดเห็นของหัวหนางานตอความตองการการฝกอบรมดานมนุษยสัมพันธ สวนความคิดเห็นของ
หัวหนางานตอปญหาในการทํางาน ดานการขาดแคลนความรู และดานเจตคติ มคีวามสัมพันธเชิง
ลบกับความตองการการฝกอบรมดานความคิดรวบยอด 
 วรเกศ เลี่ยวตระกูล  (2551)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมดาน
การปองกันและแกไขปญหาน้ําเสียสําหรับผูประกอบการแพปลา บริเวณทาเทียบเรือประมงภูเก็ต   
 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพน้ําจากการประกอบกิจการแพปลา บริเวณทาเทียบ
เรือประมงภูเก็ต เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมผูประกอบการแพปลา ใหเกิดความรูความเขาใจ 
ความตระหนัก และเจตคติในดานการปองกันและแกไขปญหาน้ําเสีย เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการฝกอบรมผูประกอบการแพปลา และเพ่ือหาความพึงพอใจของผูประกอบการแพปลาตอ
โปรแกรมการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษาการศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย พบวา 
โปรแกรมการฝกอบรมทําใหผูประกอบแพปลามีความรูความเขาใจ ความตระหนัก และเจตคติ ใน
เรื่องการปองกันและแกไขปญหาน้ําเสยีจากกิจการแพปลาปนเปอนลงสูแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมพบวา มีประสิทธิภาพในดานการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําเสียจากกิจการแพปลา อีกทั้งความพึงพอใจของผูประกอบการแพปลาที่มีตอ
โปรแกรมการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 64.22 
 วิเชียร  หรูวิจิตรพงษ  (2549)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามแนวคิดโฟรแทซีสเต็มเพ่ือสงเสริมทักษะการสอนของครูประจํากลุมการศึกษานอก
โรงเรียนการเรียนรูดวยการนําตนเองของครู  :  การวิจัยพหุกรณี  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนของครูประจํากลุมการศึกษานอก
โรงเรียน  ไดแก  ปญหาดานครูประจํากลุม  ปญหาดานผูเรียน  ปญหาดานวิธีการสอน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดโฟรแม็ทซีสเต็ม
ประกอบดวย  1)  ความเชื่อพ้ืนฐาน  2)  วัตถุประสงค  3)  กระบวนการ  4)  ผลที่ไดรับ 

3. ผลการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการนํารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่ได
พัฒนาข้ึนไปใช  พบวา  ปจจัยไดแก  ครูประจํากลุม  จํานวนผูเรีนย  วิธีการเรียนการสอน 
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 การสัมมนา 
 มกราพันธุ  จูฑะรสก  และคณะ  (2551)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ประเมินผลโครงการการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การจัดการความรูกับแทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินปลโครงการการจัดการความรูเทคนิค
การสอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ผลการวิจัยพบวา  
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการในภารพรวมอยูในระดับมากเนื้อหาการบรรยายแบบมี
สวนรวมสอดคลองกับวัตถุประสงค  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ไดอยูในระดับมากที่สุด  สวนในดานการถอดบทเรียนจากอาจารย
ตนแบบแบงเปน  3  กลุม  โดยกลุม 1  เรื่องการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  มีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมาก  กลุม  2  เรื่องการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมกับ
การคิดอยางเปนระบบ  มีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด และกลุม  3  เรื่องการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมกับความเอ้ืออาทร  มีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมาก  ผลการ
นําหลักสูตรไปใชครั้งนี้  ผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสะทอนในภาพรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพสอดคลองกันวาเปนหลักสูตรที่ดี  มีเนื้อหาสาระ  บรรยากาศที่เปนกัลยาณมิตร  วิทยากร
กลุมทําหนาที่เอ้ืออํานวยกระบวนการกลุมไดอยางดี  จนทําใหสมาชิกกลุมสามารถจัดการความรู
เก่ียวกับเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมไดประสบผลสําเร็จ 
 การศึกษาดูงาน 
 ชิโฮ  ซูซูกิ  (2551)  ไดทําการเรื่อง  รปูแบบการจัดการศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรูที่เทา
เทียม  :  กรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมระหวางเยาวชนญี่ปุนกับ
เยาวชนไทยของ  มูลนิธิ  ไว.เอ็ม.ซี.เอ  กรุงเทพมฯ  สาขาพะเยา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
เก่ียวกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิสมัพันธระหวางคนตางวัฒนธรรม ดวยกระบวนการการศึกษาดู
งาน (Study Tour) เพ่ือใหทราบถึงความเขาใจอันดีระหวางคนตางวัฒนธรรมโดยการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนามโนธรรมสํานึก(Conscientization) ของเยาวชน เพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาต ิการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลโดยการ
สังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ รวมทั้งการวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของ 
บนทางแนวคิดของการสรางมโนธรรมสํานึก และการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Development Education) 
ซึ่งใชวิธีการเรียนรูที่เนนกระบวนการไตรตรองและสะทอนกลับ (Reflection) เพ่ือเสริมสรางสังคมที่
เอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน (Symbiosis Society)จากกรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางเยาวชนไทยกับเยาวชนญี่ปุน  
 ผลการจิจัย  พบวา ดานเยาวชนญี่ปุนไดเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมมากกวาดาน
เยาวชนไทย อีกทั้งผลการศึกษาทําใหทราบวา ทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุนมีการพัฒนาดาน
จิตใจ การสรางมโนธรรมสํานึก รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติระหวางกัน สงผลใหเกิดความเคารพ
ตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาต ินอกจากนั้นยังทําใหเยาวชนทั้งสองฝายมีความ
เขาใจตนเองมากข้ึน จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุนเกิดความเขาใจอันดี
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ระหวางคนตางวัฒนธรรม และตระหนักถึงวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีดวยการเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนตองอาศัยการเรียนรูที่เนนการเสวนา และกระบวนการ
ไตรตรองและสะทอนกลับจากประสบการณ ซึ่งกระบวนการดังกลาวไดสรางกําลังใจตอมนุษย และ
สามารถวิพากษวิจารณทั้งตนเองและโลก เพ่ือทุกคนจะไดดําเนินชีวิตอยูรวมกันในฐานะผูมีความ
รับผิดชอบในสังคมโลก 
 วรวิทย  จันทรสุวรรณ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาแนวโนมและความตองการ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตวามตองการเขาศึกษาและปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและทัศนคติที่มีตอมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  (จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  สมุทรปราการ  ปทุมธานีและสมุทรสาคร)  ผลการวิจัยพบวา
ในกลุมตัวอยางที่สํารวจมีความตองการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคม  (รวมทั้ง  9  แหง)  
มากวารอยละ  12.7  มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ  25.8  มีความตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เหตุผลของกลุมตัวอยางที่เลือกเขาศึกษาตอคือ  ไดเรียนสาขาทีต่องการ  
ใกลบาน  คาใชจายไมแพง  มีโอกาสจบสูง  เปนตน  สวนเหตุผลของกลุมตัวอยางที่ไมตองการเขา
ศึกษาตอคือการเดินทางไมสะดวก  ไมมีสาขาวิชาที่ตองการเขาที่อ่ืนได 
 การศึกษาตอ 
 กิตติภณ  กิตยานุรักษ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก  
เขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ของนกัเรียนหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประ
ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรอยูในระดับมาก  คือ  
ดานอาจารยผูสอน  ดานหลักสูตร  และดานภาพลักษณของสถาบัน  สวนดานสวัสดิการและการ
บริการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเก่ียวกับ  ปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  โดยภาพรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 วันชัย  แกวนาคแนว  (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนศึกษามัธยมตอนปลาย  ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ  
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ผลจากการวิจัย  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  คือ คะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  และจํานวนพ่ีชายหรือพ่ีสาวในครอบครัวที่
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ระดับรายไดของผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูที่รูจัก  อาชีพของผูที่
รูจัก  สื่อประชาสัมพันธ  และสวัสดิการนักศึกษา  นักเรียนตัดสินใจศึกษาตอ  คิดเปนรอยละ  87.38  
และสวนใหญเลือกที่จะศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอันดับที่  1  เหตุผลในการเลือก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่นักเรียนเลือกเปนอันดับที่  1  มากที่สุด  เพราะ  สถาบันมี
สาขาวิชาที่ตองการเรียน  คณะหรือแผนกวิชาที่นักเรียนสนใจเลือกอันดับที่  1  มากที่สุด  คือ    
คณะนิติศาสตร  เหตุผลในการเลือกคณะหรือแผนวิชา  ที่นักเรียนเลือกเปนอันดับที่  1  มากที่สุด  
คือ  มีสาขาวิชาที่ตองการเรียน  หลักสูตรที่นักเรียนตองการและเลือกเปนอันดับที่  1  มากที่สุด   
คือ  นิติศาสตร  เหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชา  ที่นักเรยีนเลือกเปนอันดับที่  1  มากที่สุด      
คือ    ตรงกับความรูบุคลิกและความถนัดของตนเอง  และอาชีพที่ตองการกําเมื่อเรียนจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   
 รัตนา จารุเบญจ  (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมของผูเลือกไปศึกษาตอปริญญา
โทในประเทศออสเตรเลียของผูใชบริการผานบริษัท EdNET  และศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 
ที่มีความสัมพันธตอผูเลือกไปศึกษาตอปริญญาโทในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการไปศึกษาตอตางประเทศ กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการ 
ที่สมัครไปเรียนปริญญาโทในประเทศออสเตรเลียผานบริษัท EdNET  ผลการวิจัยพบวาดานพฤติกรรม
ในการเลือกไปเรียนตอปริญญาโทในประเทศออสเตรเลียของผูใชบริการผานบริษัท EdNET พบวา 
สวนมากเลือกไปเรียนประเทศออสเตรเลียเพราะคาใชจายไมแพงจนเกินไปและเปนประเทศที่อยูใกล
เมืองไทย เมืองที่นิยมไปเรียนมาก ไดแก เมลเบิรนและซิดนีย และเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยซิดนีย 
โมนาชและควีนแลนด โดยใหเหตุผลวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีหลักสูตรที่นาสนใจ  สวนใหญ
มีการหาขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาคอนขางมากซึ่งสามารถหาไดจากบริษัทแนะแนวและอินเตอร
เนท และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจไปเรียนปริญญาโท คือตัวผูเรียนเอง สวนความคิดเห็น
เก่ียวกับประโยชนของการไปเรียนตอตางประเทศนั้น สวนใหญเห็นวาทําใหมีประสบการณในการมอง
โลกและชีวิตที่กวางข้ึนรวมทั้งไดพัฒนาภาษาอังกฤษ พรอมเสนอแนะวากอนจะตัดสินใจไปเรียนตอ
ควรจะตองมีการเตรียมตัวใหพรอมโดยการเรียนภาษาอังกฤษทีเ่มืองไทยใหดี หาขอมูลเก่ียวกับ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยและเมืองที่จะไปเรียนใหมากที่สุดเพ่ือประหยัดทั้งเงินและเวลา และประการ
สําคัญจะตองมีเปาหมายของตนใหชัดเจนกอนตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทในตางประเทศ 
 
 การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู 
 ปานทอง  ปญญาเดช  (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความตองการการนิเทศการศึกษาของ
ครูประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตองการการ
นิเทศศึกษาดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ดานสื่อการเรีนยรู  ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  และดานการประเมินผลตามหลักสูตร  ของครูประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัย
พบวา  การศึกษาความตองการการนิเทศการศึกษา  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานสื่อ
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การเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานการประเมินผลตามหลักสูตร  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฎคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  รองลงมาคือดานการประเมินผลตามหลักสูตรและดาน
สื่อการเรียนรูตามลําดับ  สวนดานที่มีความตองการนอยที่สุดแตยังอยูในระดับมากคือ  ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช 
 ภิญโญ  สุทธิพิทยศักย  (2551)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1)  ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี  2)  ระดับประสิทธิภาพการสอนของครใูนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานีและ  3)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธาน ี 
ผลการวิจัยพบวา  1)  พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  2)  
ประสิทธิภาพการสอนของครูในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยประสิทธิภาพการสอน
ของครูดานการสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  และ  3)  พฤติกรรมการ
นิเทศของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูใน
สถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
    ลอวัฒนพงศา  (Lorwatanapongsa. 2001)  ไดทําการวิจัยเรื่อง   การศึกษารูปแบบ
การเรียนรูในที่ทํางานของครูใหญโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร  (ประเทศไทย)  ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรูในที่ทํางานของครูใหญแผนกนานาชาติ  และ
ครูใหญแผนกไทย  โดยคําถามวิจัยคือ  ครูใหญของโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร  
(ประเทศไทย)  มีวิธีการเรียนรูในการบริหาร  บทบาททางวิชาการและความรับผิดชอบอยางไร  
ผลการวิจัยพบวา  ในดานการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอโรงเรียนทําใหโรงเรียนตองกําหนดกล
ยุทธหรือแผนระยะยาวใหมีความยืดหยุน  โดยครูใหญมีบทบาทสําคัญคือ  บทบาทในการจัดการและ
บทบาทในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานครูพบวา  ครูใหญทํางานใกลชิดกับครูในดานวิชาการ  
และดานตางๆ  ที่เก่ียวของกับโรงเรียน  โดยอาศัยการนิเทศชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งการนิเทศมี
สวนชวยใหครูใหญเขาใจถึงสิ่งที่กังวลเก่ียวกับครูและนักเรียน  ซึ่งครูตองการใหครูใหญให
ความสําคัญกับความตองการสวนบุคคลและความตองการทางวิชาชีพของคร ู
   มอลลอซ,  แคนส  แอน  เฮส  (Malloch,Cairns; & Hase. 1998)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  
การเรียนรูในที่ทํางาน : การประยุกตใชความสามารถตามรูปแบบการเรียนรู  พบวา  ปจจัยสําคัญ
ของการเรียนรูในที่ทํางาน  มีดังนี ้
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  1.  ความเคารพนับถือจากผูเรียน  เมื่อผูเรียนพบกับนักการศึกษา  ผูบริหารผู
ประกอบธุรกิจ  รวมถึงผูใหการสนับสนุนของสถานที่ทํางาน  ผูเรียนควรแสดงความเคารพนับถือไม
วาจะบุคคลนั้นจะอยูในวัยใด  อายุใดก็ตาม  หากวาบุคคลนั้นมีสวนในการฝกอบรมและการจัด
การศึกษาข้ันสูง 
  2.  ภาระพันธะผูกพันในการเรียนรูตลอดชีวิต  การเรียนรูที่เก่ียวของกับการเรียนรู
ตลอดชีวิตควรใหความสําคัญในการจัดฝกอบรมซ้ําๆ  บอยๆ   การทวนซ้ําหรือยอนกลับนั้นจะเปน
การสนับสนุนตอความสนใจทางเศรษฐกิจของประเทศ  และยังเปนการสนับสนุนสงเสริมนักพัฒนา
บุคคลากร 
  3.  แนวคิดความเชื่อเก่ียวกับคานิยมของการเรียนรูในสภาพแวดลอมตางๆ  การ
เรียนรูเกิดข้ึน  ไดทุกเวลาและในทุกๆ  สภาพแวดลอม  ทั้งที่มีรูปแบบเปนทางการ  ไมเปนทางการ
ในมหาวิทยาลัย  หรือในที่ทํางาน 
  4.  ความมีสวนรวม  วิทยาลัยสหวิทยา  และมหาวิทยาบัย  รวมถึงหนวยงานทาง
ธุรกิจที่มีสวนในการจัดทําโครงงาน  ทําหนาที่ผูใหความชวยเหลือสนับสนุน  หรือมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  นอกจากนี้แลวยังมีการประสานความรวมมือกันระหวางผูเรียนและที่ทํางานซึ่งจัด
อํานวยทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูใหแกผูเรียนดวย 
 โอ  คอนเนอร (O’Connor. 2004)  ไดศึกษาเรื่องวงจรของการเรียนรูในที่ทํางาน  :   
ตัวแบบหลักสูตรที่ใหปญหาเปนฐานสําหรับการเตรียมการเรียนรูในที่ทํางานสําหรับมืออาชีพ      
สรุปไดวา  การประยุกตใหทฤษฎีวงจรการเรียนรูในที่ทํางาน  เพ่ือสรางหลักสูตรสําหรับการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต  เพ่ือศึกษาในดานการศึกษาไปที่ทํางานเพ่ือเตรียมหัวหนาเจาหนาที่การเรียนรู
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถการวิเคราะหการเรียนรูและการนําความรูไปใชใน
สภาพแวดลอมทางดานการศกึษาและแนวคิดของหลักสูตรเก่ียวกับการฝกความสามารถพิเศษ  
หลักสูตร  มหาบัณฑิตมีจุดหมายเพ่ือทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและใหแนวคิดในการใชความรูใน
การทํางานและสงเสริมการเรียนรูในฐานะลักษณะพิเศษที่จําเปนของชีวิตองคกร 
 บอททรัพ  (Bottrup. 2005)  ศึกษาเรื่องการในเครือขายแบบสามทาง  ระหวางการเรียนรู
ในโรงเรียนและการเรียนรูในที่ทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคงานวิจัยคือเพ่ือศึกษาการเรียนรูแบบ
เครือขายเปนฐานและอภิปรายถึงรูปแบบของการมีสวนรวมในเครือขายที่สามารถยกระดับการเรียนรู
ในองคการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายเพ่ืออธิบายลักษณะพิเศษของการวางเงื่อนไขลวงหนาใน
การเรียนรูโดยใชเครือขายเปนฐาน  เพ่ือวิเคราะหจากประสบการณจากการทําวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
กับการเรียนรูโดยใหโรงเรียนเปนฐานและการเรียนรูในที่ทํางาน  การวิเคราะหจากประสบการณจาก
การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการมุงพัฒนาสุขภาพที่เก่ียวกับอาชีพและความปลอดภัยในการทํางานใน
เครือขายกิจการของประเทศเดนมารก  11  แหง  ผลการวิจัยพบวา  เครือขายการเรียนรูอาจควบคุม
ศักยภาพในการสรางเสริมในที่สําคัญแกการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการเรียนรูในที่ทํางาน  
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การเรียนรูของแบบในสถานประกอบการถูกลดลงตามสภาพแวดลอมของเครือขายและการเรียนรู
แบบเครือขายเปนฐานะจะชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในสถานประกอบการแบบ
ด้ังเดิมทั้ง  2  แบบ 
 ฮอคคินสัน  แอน  ฮอคคินสัน  (Hodkinson; & Hodkinson. 2005)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  
การปรับปรุงการเรียนรูในที่ทํางานของครู  สรุปไดวา  ความแตกตางของลักษณะเฉพาะบางประการ
ในการพัฒนาครู  และเอกสารวิชาการตางๆ  ที่เก่ียวของกับการเรียนรูในที่ทํางานเนนความรูทีแ่ตกตาง
กันจากการเรียน  เชน  การรับความรู  การมีสวนรวม  และการสรางพัฒนาความรู  การเรียนรูในที่
ทํางานผูวิจัยไดยกระดับความเขาใจของตอการเรียนรูของครู  วิจัยนี้ยังบรรยายวิธีการหลักที่จะสราง
ประสบการณในการเรียนรูใหแกครูและยังระบุถึงมิติ  3  มิติซึ่งแสดงปฏิสัมพันธอยางมีอิทธิพลตอ
ธรรมชาติของการเรียนรู  มิติเหลานั้นไดแก  :  การไมยึดติดกับตัวผูสอนเฉพาะบุคคล  การฝกปฏิบัติ
และธรรมชาติของแตละสาขาวิชา  และการจัดการและกรอบทางกฏเกณฑในสถานศึกษาระดับ
โรงเรียนและในระดับนโยบายของชาต ิ
 โรลเด็น  แอน  โคไนน  (Rowden; & Conine. 2005)  ไดศึกษาผลกระทบของการเรียนรู
ในที่ทํางานที่มีตอความพึงพอใจในงานของธนาคารพาณิชยขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยคือเพ่ือสํารวจการเรียนรูในที่ทํางานและความพึงพอใจในงานของธนาคาร
พาณิชยขนาดเล็กในสหรัฐอมริกาใชระเบียบวิธีวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจโดยใช
กระบวนการสหสัมพันธจากการศึกษาพบวา  การเรียนรูในที่ทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ประสานวรรณ  (Prasanwan. 2005)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การเรียนรูในที่ทํางานขอ
อาจารยทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีประทุม  วิทยาเขตชลบุรี  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนและการพัฒนารูปแบบ
ของการเรียนรูในที่ทํางานในมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบวา  การศึกษานี้ไดสํารวจถึงการเรียนรู
ในที่ทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย  
และการเรียนรูโดยการปฏิบัติที่จะพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานของการศึกษาทุกระดับ  โดยมี
จุดมุงหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการสอน  และพัฒนารูปแบบของการเรียนรูในที่ทํางาน  
และการปรับปรุงคุณภาพการสอนในมหาวิทยาลัย 
 การศึกษา  ประกอบดวย  2  ข้ันตอนหลัก  ข้ันตอนที่หนึ่งเก่ียวของกับการสํารวจโดยใช
แบบสอบถามเพ่ือสอบถามอาจารยทั้งหมดวาลักษณะการสอนแบบไหนที่ตองการปรับปรุง  และ
ตองการปรับปรุงอยางไรรวมทั้งตองการพัฒนาอะไรบางในอนาคต  และสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จ
ไดอยางไร 
 ข้ันตอนที่สอง  คือข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ  ซึ่งจะ
คัดเลือกอาจารยที่สมัครใจเขารวม  คัดเลือกจากวินัยในการสอนและประสบการณในการสอน
อาจารยจะพบกับหนึ่งหรือสองครั้งตอเดือน  เพ่ือตรวจสอบประสบการณการเรียนรูของแตละคนและ
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ใหการสนับสนุน  และการเรียนรูโดยการปฏิบัตินั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ  บันทึก
ภาคสนาม  บันทึกของแตละบุคคล  และเอกสารจากทางคณะ  กระบวนการดังกลาวรวมทั้งสิ้น  
3  ครั้ง  ซึ่งการประเมินใชการสัมภาษณเปนกลุมและรายบุคคล 
 เชาว  (Chao. 2005)  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  การประยุกตใชการเรียนรูในที่ทํางานไปสู
การจัดการความรูเพ่ือความกาวหนาขององคกร  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยงานวิจัยนี้เนนเรื่อง
ประสบการณการเรียนรูในที่ทํางานของกลุมแรงงานผูดําเนินใหคําปรึกษา  โดยคัดเลือกจากการ
ปฏิบัติงานอันโดดเดนของกลุมแรงงานในบริษัทรับใหคําปรักษาโดยผูวิจัยใหความสนใจเปนพิเศษ 
ในดานกระบวนการอันทําใหเกิดความรูและเกิดการถายโอนความรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  
เนื่องจากการถายโอนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดองคความรู  มีการนํามาบูรณาการรวมกับสังคมอัน
แวดลอมไปดวยการฝกปฏิบัติงานดังนั้นแลว  นโยบายตางๆ  ในดานบุคลากรของบริษัทรับให
คําปรึกษา  วัฒนธรรมองคกรที่มีความสําคัญ  และทรัพยากรการเรียนรูอันเดนชัด  รวมถึงโครงสราง
ข้ันพ้ืนฐานในการจัดการความรู  จัดเปนเรื่องที่ตองศึกษาประกอบกันสําหรับงานวิจัยนี้  เพ่ือทําให
เกิดความเขาใจเก่ียวกับปฏิสัมพันธอันเปนพลวัตร  ระหวางการเรียนรูของผูใหคําปรึกษาและสภาพ
ที่เปนจริงขององคกร 
 ฮารคินส,  อีวานส  แอน  ยัง  (Harkins,Evans; & Young. 2007)  ทําการวิจัยเรื่อง     
การเรียนรูในที่ทํางาน  และการเรียนรูในโรงเรียนกับครูผูสอน : รูปแบบพุทธิปญญาและการประสาน
ความใฝเรียนรูพบวาความสัมพันธระหวางรูปแบบพุทธิปญญาและปจจัยอ่ืน 
 ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนในโรงเรียนควรเปนผูนําในการวิเคราะหมากกวาสอนใหรับรูโดย
สัญชาตญาณ  โดยรูปแบบพุทธิปญญา  นอกจากนี้แลวครูผูสอนผูหญิงควรเปนผูนําในการวิเคราะห
โดยรูปแบบพุทธิปญญามากกวาครูผูชาย  ประการสุดทายครูผูสอนที่สอนการวิเคราะหมากกวาสอน
ใหรับรูโดยสัญชาตญาณ  จะมีความใฝรูตอรูปแบบการเรียนรูแบบปด 
 อิลลิเกอร  แอน  เซน  (Ellinger; & Cseh. 2007)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ปจจัยเชิงบริบทที่
สงผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของบุคคลโดยผานประสบกาณการปฏิบัติงานประจําวัน  ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจวิธีการที่ลูกจางใชเพ่ืออํานวยความสะดวกทําใหเกิดการเรียนรู  และคนควา
หาปจจัยเชิงบริบทที่สงผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของบุคคลในสถานประกอบการคําถามใน
การวิจัยมีดังนี้  1.  ลูกจางจะอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของบุคคลในสถานประกอบการโดย
ใชวิธีการใดบาง  2.  ปจจัยเชิงบริบทใดบางที่มีผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของบุคคลในสถาน
ประกอบการ  3.  ปจจัยเชิงบริบท  สงผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของบุคคลในสถาน
ประกอบการอยางไร 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเก่ียวของที่มีผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของลูกจางไดแก  
พฤติกรรมอันเกิดจากผูอํานวยความสะดวกทางการเรียนรูประสานใหแกลูกจางเพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานการเรียนรู  รวมถึงผลลัพธที่เกิดจากการอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู  ปจจัยเชิง
บริบทขององคกรทั้งดานบวกและดานลบนั้นมีผลตอความสะดวกดานการเรียนรูของบุคคลโดยเฉพาะ
อยางย่ิง  ดานบทบาทของผูนําที่มีผลตอการเรียนรู  ซึ่งแสดงใหเห็นไดดวยวิธีการอันหลากหลาย  
จัดเปนปจจัยเชิงบริบทขององคกรที่มีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเรียนรู 
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการ  การจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานของครูนั้นพบวา การพัฒนาบุคลากรครูมีความจําเปนที่ตองใชการจัดการการเรียนรูโดย
วิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือใหทันตอยุคสมัย  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเปนการกระตุนใหเกิด
การเรียนรู  เพ่ือใหบุคลากรครูนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองใหตรงตามศักยภาพ  การพัฒนา 
มาตฐานครูสูวิชาชีพที่ย่ังยืน                                                                                  
   



