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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาทักษะการเรียนรู  เป นทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร (2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร และ (3) ประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมที่จําเปน

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ 2 สวน คือ 1.1) การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดแก       

ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน 1.2) การสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง 413 คน

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยนําผลที่ไดในข้ันตอนท่ี 1มาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และ

ใหผู ทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 6 คน ตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมและ                 

ความสอดคลองขององคประกอบโครงรางหลักสูตร   ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินหลักสูตรโดยนําหลักสูตรฝกอบรม

ไปทดลองใชกับขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน

 ผลการวิจัยพบวา (1) ทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู มี 4 ดานไดแก ทักษะการกําหนด    

เปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม ทักษะภาวะผูนําของสมาชิกทีม ทักษะการปฏิสัมพันธและ         
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การเรียนรูรวมกัน และทักษะการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม (2) ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรพบวา        

มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ และโครงรางหลักสตูรมคีวามสอดคลองกนัทกุองคประกอบของ

โครงรางหลักสูตร (3) ผลการทดลองใชหลักสูตรแบบกลุมตัวอยางเดียวทดสอบกอนและหลังการทดลอง        

พบวา คะแนนเฉลี่ยของทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมี      

นยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสดุ

คําสําคัญ
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   ทักษะการเรียนรูเปนทีม

Abstract
 In this dissertation, the researcher is concerned with (1) the team-learning skills of government 
teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) in addition to 
describing and analyzing (2) a team-learning skills enhancement training program for these teachers 
developed by the researcher. Finally, furthermore,  the researcher evaluates (3) this training           
program.  The research procedure was divided into three phases as follow:  Phase 1: Study on 
team learning skills necessary to be a government teacher under  the jurisdiction of the Bangkok 
Metropolitan Administration. This phase included two following steps: 1.1) Interview of the ten key 
informants including administrators and government teachers under the jurisdiction of the Bangkok 
Metropolitan Administration. 1.2) Opinion survey on the component of team learning skills of the 
government teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration. This step 
used 413 people for the sample.  Phase 2: Training Program development by bringing the results 
obtained from phase 1 in order to develop the training curriculum. The component of the curriculum 
draft was tested by the six experts on training program development to find out the appropriateness 
and internal congruence.  Phase 3: Program evaluation by implementing the training program with 
20 government  teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration.
 The research findings showed that: 1) Team learning skills of the government  teachers 
were comprised of 4 aspects including skill of the goal setting and collaborative study planning, 
skill of leadership of the team members, skill of interaction and knowledge sharing and skill of 
evaluating team-based learning outcomes. 2) Data from the experts’ assessment of the training 
program were at high level in terms of appropriateness. Moreover, the training draft was found 
consistent in every components and 3) The result of the program trial obtained from pre and posttest 
with one sample group revealed that the average score of team-based learning outcomes of the 
trainees after the training was higher than before the training, significantly different at 0.05 level and 

the trainees were satisfied with the program at the highest level.
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บทนํา
 บทบาทของครูกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในสภาพของสังคมโลกเปนการเรียนรูสมัยใหมที่มิใช

เพียงเพื่อใหเกิดความรูแตเปนการเรียนเพื่อใหเกิดทักษะที่เรียกวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21St  

Century Learning Skills) มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะที่ซับซอนชุดหนึ่ง เพื่อใหเขาไปมีชีวิตอยูในโลก

ทีต่อไปจะเปล่ียนไปอยางไร ไมมผีูใดสามารถทํานายลวงหนาได  ในยุคสมยันีจ้งึเปนยคุของการสรางภูมคิุมกนั

ใหเด็กไทยอยูรอดปลอดภัย ยืนอยูในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางมีความสุข (พิมพันธเตชคุปต และ         

พเยาว ยินดีสุข, 2557,1) ผลการศึกษาปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของพศิน แตงจวง (2554, 18 ) พบวา 

เกิดจากระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ขาดเอกภาพอยางแทจริง แมวาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาํหนดใหกระทรวงฯ กระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน  