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงศึกษาสภาพและปญหา
การจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามหัวขอดังตอไปนี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   ประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ไดแก  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  โรงเรียนบานคลองบัว  (เอ่ียมแสงโรจน)  
โรงเรียนประชาภิบาล    โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)  และโรงเรียนบานบัวมล 
(เจริญราษฏรอุทิศ)    ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  รวมทั้งสิ้น  271  คน 
 
 กลุมตัวอยาง   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554  ภาคเรียนที่  2  โดยมีข้ันตอนการสุมดังนี ้  
  1.  สํารวจประชากรของการวิจัยจากสํานักการศึกษาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
ไดจํานวนประชากรในการวิจัย  271  คน 

  2.  นําจํานวนประชากรที่ไดมากําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชเทียบตาราง
สําเร็จรูป เครจซี่และมอรแกน  (Krejcie; &  Morgan. 1970: 608) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน   
  3.  ในการสุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified  Sampling) โดยมี
โรงเรียนเปนหนวยการสุม 
  4.  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแตละระดับชั้นโดยเทียบสัดสวน  ไดกลุมตัวอยาง
ของโรงเรียน  ดังนี้ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห จํานวน  40  คน โรงเรียนบานคลองบัว (เอ่ียมแสง
โรจน)  จํานวน  24  คน  โรงเรียนประชาภิบาล  จํานวน  24  คน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ
ราษฎรอุทิศ)  จํานวน  16  คน  และโรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ)  จํานวน  16  คน 
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  5.  กําหนดเลือกหัวหนากลุมสาระการเรียนรูแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
ซึ่งมี  8  กลุมสาระการเรียนรู  ทังหมดจํานวน  5  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  40  คน มี
จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางปรากฎตาม ตาราง 1  

 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ครูจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
โรงเรียนบานคลองบัว(เอ่ียมแสงโรจน) 
โรงเรียนประชาภิบาล 
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ) 
โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) 
 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
  

 
103 
44 
32 
28 
24 
 

40 

 
40 
24 
24 
16 
16 
 

40 

รวม 271 160 
    
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือแบบสอบถามสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรู
ในที่ทํางานของครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ไดแก 
  ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนที ่2 สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามประมาณคา  (Rating scale) 5 ระดับ  
   สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร มีเกณฑการพิจารณาดังนี ้  
    5 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 
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    2 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับนอยที่สุด 

   ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร มีเกณฑการพิจารณาดังนี ้  
    5 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่

ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่

ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่

ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันอยูในระดับนอยที่สุด     

 2.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ  มีดังนี ้
  2.2.1 ศึกษา เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางาน 
  2.2.2 กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย  และกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะของตัว
แปรที่ศึกษา 
  2.2.3  ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.2.4  สรางรายขอแบบสอบใหครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพทเฉพาะ 
  2.2.5  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  2.2.6  นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  เพ่ือพิจารณาความ
สอดคลองคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวางขอคําถามกับความเที่ยงตรงทางเนื้อหา  
(Content  Vaildity)  พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง  0.80  -  1.00   
  2.2.7  แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามความเหมาะสมของการใชภาษาใหถูกตอง
สมบูรณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
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  2.2.8  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) กับครูโรงเรียนออเงิน  แขวงออเงิน  
สังกัดสํานักสายไหม จํานวน  30  คน    
  2.2.9  นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชแลวมาหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  
ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค  ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  สภาพการจัดการการเรียนรูในทีทํางานของครูทั้งฉบับเทากับ  0.94  โดยดานการจัด
อบรมเทากับ  0.85 การสัมมนาเทากับ  0.83  การศึกษาดูงานเทากับ  0.90  การศึกษาตอเทากับ  
0.85  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรูเทากับ  0.85  
   ปญหาการจัดการการเรียนรูในทีทํางานของครูทั้งฉบับเทากับ  0.98  โดย
ดานการจัดอบรมเทากับ  0.93 การสัมมนาเทากับ  0.94  การศึกษาดูงานเทากับ  0.94  การศึกษา
ตอเทากับ  0.83  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรูเทากับ  0.86 
  2.2.10  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
กําหนด  
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  2. นําแบบสอบถามและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขนบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  
ตามกําหนดเวลาที่นัดหมายไว  จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณนํามาทําการวิเคราะหขอมูล   
  4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน  160  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
  5. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 
 
4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดยดําเนินการดังนี ้
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด  มีแบบสอบถามที่
สมบูรณ  คิดเปนรอยละ  100 
 2.  นําแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูล  แลวปอนขอมูลลงโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.  วิเคราะหขอมูล ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี ่(Frequency)  และคิดคารอยละ  
(Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
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  4.  วิเคราะหขอมูลตอนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมทุกดาน และใน
การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยใชเกณฑตามแนวคิดของ วิเชียร  เกตุสิงห. (2538 : 9) ดังนี ้
   คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
   คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
   คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 5. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และ
ประสบการณการทํางาน ใชสถิติ t-test แบบ  Independent sample 
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชมีดังตอไปนี ้
  5.1. สถิติสําหรับการตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach‘s Alpha Coefficient ) 
  5.2  สถิติพ้ืนฐาน  

      5.2.1   คารอยละ (Percentage)  
                         5.2.2   คาเฉลี่ย (Mean)  
                         5.2.3   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                    5.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
       การทดสอบสมมุติฐานที่กําหนดไววา “ครูที่มี  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และ
ประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานแตกตางกัน”  ใชสถิติการวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test  
แบบ Independent sample 
        
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2554  ครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดลําดับผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใชใน
การแปลความหมายดังนี้ 
 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  t  แทน สถิติที่ใชในการพิจารณา t-test แบบ  Independent sample 
 p    แทน คาวิกฤตในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิต ิ
   
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3  ตอน  ไดแก 
        ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ  ตําแหนง   
วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน   
        ตอนที่ 2  การวิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
        ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง   
วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน   
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ปรากฏผลตามตาราง 2 
 
ตาราง  2  จํานวนและรอยละของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน จําแนกตาม 
     ตําแหนง  วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน   
 

ขอมูลทั่วไป 
(n = 160) 

จํานวน รอยละ 
          1. ตําแหนง 
                    ครูผูสอน 
                    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 
       120 

 40 

 
75.0 
25.0 

                    รวม 160 100.00 
          2. วุฒิการศึกษา 
                    ปริญญาตร ี
                    สูงกวาปริญญาตร ี

 
130 
 30 

 
81.0 
19.0 

                    รวม 160 100.00 
          3. ประสบการณในการทํางาน 
                    ต่ํากวา  15  ป 
                    ตั้งแต  15  ปข้ึนไป   

 
94 
66 

 
58.8 
41.3 

                    รวม 160 100.00 
  
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร โดยเปนครูผูสอน  120  คน  คิดเปนรอยละ 75.0 เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ 25.0 สวนวุฒิการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี  
จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ 81.0  รองลงมามีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  30  คน  
คิดเปนรอยละ 19.0  และครูสวนใหญมีประสบการณในทํางานต่ํากวา 15 ป  จํานวน 94  คน  คิด
เปนรอยละ 58.8 รองลงมามีประสบการณในการทํางานตั้งแต 15 ปข้ึนไป  จํานวน 66  คน  คิดเปน
รอยละ 41.3  
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม รายดาน และรายขอ ดานการจัดการ
อบรม ดานการสัมมนา  ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอ  และดานการติดตามนิเทศการ
จัดการการเรียนรู  ปรากฏผลตามตาราง 3 - 8 
 