เขตพ้ืนทีโ่ดยตรงเพ่ือใหสถานศึกษามีอสิระในการบริหารจัดการตามหลักของการใชโรงเรียนเปนฐาน (School-

Based Management: SBM) ซึง่คาดหวังวาจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกบัสถานศกึษา สามารถจัดการ

ศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหครูในสถานศึกษาทุกแหงตาง

ตองปฏิบัติหนาที่อื่นทั้งมีความเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนควบคูไปดวย

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ลวนเปนการรับภาระนอกเหนือจากการสอนทําใหครูตองประสบกับปญหาตางๆ 

เชนละเลยการเตรียมการสอนหรือขาดสอน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ํา (สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา, 2557, 14) ประกอบกบัผลจากการวิเคราะหปจจยัทีส่งผลกระทบตอการจดัการศกึษา

ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 

(กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา กลุมนโยบายและแผนการศึกษา, ม.ป.ป., 2) พบวา จุดออนและอุปสรรค

ตอการจัดการศึกษาไดแก การขาดแคลนบุคลากร และมีจํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะภาษาตางประเทศ        

(ภาษาอังกฤษ) ไมเพียงพอ ครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเปนจํานวนมาก ทําใหมีผลกระทบ       

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน สวนปจจัยที่สงผลทางบวกไดแก การที่บุคลากรทางการศึกษา       

สวนใหญมีความรูความสามารถและประสบการณ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาคนควา 

พฒันาตนเองอยางตอเนือ่งและเปนระบบ มคีวามรวมมอืรวมใจในการทาํงานเปนทมีทีเ่ขมแขง็ ซึง่ปจจยับวก

นี้เองนํามาสูการแสวงหาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยการวิจัยคร้ังนี้

 จากการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการเรียนรูเปนทีมพบวา การเรียนรูเปนทีมเปนหน่ึงในหาของวินัย           

5 ประการสําหรับพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตามแนวคิด

ของเซงก้ี (Senge) อนัไดแกการคิดเปนระบบ (Systems Thinking) พลงัแหงตน (Personal Mastery) แบบแผน

ความคิด (Mental Models) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) และการเรียนรูเปนทีม 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 79

(Team Learning) (Senge, 2006, 6-10) การเรียนรูเปนทมีมคีวามสําคัญเน่ืองจากการเรียนรูของแตละบคุคล              

ไมกอใหเกิดการเรียนรูขององคกรแตเมื่อสมาชิกทีมมีการเรียนรู จะพัฒนาไปเปนระบบยอยของการเรียนรู       

ในองคกร ดังนั้นการเรียนรูขององคกรจะตองเริ่มจากการเรียนรูของทีมซ่ึงเปนการเรียนรูแนวคิดหลักการและ

วิธีการทํางานรวมกันโดยถายทอดความคิดซึ่งกันและกันจากการสนทนา มีการแสดงความคิดเห็นของตนให

ผูอืน่ไดทราบและไดซกัถาม มกีารอภิปรายเพือ่ใหมกีารเสนอความคิดทีแ่ตกตางและนาํความคดิทีด่ทีีส่ดุไปใช

ในการตดัสนิใจ  เปนการแลกเปลีย่นขอมลูความคดิเหน็และประสบการณเพือ่ใหเกดิการเรียนรูรวมกันของทมี

โดยจะตองลดสิง่ทีก่อใหเกดิอทิธพิลครอบงาํความคดิของสมาชกิ  การเรยีนรูรวมกนัเปนทมีตองมกีารประสาน

ไปในทิศทางเดียวกัน

 จากการศึกษาแนวความคิดเกีย่วกับการเรยีนรูเปนทมีจากนักวชิาการทานอืน่ ผูวจิยัสรปุวา  การเรยีนรู

เปนทีมหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในทีมท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู ของทีมเม่ือ                

ฝกปฏิบัติการเรียนรูเปนทีมจะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวยความสามารถในการกําหนด

เปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกันเพ่ือใหสมาชิกทมีเขาใจในทิศทางเดียวกนัซึง่จะสงผลตอการรวมแรง