ตาราง  3  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายดาน 
 

การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

          1.  การจัดการอบรม  
 2.  การสัมมนา 
 3.  การศึกษาดูงาน   
 4.  การศึกษาตอ   
 5.  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  

3.85 
3.74 
3.42 
3.39 
3.67 

0.50 
0.59 
0.79 
0.65 
0.67 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
                      รวม 3.61 0.50       มาก 

 
 จากตาราง 3 พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (X  =  3.61)  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  อยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้  ดานการจัดอบรม    
(X  =  3.85)  การสัมมนา (X  =  3.74)  และการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู (X  =  3.67)   
และอยูในระดับปานกลางไดแก  การศึกษาดูงาน  (X  =  3.42)  และการศึกษาตอ  (X  =  3.39)   
ตามลําดับ 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
    โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการจัดการอบรม  จําแนกเปน 
     รายขอ    
 

ขอที ่ ดานการจัดการอบรม 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรคร ู
ในการฝกอบรม 
การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง 
การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางตอเนื่อง 
โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู 
บุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความตองการ  
ในการปฏิบัติงาน 
มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตาม
สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ 
การฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรครูตรงกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
หัวขอในการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถในการจัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู
การอบรมทําใหบุคลากรรูมีทัศนคติ ที่ดีในการปฏิบัติงาน
  

 
4.31 
4.17 
4.16 
3.66 

 
3.73 

 
2.89 

 
3.90 

 
3.97 
3.86 

 
0.64 
0.68 
0.70 
0.87 

 
0.74 

 
1.04 

 
0.71 

 
0.64 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

                   รวม                                            3.85     0.50      มาก 
 
 จากตาราง  4  พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการจัดการอบรม  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
(X  =  3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก    โรงเรียนให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรครใูนการฝกอบรม  การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง   
และการฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางตอเนื่อง  และรายขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายอยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก  มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตามสถาบันการศึกษาและแหลง
เรียนรูตางๆ   
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ตาราง  5  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการสัมมนา  จําแนกเปนรายขอ 
      
 

ขอที ่ ดานการสัมมนา 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

บุคลากรครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสใหบุคลากรครูได
แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณในการทํางาน 
การจัดการสัมมนาสอดคลองและเปนประโยชนกับสาย
งานที่บุคลากรครูปฏิบัต ิ
การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และวิธีการเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของ 
บุคลากรครู 
การจัดการสัมมนามีการกําหนดหัวขอ  ประเด็นการ
สัมมนาที่ชัดเจน 
มีการยกประเด็นปญหาที่ไดจากการทํางาน   
มาพิจารณาในการสัมมนา  เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกันอยางเปนระบบ 
การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาจาก
การปฏิบัติงาน 

 
3.97 

 
3.83 

 
3.80 

 
 

3.78 
 

3.76 
 
 

3.53 
 

3.53 

    
0.75 

 
     0.72 
 
     0.68 
 
    

0.68 
 
     0.73 
 
    

0.76 
 
     0.77 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

                   รวม                                         3.74      0.59 มาก 
 
 จากตาราง  5  พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการสัมมนา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก    
(X  =  3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  บุคลากรครูทุกฝายมี
โอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสให
บุคลากรครูไดแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณในการทํางานและการจัดการสัมมนาสอดคลองและเปน
ประโยชนกับสายงานที่บุคลากรครูปฏิบัติและรายขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย ไดแก มีการยกประเด็น
ปญหาที่ไดจากการทํางานมาพิจารณาในการสัมมนา เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหารวมกันอยาง
เปนระบบ   และการเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาการปฏิบัติงาน    
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ตาราง  6  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาดูงาน จําแนกเปนรายขอ   
       
 

ขอที ่ ดานการศึกษาดูงาน 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

มีการจัดการศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 
สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  มีความหลากหลาย  กอใหเกิด
การเรียนรูในสิ่งใหม 
โรงเรียนมีการรวมมือทางวิชาการในการศึกษาดูงาน
ภายในหนวยงาน 
การรวมมือกับตางหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรครูไดเขารับ
การศึกษาดูงาน 
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานในประเทศ 
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ 
โรงเรียนคัดเลือกหนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปนแหลง
เรียนรู 
บุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เพ่ือเปนแนวทางในการัดการการเรียนรู 
การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  เพ่ือนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกร 

 
3.81 

 
3.60 

 
3.53 

 
3.47 
3.23 
2.48 

 
3.41 

 
3.61 

 
3.70 

 
4.14 

 
0.77 

 
0.81 

 
0.78 
1.00 
1.14 

 
0.75 

 
0.70 

 
0.72 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

                   รวม                                         3.42 0.79 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  6  พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาดูงาน  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง  (X  =  3.42)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  มีการจัด
การศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  
เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกร  และบุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนแนวทางในการัดการการเรียนรู  และรายขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย  
ไดแก  โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ  
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ตาราง  7  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาตอ จําแนกเปนรายขอ 
      
 

ขอที ่ ดานการศึกษาตอ 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

การเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษา 
โรงเรียนประสานความรวมมือกับสถานบันการศึกษาใน
การใหโอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปน
การพัฒนาทักษะตนเอง 
การศึกษาตอเต็มเวลาโดยไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ
หลังจากสําเร็จการศึกษา 
โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครู
ภายในประเทศ 
โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครูใน
ตางประเทศ 

 
3.86 

 
 

3.53 
 

3.00 
 

3.77 
 

2.78 
 

 
0.83 

 
     

0.80 
 
   1.07 
 
   0.83 
 
   1.27 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

                   รวม                                          3.39      0.65 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  7  พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาตอ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
(X  =  3.39)    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  การเปดโอกาสให
บุคลากรครูเขารับการศึกษาตอในสถาบันการศึกษา     โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของ
บุคลากรครูภายในประเทศ และโรงเรียนประสานความรวมมือกับสถานบันการศึกษาในการให
โอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปนการพัฒนาทักษะตนเอง และรายขอที่มีคาเฉลี่ย
อันดับสุดทาย  ไดแก  โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครูในตางประเทศ  
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ตาราง  8  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการติดตามนิเทศการจัดการ 
     การเรียนรู  จําแนกเปนรายขอ   
 

ขอที ่ ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

 
  6. 

โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรครูทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
การสนับสนุนจากผูบริหารเพ่ือพัฒนาการทํางานของ
บุคลากรครู 
มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จใน
การทํางาน 
มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐานวิชาชีพคร ู
เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการ
จัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู

 
3.48 

 
3.64 

 
3.42 
3.71 

 
3.85 

 
3.90 

 
0.95 

 
0.82 

 
0.89 
0.81 

 
0.72 

 
0.82 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

                   รวม                                         3.67 0.67    มาก 
 
 จากตาราง  8  พบวาระดับสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (X  =  3.67)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย 3  ลําดับแรก  
ไดแก  เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู       
การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและรายขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับ
สุดทาย  ไดแก  มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จในการทํางาน  
 
 ผลการวิเคราะหปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม รายดาน และรายขอ ดานการจัดการ
อบรม ดานการสัมมนา  ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอ  และดานการติดตามนิเทศการ
จัดการการเรียนรู  ปรากฏผลตามตาราง 9 – 14 
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ตาราง  9  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขนบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน 
 

การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  ระดับ 

          1.  การจัดการอบรม  
 2.  การสัมมนา 
 3.  การศึกษาดูงาน   
 4.  การศึกษาตอ   
 5.  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  

3.10 
3.07 
2.99 
2.99 
3.01 

 

     1.03 
     1.03 
     0.88 
     0.89 
     1.04 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
                      รวม 3.03      0.91 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  9  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียน     
ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง        
(X  =  3.03)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับปานกลางเรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้  
การจัดการอบรม   การสัมมนา  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  การศึกษาตอ  และ
การศึกษาดูงาน  ตามลําดับ 
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ตาราง  10  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการจัดการอบรม จําแนกเปน 
      รายขอ  
 

ขอที ่ ดานการจัดการอบรม 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรคร ู
ในการฝกอบรม 
การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง 
การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางตอเนื่อง 
โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู 
บุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความตองการ  
ในการปฏิบัติงาน 
มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตาม
สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ 
การฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรครูตรงกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
หัวขอในการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถในการจัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู
การอบรมทําใหบุคลากรรูมีทัศนคติ  ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
3.21 
3.24 
3.15 
3.09 

 
3.20 

 
2.93 

 
3.04 

 
3.00 

 
3.03 

 
1.28 
1.27 
1.25 
1.11 

 
1.90 

 
1.12 

 
1.18 

 
1.16 

 
1.18 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

                   รวม                                         3.10 1.03 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  10  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการจัดการอบรม  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง  (X  =  3.10)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  
การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง     โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรครใูน
การฝกอบรม และบุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความตองการ ในการปฏิบัติงาน  และรายขอที่
มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตาม
สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ  
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ตาราง  11  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการสัมมนา จําแนก 
      เปนรายขอ  
 

ขอที ่ ดานการสัมมนา 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

บุคลากรครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสใหบุคลากรครูได
แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณในการทํางาน 
การจัดการสัมมนาสอดคลองและเปนประโยชนกับสาย
งานที่บุคลากรครูปฏิบัต ิ
การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และวิธีการเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของ 
บุคลากรครู 
การจัดการสัมมนามีการกําหนดหัวขอ  ประเด็นการ
สัมมนาที่ชัดเจน 
มีการยกประเด็นปญหาที่ไดจากการทํางาน  มา
พิจารณาในการสัมมนา  เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกันอยางเปนระบบ 
การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาจาก
การปฏิบัติงาน 

 
3.13 

 
3.08 

 
3.12 

 
 

3.13 
 

3.10 
 
 

3.01 
 

2.95 

 
1.17 

 
1.16 

 
1.14 

 
 

1.09 
 

1.10 
 
 

1.07 
 

0.99 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

                   รวม                                             3.07     1.03 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  11  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการสัมมนา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
(X  =  3.07)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  บุคลากรครูทุกฝายมี
โอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และการ
จัดการสัมมนาสอดคลองและเปนประโยชนกับสายงานที่บุคลากรครูปฏิบัต ิ และบุคลากรครูไดรับ
การอบรมตรงตามความตองการ ในการปฏิบัติงาน และรายขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก   
การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน  
 



 74 

ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาดูงาน จําแนกเปนรายขอ  
      
 

ขอที ่ ดานการศึกษาดูงาน 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

มีการจัดการศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 
สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  มีความหลากหลาย  กอใหเกิด
การเรียนรูในสิ่งใหม 
โรงเรียนมีการรวมมือทางวิชาการในการศึกษาดูงาน
ภายในหนวยงาน 
การรวมมือกับตางหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรครูไดเขารับ
การศึกษาดูงาน 
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานในประเทศ 
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ 
โรงเรียนคัดเลือกหนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปนแหลง
เรียนรู 
บุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการการเรียนรู 
การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  เพ่ือนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกร 