รวมใจกนัทาํงานหรอืเรยีนรูเพ่ือใหบรรลเุปาหมายทีก่าํหนด ความสามารถในการปฏสิมัพนัธและเรยีนรูรวมกบั  

ผูอื่น การขจัดขอขัดแยงรวมกันโดยการใชทักษะการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) 

แสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง  ความสามารถในการทํางานเปนทีม และความสามารถในการประเมิน

ผลการเรียนรูเปนทีม (วราภรณ ผองสุวรรณ, 2553,119 ; สายพิณ สีหรักษ, 2551, 62 ; Decuyper, Dochy & 

Bossche, 2010,116-117 ; Knapp, 2010, 285-299 ; Marquardt, 2011, 37 ; Senge, 2006, 11) ซึ่งหาก

ไดมกีารนํามาพัฒนาใหกบับคุลากรจะสงเสริมใหบคุลากรมีการพัฒนาตนเอง พฒันาทีมและนําไปสูการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาการเรียนรูจากระดับบุคคล ไปสูการเรียนรูเปนทีมและการเปนองคการ    

แหงการเรียนรู

 การพัฒนาบคุคลดวยการฝกอบรมเปนเคร่ืองมือชวยเสริมสรางทกัษะท่ีจาํเปนสําหรบัการปฏิบตังิาน 

โดยพัฒนาการเรียนรูในระดับบุคคล (Individual Learning) และการเรียนรูเปนทีม (Team Learning)                

(ชูชัย สมิทธิไกร, 2556, 208) เพื่อเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางานในองคกร

ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการสําหรับการปฏิบัติงาน            

ในหนาที่ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร  สํานักงานเลขาธิการสภา    

การศึกษาแหงชาติ (2556, 28) โดยสมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธนและคณะไดทําการศึกษาเร่ือง การวิจัยและ      

พฒันารปูแบบการพฒันาครแูละผูบรหิารสถานศึกษาแบบใชโรงเรยีนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ในประเดน็

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาโดยการใชการฝกอบรม

โดยตรง (Direct Training) ดานหลักสตูรมีอยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือครูและผูบริหารสถานศึกษา

ภายหลังเขารับการฝกอบรมแลว ไดนําไปใชประโยชนและแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในโรงเรียนแสดงใหเห็น

วาครูและผูบริหารใหการยอมรับการฝกอบรมและการเรียนรูรวมกัน
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีม      

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร แลวนําผลการศึกษามาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู

เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิผลของทีมและชวยแกปญหา                 

การจัดการเรียนการสอนโดยใหครูพัฒนาการเรียนรูเปนทีมโดยแลกเปลี่ยนความรูและแบงปนประสบการณ

การทํางานและสามารถบูรณาการความรูที่ไดจากสมาชิกทีมนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ      

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้น

ตอน ดังนี้

 1.  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครเปน              

การศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดําเนินการเปน 2 สวนดังนี้

  1.1 การสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญไดแกผู บริหารและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด         

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 10 คน เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวเิคราะหขอมูลใชการวเิคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณและจัดกลุม (Categorized) ขององคประกอบการเรียนรู          

เปนทีม เปนรายดานและรายขอแลวนําไปสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะ        

การเรียนรู เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู เชี่ยวชาญยืนยันคําตอบอีกครั้ง                  

สถิติวิเคราะหขอมูลคือคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล

  1.2  การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ      

การสอนในระดับ ค.ศ. 1 - ค.ศ. 3 ซึ่งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแบงเขตการศึกษาออกเปน 6 กลุม ไดแก         

(1) กลุมกรงุเทพกลาง (2) กลุมกรงุเทพใต (3) กลุมกรงุเทพเหนือ (4) กลุมกรุงเทพตะวันออก (5) กลุมกรงุธนเหนือ 