 
2.97 

 
3.02 

 
2.95 

 
2.98 
2.90 
2.81 
3.03 

 
3.07 

 
3.18 

 
0.98 

 
1.02 

 
0.98 

 
1.06 
1.12 
1.19 
1.00 

 
1.07 

 
1.14 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
                   รวม                                            2.99           0.88  ปานกลาง 

 
 จากตาราง  12  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาดูงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
(X  =  2.99)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก ไดแก  การศึกษาดูงานสราง
ประสบการณใหมๆ  เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกรบุคลากรครูไดแนวคิด
วิธีการ  มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนแนวทางในการัดการการเรียนรู   และโรงเรียนคัดเลือก
หนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปนแหลงเรียนรู  และรายขอที่มคีาเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ  
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาตอ จําแนกเปนรายขอ   
     
 

ขอที ่ ดานการศึกษาตอ 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

การเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษา 
โรงเรียนประสานความรวมมือกับสถานบันการศึกษาใน
การใหโอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปน
การพัฒนาทักษะตนเอง 
การศึกษาตอเต็มเวลาโดยไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ
หลังจากสําเร็จการศึกษา 
โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครู
ภายในประเทศ 
โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครูใน
ตางประเทศ 

 
3.11 

 
 

3.03 
 

2.90 
 

3.01 
 

2.89 
 

 
1.20 

 
 

1.09 
 

1.12 
 

1.26 
 

1.21 
 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

                   รวม                                         2.99 0.89 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  13  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการศึกษาตอ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
(X  =  2.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  การเปดโอกาสให
บุคลากรครูเขารับการศึกษาตอในสถาบันการศึกษา โรงเรียนประสานความรวมมือกับสถานบัน
การศึกษาในการใหโอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปนการพัฒนาทักษะตนเอง และ
โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครูภายในประเทศ และรายขอที่มีคาเฉลีย่อันดับ
สุดทาย  ไดแก  โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครูในตางประเทศ   
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ตาราง  14  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานการติดตามนิเทศ 
     การจัดการการเรียนรู จําแนกเปนรายขอ   
 

ขอที ่ ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 
X  .D.S  แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

 
  6. 

โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรครูทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 
การสนับสนุนจากผูบริหารเพ่ือพัฒนาการทํางานของ
บุคลากรครู 
มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จใน
การทํางาน 
มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐานวิชาชีพคร ู
เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการจัดการ
การเรียนรูของบุคลากรคร ู

 
3.04 

 
3.01 

 
2.95 
2.96 

 
3.05 

 
3.05 

 

 
1.05 

 
1.16 

 
1.04 
1.12 

 
1.20 

 
1.22 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
                   รวม                                             3.01           1.04  ปานกลาง 

 
 จากตาราง  14  พบวาระดับปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ดานติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง (X  =  3.01)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ไดแก  
เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูการนิเทศการ
จัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐานวิชาชีพครู และ
โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (X  =  3.04)  และรายขอที่มี
คาเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จในการทํางาน  
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา   
และประสบการณการทํางาน   
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน
ของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง   
วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน ปรากฏดังตาราง  15  -  20    
 
ตาราง  15  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
     สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามตําแหนง 
 

 
 จากตาราง  15  พบวา  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีตําแหนงตางกัน  มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  
 
 
 
 
 

สภาพการจัดการการเรียนรู 
 

ตําแหนง   
     
      ครูผูสอน 

      (n=120) 

หัวหนากลุมสาระ     
การเรียนรู 

         (n=40)   
         

 
      t 

  
   p 

X  .D.S  X  .D.S    
     1.  การจัดการอบรม  
     2.  การสัมมนา 
     3.  การศึกษาดูงาน   
     4.  การศึกษาตอ   
     5.  การติดตามนิเทศการ 
          จัดการการเรียนรู  
 

3.86 
3.72 
3.46 
3.39 
3.70 

0.50 
0.58 
0.81 
0.66 
0.65 

3.83 
3.82 
3.31 
3.38 
3.55 

0.51 
0.63 
0.71 
0.61 
0.71 

0.35 
0.94 
1.09 

    0.15 
1.18 

0.72 
0.34 
0.27 
0.87 
0.24 

รวม 3.63       0.50   3.58    0.50  0.53 0.59 
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ตาราง  16  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
     สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกวุฒิการศึกษา 
 

     สภาพการจัดการการเรียนรู 
 

วุฒิการศึกษา  
 

 t 

 
 
      p 

ปริญญาตร ี

        (n=130) 
  สูงกวาปริญญาตร ี
           (n=130) 

X  .D.S  X  .D.S  
      1.  การจัดการอบรม  
      2.  การสัมมนา 
      3.  การศึกษาดูงาน   
      4.  การศึกษาตอ   
      5.  การติดตามนิเทศการ 
          จัดการการเรียนรู  

3.84 
3.76 
3.45 
3.38 
3.68 

0.47 
0.58 
0.81 
0.66 
0.68 

3.90 
3.67 
3.30 
3.44 
3.59 

0.63 
0.64 
0.69 
0.61 

    0.61 

 0.44 
0.69 
1.02 
0.51 
0.74 

   0.65 
   0.49 
   0.31 
   0.61 
   0.46 
 

รวม    3.62   0.49   3.58     0.52     0.40    0.68 
 
 จากตาราง  16  พบวา  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  
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ตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
 สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

สภาพการจัดการการเรียนรู 
 

ประสบการณการทํางาน  
 

  t 

 
   
    p 
 

ต่ํากวา  15  ป 
(n=94) 

สูงกวา  15  ปข้ึน
ไป 

         (n=66) 
X  .D.S  X  .D.S  

    1.  การจัดการอบรม  
    2.  การสัมมนา 
    3.  การศึกษาดูงาน   
    4.  การศึกษาตอ   
    5.  การติดตามนิเทศการ 
         จัดการการเรียนรู  

3.86 
3.72 
3.37 
3.42 
3.61 

0.48 
0.60 
0.59 
0.67 
0.64 

3.84 
3.77 
3.51 
3.34 
3.75 

    0.54 
    0.59 

1.00 
    0.62 
    0.71 

0.31 
0.51 

 1.00 
0.79 

  1.32 

  0.75 
  0.61 
  0.31 
  0.42 
  0.18 

รวม    3.60   0.46   3.64     0.54       0.54   0.58 
 
 จากตาราง 17 พบวา  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกัน  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
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ตาราง  18  ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
     สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามตําแหนง 
 

  ปญหาการจัดการการเรียนรู 
 

ตําแหนง          
 

t 

 
 
  p 

 
ครูผูสอน 
(n=120) 

หัวหนากลุมสาระ                  
การเรียนรู 

(n=40) 
X  .D.S  X  .D.S  

    1.  การจัดการอบรม  
    2.  การสัมมนา 
    3.  การศึกษาดูงาน   
    4.  การศึกษาตอ   
    5.  การติดตามนิเทศการ 
         จัดการการเรียนรู  

3.12 
3.10 
3.03 
3.03 
3.04 

1.03 
1.00 
0.84 
0.87 
1.02 

3.01 
2.98 
2.88 
2.86 
2.93 

1.06 
1.12 
1.00 
0.97 
1.11 

 0.61 
      0.62 
      0.84 
      1.00 
      0.52 

0.54 
0.53 
0.40 
0.32 
0.63 

รวม 3.07  0.89 2.93  0.99  0.75 0.45 
 
 จากตาราง  18  พบวา  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีตําแหนงตางกัน  มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  
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ตาราง  19  ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
     สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกวุฒิการศึกษา 
 

 ปญหาการจัดการการเรียนรู 
 

วุฒิการศึกษา  
 

 t 

 
 
   p 

ปริญญาตร ี
(n=130) 

  สูงกวาปริญญา
ตร ี
         (n=30) 

X  .D.S  X  .D.S  
    1.  การจัดการอบรม  
    2.  การสัมมนา 
    3.  การศึกษาดูงาน   
    4.  การศึกษาตอ   
    5.  การติดตามนิเทศการ 
        จัดการการเรียนรู  

3.14 
3.12 
3.02 
3.02 
3.05 

1.03 
1.03 

  0.89 
0.88 
1.05 

2.94 
2.85 
2.86 
2.88 
2.82 

1.04 
1.01 
0.85 
0.95 
0.98 

    0.94 
1.31 

    0.93 
    0.74 
    1.14 

0.35 
0.19 
0.35 
0.46 
0.25 

รวม 3.07 0.92 2.87   0.90     1.09 0.28 
 
 จากตาราง  19  พบวา ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  
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ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
 สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

  ปญหาการจัดการการเรียนรู 
 

ประสบการณการทํางาน  
 

  t 

 
 

     p 
ต่ํากวา  15  ป 

(n=94) 
สูงกวา  15  ปข้ึนไป 
         (n=66) 

X  .D.S  X  .D.S  
     1.  การจัดการอบรม  
     2.  การสัมมนา 
     3.  การศึกษาดูงาน   
     4.  การศึกษาตอ   
     5.  การติดตามนิเทศการ 
          จัดการการเรียนรู  

3.14 
3.11 
3.09 
3.08 
3.08 

0.98 
0.96 
0.85 
0.90 
0.99 

3.04 
3.03 
2.85 
2.86 
2.91 

1.11 
1.12 
 0.91 
 0.88 
1.11 

  0.58 
 0.48 
1.64 
1.52 
 0.96 

0.55 
0.63 
0.10 
0.12 
0.33 

รวม 3.10 0.87 2.94  0.97 1.06 0.28 
 
 จากตาราง  20  พบวา  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกัน  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยผานกระบวนการกิจกรรม  5  ดาน  
ไดแก  การจัดการอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ  และการติดตามนิเทศการ
จัดการการเรียนรู  โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
  2.  สมมติฐานในการวิจัย 
  3.  ประชากรกลุมตัวอยาง 
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  6.  สรุปผลการวิจัย 
  7.  อภิปรายผล 
  8.  ขอเสนอแนะ 
   
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
      1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
       2.  เพ่ือศึกษาปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร     
       3.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา   
และประสบการณการทํางาน   
       4.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา   
และประสบการณการทํางาน   
 
 
 
 



 84 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1)  ครูที่ม ี ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอสภาพจัดการการเรียนรูในที่ทํางานแตกตางกัน 
 2)  ครูที่ม ี ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอปญหาจัดการการเรียนรูในที่ทํางานแตกตางกัน 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

      ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ไดแก  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  โรงเรียนบานคลองบัว  (เอ่ียมแสงโรจน)  
โรงเรียนประชาภิบาล    โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎรอุทิศ)  และโรงเรียนบานบัวมล 
(เจริญราษฎรอุทิศ)    ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  รวมทั้งสิ้น  271  คน 
 กลุมตัวอยาง   