และ (6) กรุงธนใต รวมขาราชการครูทั้งสิ้น 11,848 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแกขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชตารางของ Yamane 
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(1960, 1088-1089) ไดจาํนวนตัวอยางเทากบั 390 คน โดยสุมจากโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท้ัง 6 กลุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีม

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครสรางจากการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปผลจากการสัมภาษณ                     

ผูเช่ียวชาญในสวนที ่1.1สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามใชสถติคิาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหขอมูลองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมใช         

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ขอมูลองคประกอบของทักษะการเรียนรู

เปนทีมท่ีมีคะแนนคาเฉล่ียความจําเปนในระดับมากท่ีสุด ผูวิจัยจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 ตอไป

 2.  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผลท่ีไดจาก           

การศึกษาองคประกอบทักษะการเรียนรูเปนทีมที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยผูวิจัยสรางโครงรางหลักสูตร แลวนํา

ไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 6 คน ตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมและ            

ความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ      

ใชสถิติดัชนีความสอดคลอง หลังจากน้ันผูวิจัยนําขอมูลจากการประเมินโครงรางหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ

มาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีความเหมาะสมและสมบูรณมากยิ่งข้ึน

 3.  ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมนิหลกัสตูรฝกอบรมเปนการนําหลกัสูตรทีผ่านการปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบั

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน โดยใชรูปแบบการทดลองแบบ            

กลุมเดยีวทดสอบกอนและหลงัการทดลอง (The One Group Pre-Test and Post-Test Design) เพือ่วดัทกัษะ

การเรยีนรูเปนทมีกอนและหลงัการฝกอบรม การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมใชเวลา 3 วนั  รวมทัง้ส้ิน 18 ชัว่โมง

โดยวิทยากรเปนผูเชี่ยวชาญตามเนื้อหาสาระใหความรูและจัดกิจกรรมการอบรมดวยกระบวนการกลุม          

สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูมดีงันี ้ 1) การเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนคาเฉล่ียของทักษะการเรียนรู   

เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ t test (Dependent Samples) ระหวางคาเฉลี่ย

ของคะแนนกอนการใชหลักสูตรอบรมและหลังการใชหลักสูตรอบรม  2) การประเมินความพึงพอใจตอการ  

ใชหลกัสตูรตามความคิดเหน็ของผูเขาอบรม ใชแบบประเมนิความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม กาํหนดเกณฑ

ความพึงพอใจตองอยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

 1.  ผลการศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมที่จําเปนของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครแบงออก

เปน 2 สวน ไดแก

  1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความจําเปนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีมของ

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในรอบที่ 1 และการสอบถาม
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ความคิดเห็นในรอบที่ 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาทักษะการเรียนรูเปนทีมมีองคประกอบรายดาน   

4 ดานไดแก (1) ดานการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม (2) ดานภาวะผูนําของสมาชิก

ทีม (3) ดานการปฏิสัมพันธและการเรียนรูรวมกัน และ (4) ดานการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม

  1.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมของ

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครพบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นวาองคประกอบของทักษะการเรียนรู

เปนทีมประกอบดวย (1) ทักษะการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม (2) ทักษะภาวะผูนํา

ของสมาชิกทมี (3) ทกัษะการปฏิสมัพนัธและการเรยีนรูรวมกนัและ (4) ทกัษะการประเมินผลการเรียนรูเปนทมี

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ผลการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนการนําผล

ทีไ่ดในขัน้ตอนท่ี 1 มาใชเปนเปนแนวทางในการสราง ไดสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร ไดแกสภาพปญหา

และความจําเปนของหลักสตูรฝกอบรม จดุมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และหนวยฝกอบรม ซึง่ประกอบดวย 

6 หนวยฝกอบรม ไดแก หนวยฝกอบรมท่ี 1 การเรียนรู เปนทีมกับการพัฒนางานของขาราชการครู                    

หนวยฝกอบรมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม หนวยฝกอบรมท่ี 3 การพัฒนา

ภาวะผูนําของสมาชิกทีม หนวยฝกอบรมท่ี 4 การปฏิสัมพันธและการเรียนรูรวมกัน หนวยฝกอบรมท่ี 5             

การพัฒนาการเรียนรูเปนทีมสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และหนวยฝกอบรมท่ี 6 การประเมินผล     

การเรียนรูเปนทีมแตละหนวยการอบรม ประกอบดวย สภาพปญหาและความจําเปนของหนวยการอบรม     

จดุประสงคการเรียนรู แผนการฝกอบรม ประกอบดวยสวนประกอบยอย ไดแก   หวัขอเน้ือหาฝกอบรม กจิกรรม

การฝกอบรม สื่อประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล สวนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงราง

หลกัสตูรฝกอบรม พบวาโครงรางหลักสตูรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ และโครงรางหลักสตูร

มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ

 3.  ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร สรุปผลเปน 2 สวนดังนี้

  3.1 ผลการประเมินทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการอบรมตารางท่ี 1  แสดง

การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด 

กรุงเทพมหานครกอนการใชหลักสูตรอบรมและหลังการใชหลักสูตรอบรม
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ตารางท่ี 1

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู เปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานครกอนและหลังการฝกอบรม

   จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการอบรมพบวา

คาเฉลีย่จากการประเมินทกัษะการเรียนรูเปนทมีหลังจากฝกอบรมในภาพรวม เทากบั 4.46 ซึง่สงูกวาคาเฉลีย่จาก

การประเมินทกัษะการเรียนรูเปนทมีกอนการฝกอบรมทีม่คีาเทากบั 4.00 อยางมีนยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05

  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรมของผูเขาอบรม ประเมิน             

ภายหลงัการทดลองใชหลกัสตูรฝกอบรมพบวา คะแนนเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรม   

ตามความคิดเหน็ของผูเขาอบรมโดยรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ (X =  4.65, S.D. = 0.33) เมือ่พิจารณารายดาน

พบวาทกุดานมคีะแนนเฉล่ียความพงึพอใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ โดยดานกจิกรรมการฝกอบรมมีคะแนนเฉล่ีย

ระดับมากท่ีสุด (X =  4.80, S.D. = 0.26) รองลงมาคือดานเนื้อหาสาระและดานปจจัยสนับสนุน (X = 4.68, 

S.D. = 0.41 และ 0.33)  ดานสือ่ประกอบการอบรม (X = 4.58 , S.D. = 0.44) และดานการวัดและประเมนิผล 

(X = 4.53 ,  S.D. = 0.53) และทุกดานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑความพึงพอใจท่ีกําหนดไวคือไมตํ่ากวา 

3.50

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การศกึษาทักษะการเรียนรูเปนทมีของขาราชการครสูงักดักรงุเทพมหานคร  จากการศกึษา          

องคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครมี 4 ดาน ไดแก ดานการ

กาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม ภาวะผูนาํของสมาชิกทีม การมีปฏสิมัพนัธและการเรียนรู

รวมกัน และการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม แสดงใหเห็นวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับขาราชการครูสังกัด

กรงุเทพมหานคร ทีค่รตูองปรับเปล่ียนบทบาทใหมกีารสรางเครือขายการทํางานในลักษณะทีมงานมากย่ิงขึน้

( )

 
  

 sig X  S.D. X S.D. 

1.  

 

3.68 0.61 4.37 0.49 -3.90* 0.000 

2.  3.98 0.58 4.45 0.55 -2.63* 0.012 

3.

 

4.19 0.52 4.54 0.43 -2.28* 0.028 

4.  4.17 0.56 4.46 0.50 -1.73* 0.092 

 4.00 0.49 4.46 0.44 -3.03* 0.004 
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สอดคลองกบังานวจิยั “แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอมสูศตวรรษ ที ่21” (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, 102) สรุปบทบาทของครูตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวางครูโดย

ตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูคนเดียว” เปน “การรวมตัวกันของครูประจําการ”   (Professional  Learning 

Communities: PLC) เรยีนรูจากการทาํโครงการเปนทมีเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณการปฏบิตัหินาทีข่องครู 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศิษยสอดคลองกับการท่ีสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีการกําหนด  