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554  ภาคเรียนที่  2  การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และแบบเจาะจง  โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970: 608)  รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน  160  คน  โรงเรียนทั้ง  5  โรงเรียน  แบงเปน
ครูผูสอน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู    โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม   
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือแบบสอบถามการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ไดแก 
       ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
       ตอนที ่2 สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)  มีคา
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  เทากับ  0.90  และมีคา
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  เทากับ  0.98   
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การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้
       1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขนบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขอความอนุเคราะหใน
การแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
       2. ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามจํานวน 160 ชุด ไปเก็บขอมูลกับครูที่เปนกลุม
ตัวอยางและเก็บคืนในเวลาที่กําหนด ไดครบทั้งหมดดวยตนเองทุกโรงเรียน 
       3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่รับคืนมาจากโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน  160  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรโดยนําขอมูลมาประมวลผลวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ  ตําแหนง   
วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี ่ (Frequency)  
และคิดคารอยละ  (Percentage) 
  ตอนที่ 2  การวิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  (X )  
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยรวม  รายดานและรายขอ 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง   
วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน  ใชสถิติการวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยใช t-test  แบบ Independent sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยผานกระบวนการกิจกรรม  5  ดาน  ไดแก   
การจัดการอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ  และการติดตามนิเทศการจัดการการ
เรียนรู  สรุปผลไดดังนี ้
 1  ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   



 86 

   สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  การจัดการ
อบรม  การสัมมนา  และการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับมาก  สวนการศึกษาดู
งาน  การศึกษาตอ  อยูในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการวิเคราะหปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสงักัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  ปญหา
การจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  อยูในระดับปานกลางทุกดาน 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา   
และประสบการณการทํางาน   
  3.1  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามตําแหนง  ครูผูสอน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
โดยรวม  มีสภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน   
  3.2  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  โดยรวม  มสีภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน   
  3.3  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน  ต่ํากวา  15  ป  และตั้งแต  
15  ปข้ึนไป  โดยรวม  มสีภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน  
 4.  การเปรียบเทียบปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตาม  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา   
และประสบการณการทํางาน   
  4.1  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามตําแหนง  ครูผูสอน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
โดยรวม  มีปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน   
  4.2  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตร ี และสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  โดยรวม  มีปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน   
  4.3  ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน   กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน  ต่ํากวา  15  ป  ตั้งแต  15  
ปข้ึนไป  โดยรวม  มีปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ไมแตกตางกัน  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นซึ่งนํามาอภิปรายดังนี ้
 1.  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  เมื่อพิจารณาแตละดาน
พบวา การจัดการอบรม  การสัมมนา  การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  มีสภาพการจัดการ
การเรียนรูในที่ทํางานอยูในระดับมาก  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ  อยูในระดับปานกลาง  และ
ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  การจัดการอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  
การศึกษาตอ  และการติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู  อยูในระดับปานกลางทุกดาน 
  1.1  การที่องคกรมีนโยบายและการดําเนินงาน  การเชิญวิทยากรภายนอกหนวยงาน
มาใหความรู  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการใหทุนการฝกอบรม
ระยะสั้นตามสถาบันแหลงเรียนรูตางๆ  อยางทั่วถึงและตอเนื่อง  ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
ความตองการของหนวยงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน  ของบุคลากรในองคกร ใหตรง
ตามความตองการของหนวยงาน  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  พระมหาสมภารณ วรปุตฺโต (2552: 92)  กลาววา  การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรครู วิธีการ
พัฒนาบุคลากรครูดานการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก สาเหตุที่ทําใหผูบริหาร ครูอาจารย 
มีความคิดเห็นในดานวิธีการพัฒนาบุคลากรครูดานการฝกอบรมอยูในระดับมาก เพราะวาวิทยาลัย
ครูมีกระบวนการในการฝกอบรมครูอาจารยใหมีเทคนิคในการสอนที่ดีมีคุณภาพ และผูบริหารของ
วิทยาลัยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรครูที่นาพึงพอใจ เชน มีกิจกรรมสงเสริมครูประจาการที่จัดเปนหมู
คณะ คือ การประชุมคณะคร ูการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรึกษางานกอนเปดโรงเรียน การจัดครู
ในรูปกรรมการตาง ๆ การแลกขาวสารของโรงเรียน เปนตน และยังสอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิที่ไดกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรครูไว 4 วิธ ีคือ 1.การ
ฝกอบรม  2.การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน 3.การพัฒนาโดยกระบวนการการบริหาร 4.การ
พัฒนาโดยไปศึกษาตอ ที่มีความสําคัญและครูอาจารย นักศึกษา ใหการยอมรับวาเปนวิทยาลัยครูที่
มีการจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ สุรัจ  บุญมาดี  (2546: 93)  
ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมการฝกอบรมของโรงเรียนจะใชวิธีสงบุคลากรไปรวมกับสํานักการ
ประถมศึกษาจังหวัดมากที่สุด  คือเปนการเพ่ิมพูนความรูและแนวคิดใหม  ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม
ทําใหงานตางๆ  ของโรงเรียนสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดเวลาเปนสวนมาก  ในดาน
ประโยชนของการฝกอบรมกลาววาจะชวยสงเสริมความรู  ความเขาใจ  ชวยลดอุบัติเหตุหรือความ
ผิดพลาด  ชวยทบทวนแนวคิดและทัศนคติ  ชวยเสริมสรางทักษะและความสามารถที่สูงข้ึน  พัชรี  
วารีศรี  (2544: 55)  กลาววา  ความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ความตองการสวนใหญอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ขอที่มีความตองการสูงสุดคือ การฝกอบรมให
เกิดทักษะและความชํานาญในตําแหนงหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ สวนขอที่มีความตองการต่ําสุดคือการ
ฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร 
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 ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของคร ู ดานการจัดอบรม  อยูในระดับปานกลาง  
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ  สถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับการอบรมบุคลากรครูยังไมทั่วถึง  
หัวขอการจัดอบรมไมเปนไปตามความตองการของบุคลากรครู  และความตอเนื่องในการจัดอบรม   
ซึ่งสอดคลองกับ  กัลยาณี  จงสวัสด์ิ  (2542: 92)  กลาววา  ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมอยูในระดับ
ปานกลาง  อาจเปนเพราะวากระบวนการฝกอบรมเปนภาระหนาที่ที่หัวหนาฝายตองดําเนินการ  
สวนวัตถุประสงคในการจัดการฝกอบรมเปนเรื่องที่ผูบริหารหรือผูอนุมัติเปนผูกําหนด  เรื่องทรัพยากร
ที่ใชในการฝกอบรมและสัมมนาเปนเรื่องที่เก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ  
และผูที่เก่ียวของ  และผลที่ไดรับจากโครงการฝกอบรมเปนสิ่งที่ไดรบัหลังจากการดําเนินการ
ฝกอบรมแลว ซึ่งสอดคลองกับ  อรัญญา  บุญยงค  (2546: 74)  กลาววา  ความตองการพัฒนาการ
เขาฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง  พบวา  ครูตองการเขารับการฝกอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ
และคนหาวิธีการใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังตองการเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคลองกับ  สฤษฏเดช  ฮุนตระกูล  (2552: 120)  
การพัฒนาครูในระหวางครูประจําการ  อยูในระดับปานกลาง พบวาการฝกอบรมไมสนองความตองการ
ของคร ูเพราะหลักสูตรและโครงสรางการฝกอบรมครูประจําการมีอยูมากมาย แตสวนใหญมีเนื้อหา
สาระที่ไมตอบสนองความตองการของคร ูผูจัดทําหลักสูตรฝกอบรมมักสอบถามความตองการจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารแตไมสอบถามความตองการของครูโดยตรง หลักสูตรจํานวนมากมุงสราง
ความสามารถครูดานการบริหารมากกวางานสอน ไมกอใหเกิดความเชื่อมโยงใหเกิดข้ึนกับครูที่ผาน
การฝกอบรม ขาดการสํารวจความตองการของครูวาจะพัฒนาตนเองในเรื่องใด ทําใหเสียเวลาสิ้นเปลือง
ทรัพยากรโดยไมจําเปน โดยการพัฒนาบุคลากรครูดังกลาวยังขาดกระบวนการวางแผนที่ที่ชัดเจน ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว การขาดการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
  1.2  การสัมมนา  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครู  ดานการสัมมนา  
อยูในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้เพราะ  การสัมมนาเปนการประชุมอภิปรายระหวางกลุมและผูที่มีความ
เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ  เปดโอกาสใหบุคลากรไดปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด  จากประสบการณ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน   ตามขอบเขตโดยมีการเตรียมหัวขอและเอกสารประกอบการสัมมนา  
มีเรื่อง  ประเด็น ปญหาที่ตองการใหไดรับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรูใน
สิ่งใหม และประสบความสําเร็จตามหัวขอที่วางเปาหมายไว  เสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไข
ปญหาจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร  ซึ่งสอดคลองกับ  จําลอง  
เจริญเกษ  (2542: 81)  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสวนใหญจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียน
สอน  มากที่สุด  และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลการแกปญหารวมกัน  และเพ่ือประโยชนจากการ
แกปญหารวมกัน  ผลที่ไดรับจากการสัมมนาทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนสวนมาก ความตองการของบุคลากรประกอบการจัดสงบุคลากรเขา
รวมอบรมประชุมสัมมนา ซึ่งสอดคลองกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลาววา การ
บริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้นปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา กลาวคือแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งก็คือ ครูอาจารย ผูจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพทั้งในดานวิชาการ   
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 ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  ดานการสัมมนา  อยูในระดับปานกลาง  ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะ  บุคลากรครูทุกฝายขาดโอกาสในการเขารับการสัมมนาอยางทั่วถงึ  หัวขอของ
การสัมมนายังไมสามารถแกปญหาหรือแลกเปลี่ยนการแกไขปญหาไดสอดคลองกับ  สมเพียร  
เทียนทอง  (2542: 63)  กลาววา  การใหบุคลากรครูผูเขารวมการสัมมนาไดมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
และควรมีการจัดบุคลากรที่เขารวมสัมมนาใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ  มีการจัดวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถและมีประสบการณมาฝกอบรมสัมมนาใหเหมาะสมกับกิจกรรม และควรจัดอยาง
สม่ําเสมอใหกับบุคลากรครูเพ่ือจะไดเปนการตอบสนองความตองการของบุคลากรครูที่มีความตองการ
พัฒนาเพ่ือใหบุคลากรครูไดมีความรู  ความสามารถและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตอไป 
  1.3  ดานการศึกษาดูงาน  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครทูี่  
ดานการศึกษาดูงาน อยูในระดับปานกลาง  ที่เปนเชนนี้เพราะ  สถานศึกษามีงบประมาณในการ
สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานไปดูกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือเปนเปดรับแนวทางในการพัฒนาที่เปนรูปแบบใหมจากการศึกษาดูงาน  ซึ่งสอดคลอง
กับ  อํานวย  กิจเจริญ  (2547: 71)  กลาววา  การพัฒนาโดยวิธีการศึกษาดูงานมากกวาการสราง
ผลงานทางวิชาการ  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูมีทํางานไดมีการสัง่สมประสบการณและความ
ชํานาญมากจึงพรอมที่จะสรางผลงานทางวิชาการในการทํางาน ไมจําเปนตองแสวงหาประสบการณ
เพ่ือสั่งสมความชํานาญกอนที่จะสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองตอไป  ซึ่งสอดคลองกับ  
แสวง ศรีทาพักตร  (2546: 53)  กลาววา  ความตองการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ที่
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสําคัญกับการไปศึกษาดูงาน  และมีงบประมาณในการไป
ศึกษาดูงาน  มีการวางแผนเก่ียวกับตัวบุคคลในการที่จะสงไปศึกษาดูงาน  สอดคลองกับ  ทัศนีย  
กงจักร  (2550: 60)  กลาววา  บุคลากรที่จะพัฒนาตองไดรับการศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการ
พัฒนาแลว  มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางไร  แลกเปลี่ยนสนทนากับผูที่มีความรู  สับเปลี่ยน
หมุนเวียน   
  1.4  ดานการศึกษาตอสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูที่   
ดานการศึกษาตอ  อยูในระดับปานกลาง  ที่เปนเชนนี้เพราะการอนุญาตใหบุคลากรไดพัฒนาความรู
ความสามารถ โดยการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา  ผูศึกษาตอมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู  
ในสาขาที่เก่ียวของหรือที่เปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือใหบุคลากรเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางาน  มีการสนับสนุนอยางเปนไม
รูปธรรม เนื่องจากภาระงานของบุคลากรครูที่มีมาก ทําใหขาดความสะดวกหากตองการเขารับการศึกษา
ตอ  ซึ่งสอดคลองกับ  อํานวย  กิจเจริญ  (2547: 70)  กลาววา  ความตองการศึกษาตออยูในระดับ
ปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีเห็นวาการศึกษาตอเปนการสิ้นเปลือง
เวลาและคาใชจาย  การศึกษาตอเปนเรื่องของการลงทุน  สอดคลองกับ  กษมา  แพรภิญโญ  
(2546: 91)  ทีก่ลาววา  ขาราชการครูมีความตองการอยูในระดับนอย  อาจเปนเพราะวาสวนใหญ
ขาราชการครูมีความกระตือรือรนและความสนใจที่จะศึกษาตอมีนอยลง  ประกอบกับภาวะทาง
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เศรษฐกิจตกต่ํา  สงผลใหรายไดประจําไมเพียงพงที่จะนํามาเปนคาใชจายในการศึกษาตอ สอดคลอง
กับ มานิต  บุญพิทักษ  (2545: 69)  กลาววา  การศึกษาตอภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และรายขอ
มีความอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความตองการใหจัดสิทธิพิเศษการเขาศึกษาตอ  โดยไมสอบ
คัดเลือกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   
  1.5  ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  สภาพการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานของครูที่  ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้เพราะ  
การที่ผูบริหารหรือเพ่ือนครูใหความชวยเหลือแนะนําเก่ียวกับการทํางานของบุคลากรครูตามสภาพ
จริงในการปฏิบัติงาน  โดยใชวิธีการพัฒนากลุม  และสนับสนุนบุคลากรครูใหทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  แนะแนวทางการทํางานอยางเปนระบบ  เพ่ือใหการทํางานตรงตามสายงานและภารกิจ  
เปาหมายขององคกร  และยกระดับบุคลากรครูสูมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งสอดคลองกับ  ปานจันทร  
สุริยะ อัมพรกุล (2549: บทคัดยอ) ผลจากการนิเทศจะก อให เกิดความคิดที่จะเริ่มตนงานใหมตอไป
รวมทั้งทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมี
ความสําคัญมาก ควรมีการประเมินอยางจริงจัง  หลังจากการมีการพัฒนา โดยจัดใหมีการติดตาม
ผลการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบัติงานและระหวางการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถนํามาปรับ
แผนพัฒนาบุคลากรครูผูสอนใหดีมากข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับ  ปราณี  ตันติตระกูล  (2546: 93)  
กลาววา  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดหลักสูตรซึ่งเก่ียวของกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ความรับผิดชอบในดานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสามารถชวย
ครูผูสอนแตละคนที่มีปญหาในการดําเนินงาน  ในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการใหเกิดประสิทธิภาพ
และสงผลตอคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียนที่จะไดรับความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  ดานการติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับ
ปานกลาง  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ  สถานศึกษาควรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลการดานการ
นิเทศการพัฒนาตนเองเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและมาตรฐานวิชาชีพ  ควรใหการสนับสนุนเพ่ือน
ครูในการมีสวนรวมการนิเทศการจัดการการเรียนรู  สอดคลองกับ  วีระชัย  นวลสําลี  (2544: 127)  
กลาววา  ควรจัดใหมีการสอนงานโดยผูบริหาร  หรือผูที่มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาใน
การสอนงานใหผูที่เขามารับงาน  เพ่ือที่จะมีความเขาใจงานไดบรรลุจุดมุงหมายและพัฒนาบุคลากร
ครูไดอยางตอเนื่อง    
 2.  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการการเรยีนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ผลปรากฏดังนี ้
  2.1  ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขนที่ม ี ตําแหนงตางกัน  มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในทีทํางาน   โดยรวม  ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะปจจุบัน  บุคลากรครูไดที่มีตําแหนงตางกัน  มีการพัฒนาการเรียนรูโดยความเสมอภาค  
ตามกระบวนการพัฒนาบุคลการ  และขาราชการกรุงเทพมหานคร  ของสํานักการศึกษา  ที่มีหนาที่
ใหการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรครูโดยตรง  ซึ่งไมสอดคลองกับ  อุนศรี  อยูออน  (2542: 74)  
กลาววา  ขาราชการครูที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานตางกัน  มีความตองการความรูในการปฏิบัติงาน
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สอนโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่เปนเชานี้อาจเปนเพราะใน
ปจจุบัน  ขาราชการครูมีความกาวหนาในระดับตําแหนงงานดีข้ึนกวาเดิม  ครูสายผูสอน  สามารถ
พัฒนางานในหนาที่  เพ่ือรวบรวมเปนผลงานขอเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนตามเกณฑที่  ก.ค.  
กําหนดไดทุกระดับตําแหนงหากครูมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูการพัฒนาตนเอง 
  2.2  ครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขนที่มี  วุฒิการศึกษาตางกัน  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  โดยรวม  ไมแตกตางกัน  ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะ  บุคลากรครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีโอกาสไดรับการพัฒนาการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางาน  อยางเสมอภาคกัน  ตามนโยบายการพัฒนาของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
และแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สามารถจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาการทําผลงานของ
ตนเอง  สอดคลองกับ  พัชรี  วารีศร ี(2544: 59) กลาววา ความตองการของขาราชการที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้เพราะ  ภาวการณ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  เพ่ือใชความรูความสามารถพัฒนางานของตนที่ปฏิบัติอยูใหมีความทันสมัย
อยูตลอดเวลา  และสงผลถึงความถึงความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานในหนาทีใ่หดีย่ิงข้ึน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทิพวรรณ  เจริญผล  (2542: 111)  ไดศึกษาความตองการในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา  พบวา  ความตองการของขาราชการทั้งวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาและสูงกวาปริญญาตรีมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากทั้ง  2  กลุม   
  2.3  ครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขนที่มี  ประสบการณการทํางานตางกัน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  โดยรวม  ไมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ปราณี  ตันติตระกูล (2546: 96)  
กลาววา  อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่จัดการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรครู  โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมสัมมนามา
คลายๆ  กัน ขอคนพบรายงานการวิจัยครั้งนี้จึงพบวาครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน   
มีสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางาน  ไมแตกตางกัน    
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนและหนวยงานที่
เก่ียวของดังนี้   
  1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1   การใหทุนบุคลากรในการฝกอบรมระยะสั้นตามสถาบันการศึกษาและ
แหลงเรียนรูตางๆ  ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการใหทุนการฝกอบรมตามสถาบัน
และแหลงเรียนรูจากสถาบันการศึกษาเพ่ือใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนไปอยางทั่วถึง  ยอมสงผลใหการเรียนรูในการพัฒนางานของตนเองเพ่ือใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนในการพัฒนาบุคลากรครู 
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  1.2  มีการกําหนดประเด็จในการสัมมนาที่ชัดเจน  เพ่ือใหสามารถนําเทคนิคที่
ไดจากการสัมมนามาปรับปรุงการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครใูหสอดคลองกับสายงานที่
บุคลากรครูปฏิบัติ  เสนอแนวทางในการทํางาน และเปนแนวทางในการแกไขปญหาจากการทํางาน
อยางเปนระบบ  การแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได 
  1.3  มีการรวมมือกับตางหนวยเพ่ือใหบุคลากรครูไดเขารับการฝกอบรม  และ
เรียนรูจากหนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปนแหลงเรียนรู  มีความหลากหลาย  กอใหเกิดการเรียนรู
ในสิ่งใหม  เพ่ือใหบุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณในการใหบุคลากรครูในการเขารับการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  สราง
ประสบการณแปลกใหม  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการการเรียนรู 
  1.4  เปดโอกาสใหบุคลากรเขารับการศึกษาตอในสถาบันการศึกษา  และมีการ
ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา  ในการใหเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอ
ในสาขาทีต่รงตามความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรครู     
  1.5  ผูบริหารมีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน  และการจัดตั้งกลุมเพ่ือนครู  ใหการสนับสนุนชวยเหลือเพ่ือนครูในการนิเทศการจัดการการ
เรียนรู  บุคลากรครูในการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีการสงเสริมแนะนําจากผูบริหารในการพัฒนา
บุคลากรครูมาตรฐานวิชาชีพครู   
  2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  การวิจัยครั้งตอไปควรมีศึกษาการสนับสนุนจากผูบริหารในการพัฒนาการ
จัดการการเรียนรูในที่ทํางานของบุคลากรครู  
  2.2  ควรศึกษาวิจัยติดตามผลการจัดการการเรียนรูในทีท่ํางานของครู  โดยมี
รูปแบบกระบวนการ  การจัดการการเรียนรูที่เปนระบบแบบเชิงปฏิบัติการ 
  2.3  ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานเพ่ือศึกษาการ
เรียนรูที่เก่ียวของกับกิจกรรมที่จัดข้ึน  สงเสริมการเรียนรูในที่ทํางานเพ่ือเปนแนวทางใหโรงเรียนนํา
กิจกรรมดังกลาวไปใชพัฒนาครูใหเต็มตามศักยภาพตอไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในท่ีทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

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

. 
 
คําชี้แจง 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้  ไดแก  ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยตองการทราบขอมูลเก่ียวกับสภาพและปญหาการ
จัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือ
นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น  ซึ่งขอมูลจากการตอบคําถามของทานผูวิจัยจะรักษาเปนความลับ  
และการตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบตอสถานภาพในการทํางานของทานแตอยางใด 
 2.  แบบสอบถามนี้มี  2  ตอน  คือ 

   ตอนที ่1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 
    
 ขอขอบพระคุณทานที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม  เพ่ือเปนขอมูลในการวิจัย 
ครั้งนี ้
 
 
            
        (นางสาววรัญญา   มเหสักขกุล) 
      นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในท่ีทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

.................................................................................................................................... 
 
ตอนที่  1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
ตามที่เปนจริง 
 

1.  ตําแหนงตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
   ครูผูสอน 
   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชา  .................................................... 

2. วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตร ี
   สูงกวาปริญญาตร ี

3. ประสบการณการทํางาน 
   ต่ํากวา  15  ป 
   ตั้งแต  15  ปข้ึนไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในท่ีทํางานของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

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

. 
 
ตอนที่  2    สภาพการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  

กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองหลังขอความที่ตรงตามระดับสภาพการจัดการ 
การเรียนรูในที่ทํางานที่เปนอยูในปจจุบันของทาน  โดยความหมายของแตละชองดังนี ้
 5 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู  อยูในระดับนอยที่สุด 
 
      โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองหลังขอความที่ตรงตามระดับปญหาการจัดการการ
เรียนรูในที่ทํางาน  โดยความหมายของแตละชองดังนี ้
 5 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู อยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู อยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู อยูในระดับนอยที่สุด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 

 

ขอ รายการ 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
5 4 3 2 1 

การจัดอบรม      

1 โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรคร ู
ในการฝกอบรม 

     

2 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง      
3 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางตอเนื่อง      
4 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู      
5 บุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความตองการ  

ในการปฏิบัติงาน 
     

6 มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตาม
สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ 

     

7 การฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรครูตรงกับมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

     

8 หัวขอในการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาความรู  
ความสามารถในการจัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู

     

9 การอบรมทําใหบุคลากรครูมีทัศนคติ  ที่ดีในการปฏิบัติงาน      
การสัมมนา      

1 บุคลากรครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

     

2 ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสใหบุคลากรครูได
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในการทํางาน 

     

3 การจัดการสัมมนาสอดคลองและเปนประโยชนกับสายงาน 
ที่บุคลากรครูปฏิบัต ิ
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ขอ รายการ 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
5 4 3 2 1 

การสัมมนา  (ตอ)      

4 การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และวิธีการเพ่ือนํามาปรับปรุง 
การจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของบุคลากรคร ู

     
     

5 การจัดการสัมมนามีการกําหนดหัวขอ  ประเด็นการสัมมนา 
ที่ชัดเจน 

     

6 มีการยกประเด็นปญหาที่ไดจากการทํางาน  มาพิจารณา 
ในการสัมมนา  เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน
อยางเปนระบบ 

     

7 การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาจาก 
การปฏิบัติงาน 

     

การศึกษาดูงาน      
1 มีการจัดการศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน      
2 สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  มีความหลากหลาย  กอใหเกิด

การเรียนรูในสิ่งใหม 
     

3 โรงเรียนมีการรวมมือทางวิชาการในการศึกษาดูงาน 
ภายในหนวยงาน  

     

4 การรวมมือกับตางหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรครูไดเขารับ
การศึกษาดูงาน 

     

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานในประเทศ       
6 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ        
7 โรงเรียนคัดเลือกหนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปน 

แหลงเรียนรู 
     

8 บุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการการเรียนรู 

     

9 การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  เพ่ือนําไปใช 
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกร 
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ขอ รายการ 
ระดับสภาพการจัดการการเรียนรู 
5 4 3 2 1 

การศึกษาตอ        

1 การเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอ   
ในสถาบันการศึกษา 

     

2 โรงเรียนประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการให
โอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปนการพัฒนา
ทักษะตนเอง 

     

3 การศึกษาตอเต็มเวลาโดยไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ
หลังจากสําเร็จการศึกษา 

     

4 โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครู
ภายในประเทศ 

     

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอ 
ในตางประเทศ 

     

การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู      
1 โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรครูทําวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ   
     

2 การสนับสนุนจากผูบริหารเพ่ือพัฒนาการทํางานของ 
บุคลากรครู 

     

3 มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จ 
ในการทํางาน 

     

4 มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ        
5 การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐานวิชาชีพคร ู
     

6 เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการจัดการ 
การเรียนรูของบุคลากรครู   
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ปญหาการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

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

 

ขอ รายการ 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 

5 4 3 2 1 
การจัดอบรม      

1 โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
ในการฝกอบรม 

     

2 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง      
3 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางตอเนื่อง      
4 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู      
5 บุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความตองการ  

ในการปฏิบัติงาน 
     

6 มีการใหทุนบุคลากรครูในการฝกอบรมระยะสั้นตาม
สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ 

     

7 การฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรครูตรงกับมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

     

8 หัวขอในการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนาความรู  
ความสามารถในการจัดการการเรียนรูของบุคลากรคร ู

     

9 การอบรมทําใหบุคลากรครูมีทัศนคติ  ที่ดีในการปฏิบัติงาน      
การสัมมนา      

1 บุคลากรครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

     

2 ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสใหบุคลากรครูได
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในการทํางาน 

     

3 การจัดการสัมมนาสอดคลองและเปนประโยชนกับสายงาน 
ที่บุคลากรครูปฏิบัต ิ

     

4 การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และวิธีการเพ่ือนํามาปรับปรุง
การจัดการการเรียนรูในที่ทํางานของบุคลากรคร ู
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ขอ รายการ 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 

5 4 3 2 1 
การสัมมนา  (ตอ)      

5 การจัดการสัมมนามีการกําหนดหัวขอ  ประเด็นการสัมมนา 
ที่ชัดเจน 

     

6 มีการยกประเด็นปญหาที่ไดจากการทํางาน  มาพิจารณา 
ในการสัมมนา  เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน
อยางเปนระบบ 

     

7 การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไขปญหาจาก 
การปฏิบัติงาน 

     

การศึกษาดูงาน      
1 มีการจัดการศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน      
2 สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  มีความหลากหลาย  กอใหเกิด

การเรียนรูในสิ่งใหม 
     

3 โรงเรียนมีการรวมมือทางวิชาการในการศึกษาดูงาน 
ภายในหนวยงาน  

     

4 การรวมมือกับตางหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรครูไดเขารับ
การศึกษาดูงาน 

     

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานในประเทศ       
6 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดูงานตางประเทศ        
7 โรงเรียนคัดเลือกหนวยงานที่ดีมีประสิทธิภาพเปน 

แหลงเรียนรู 
     

8 บุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการการเรียนรู 

     

9 การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  เพ่ือนําไปใช 
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและองคกร 

     

การศึกษาตอ      
1 การเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอ   

ในสถาบันการศึกษา 
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ขอ รายการ 
ระดับปญหาการจัดการการเรียนรู 

5 4 3 2 1 
การศึกษาตอ  (ตอ)      

2 โรงเรียนประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการให
โอกาสบุคลากรครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปนการพัฒนา
ทักษะตนเอง 

     

3 การศึกษาตอเต็มเวลาโดยไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ
หลังจากสําเร็จการศึกษา 

     

4 โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของบุคลากรครู
ภายในประเทศ 

     

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับการศึกษาตอ 
ในตางประเทศ 

     

การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู      
1 โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรครูทําวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ   
     

2 การสนับสนุนจากผูบริหารเพ่ือพัฒนาการทํางานของ 
บุคลากรครู 

     

3 มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบความสําเร็จ 
ในการทํางาน 

     

4 มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ        
5 การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครูเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายในการพัฒนาตนมาตรฐานวิชาชีพคร ู
     

6 เปดโอกาสใหเพ่ือนครู  มีสวนรวมในการนิเทศการจัดการ 
การเรียนรูของบุคลากรครู   
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. นางเครือวัลย  สิทธิเจริญธรรม 
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) 
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

2. นางอรอุมา  เที่ยงเจริญ 
ครู  รับเงินเดือนอันดับ  คศ. 3  โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) 
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย  ดร.รณิดา  เชยชุม 
อาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย  ดร.สมชาย  เทพแสง 
อาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รองศาสตราจารย  ดร.สมพร  ชุนหลือชานนท 
อาจารยภาควิชาปฐพีศาสตรและการอนุรักศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  .  
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจความความเที่ยงตรง  โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 
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การตรวจความความเท่ียงตรง  โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 
เรื่อง  สภาพและปญหาการจัดการการเรียนรูในท่ีทํางานของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
  

1 หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานตามนิยาม 
 0  หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานตามนิยาม 
 -1 หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมวัดการจัดการการเรียนรูในที่ทํางานตามนิยาม 

ขอ ขอความ 
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม  IOC หมาย
เหตุ คน

ท่ี1 
คน
ท่ี2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

การจัดอบรม 
1 โรงเรียนมีนโยบายการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยางทั่วถึง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
3 การฝกอบรมบุคลากรครูเปนไปอยาง

ตอเนื่อง 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 บุคลากรครูไดรับการอบรมตรงตามความ
ตองการ ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6 มีการใหทุนบุคลากรในการฝกอบรมระยะ
สั้นตามสถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรู
ตางๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 การฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรครูตรงกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

8 หัวขอในการฝกอบรมสงเสริมการพัฒนา
ความรู  ความสามารถในการจัดการการ
เรียนรูของบุคลากรครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9 การอบรมทําใหบุคลากรครูมีทัศนคติ  ที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอ ขอความ 
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม  IOC หมาย
เหตุ คน

ท่ี1 
คน
ท่ี2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

การสัมมนา 
1 บุคลากรครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการ

สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 ในการจัดการสัมมนามีการเปดโอกาสให
บุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3 การจัดการสัมมนาสอดคลองและเปน
ประโยชนกับสายงานที่บุคลากรครูปฏิบัติ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

4 การสัมมนาไดเสนอเทคนิค  และวิธีการเพื่อ
นํามาปรับปรุงการจัดการการเรียนรูในที่
ทํางานของบุคลากรครู 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

5 การจัดการสัมมนามีการกําหนดหัวขอ  
ประเด็นการสัมมนาที่ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 0.80 ใชได 

6 มีการยกประเด็นปญหาที่ไดจากการทํางาน  
มาพิจารณาในการสัมมนา  เพื่อหาแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 การเสนอแนวทางในการทํางาน  การแกไข
ปญหาจากการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

การศึกษาดูงาน 
1 มีการจัดการศึกษาดูงานในสาขาที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติงาน 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

2 สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  มีความ
หลากหลาย  กอใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

3 โรงเรียนมีการรวมมือทางวิชาการใน
การศึกษาดูงานภายในหนวยงาน  

1 1 0 1 0 4 0.80 ใชได 

4 การรวมมือกับตางหนวยงานเพื่อให
บุคลากรครูไดเขารับการศึกษาดูงาน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาดูงาน
ในประเทศ  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูศึกษาดู
งานตางประเทศ   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 โรงเรียนคัดเลือกหนวยงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพเปนแหลงเรียนรู 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอ ขอความ 
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม  IOC 
หมา
ยเหตุ คน

ท่ี1 
คน
ท่ี2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

การศึกษาดูงาน (ตอ) 
8 บุคลากรครูไดแนวคิดวิธีการ  มาปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง  เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9 การศึกษาดูงานสรางประสบการณใหมๆ  
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและองคกร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

การศึกษาตอ 
1 การเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับ

การศึกษาตอ  ในสถาบันการศึกษา 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

2 โรงเรียนประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการใหโอกาสบุคลากร
ครูเขารับการศึกษาในสาขาที่เปนการ
พัฒนาทักษะตนเอง 

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

5 1.00 ใชได 

3 การศึกษาตอเต็มเวลาโดยไดรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนพิเศษหลังจากสําเร็จการศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

4 โรงเรียนเปดโอกาสทางการศึกษาตอของ
บุคลากรครูภายในประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขารับ
การศึกษาตอในตางประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

การติดตามนิเทศการจัดการการเรียนรู 
1 โรงเรียนมีการตั้งกลุมเพื่อสนับสนุนให

บุคลากรครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ   
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 การสนับสนุนจากผูบริหารเพื่อพัฒนาการ
ทํางานของครู 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใชได 

3 มีระบบการแนะแนวบุคลากรครูใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 การนิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากร
ครูเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตน
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6 เปดโอกาสใหเพื่อนครู  มีสวนรวมในการ
นิเทศการจัดการการเรียนรูของบุคลากรครู   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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