เปาหมายหลักใหครูและบุคลากรการศึกษาตองมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน                  

ดานการศึกษาเพ่ือใหสามารถพัฒนาความรูและนําไปประยุกตใชในการปฏิบตังิาน การเรียนรูทีเ่กดิข้ึนภายใน

องคกรและพฒันาองคกรไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตามที ่Senge (2006, 6-10) ไดกลาววาการเรยีนรู

เปนทีมเปนหนึ่งในวินัย 5 ประการสําหรับการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning                     

Organization) สอดคลองกับ Decuyper, Dochy & Bossche (2010, 111) ที่อธิบายการเรียนรูเปนทีมวา           

มคีวามสาํคญัตอทมีเพราะทีมทีม่กีารเรยีนรู (Learning Team) จะนาํไปสูการเรยีนรูขององคกรซึง่เปนการเรียนรู

แนวคิดหลักการและวิธีการทํางานรวมกันโดยถายทอดความคิดซึ่งกันและกันจากการสนทนา  มีการแสดง

ความคิดเห็นของตนใหผูอื่นไดทราบและมีการเสนอความคิดที่แตกตางและนําความคิดที่ดีที่สุดไปใชใน        

การตัดสินใจซึ่งสอดคลองกับ Boon ;  Raes ; Kyndt & Dochy (2013, 359) ที่กลาววาการเรียนรูเปนทีมคือ    

การสรางและการเก็บรักษาความรูที่มาจากการแบงปน ซึ่งจะเสริมสรางการทํางานของทีมและยังเปน             

สวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิผลของทีม

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใชในการรางหลักสูตร 

ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความสอดคลอง

กับทุกองคประกอบซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Taba (1962, 422 ) ที่กลาววา องคประกอบของหลักสูตร

ประกอบดวย การกาํหนดจดุประสงค การเลือกเนือ้หาสาระและประสบการณการเรยีนรู รปูแบบการจดักจิกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูที่มีความสอดคลองกัน ผลการประเมินความเหมาะสมใน   

ดานสภาพปญหาและความจําเปนของหลกัสตูร จดุมุงหมายของหลักสตูรเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในระดับ

มากท่ีสดุ และมีความสอดคลองกัน เนือ่งมาจากผูวจิยัไดศกึษาสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครกอนการสรางหลักสูตร สอดคลองกับ Tyler 

(1949,17) ทีไ่ดเสนอไววาการต้ังจดุประสงคของหลักสตูรตองมาจากการศึกษาขอมลูความคาดหวังของสังคม 

และคาดหวงัวาผูเรยีนควรมคีณุลกัษณะอยางไร สอดคลองกบั Taba (1962, 438)  ทีก่ลาววาตองมกีารวนิจิฉัย

ความตองการ (Diagnosis of Needs) เพ่ือศึกษาความตองการและวินจิฉัยประสบการณ และความสนใจของ

ผูเรียนเพื่อมากําหนดเนื้อหาของหลักสูตร

  โครงรางหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นสามารถนําไปทดลองใชไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้อาจ      

เน่ืองมาจากผูวจิยับรูณาการรูปแบบการพฒันาหลักสตูรตามแนวคิดของมารุต พฒัผล (2558, 7-17) สดุารัตน 

ครุฑกะ (2550, 33-34) Taba (1962, 438) ที่ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือการศึกษา
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ขอมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะหสิ่งกําหนดหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรซึ่งไดแกการจัดทําเอกสารหลักสูตร          

ที่มีความเช่ือมโยงตลอดแนว (Alignment) ระหวางจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัดประสบการณเรียนรู        

การวดัและประเมนิผล โดยใชสารสนเทศและองคความรูทีไ่ดจากการวิเคราะหสิง่กาํหนดหลักสูตรการสอบทาน

คณุภาพหลกัสตูร (Curriculum Validation) และปรับปรงุแกไข เปนการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลกัสตูร

โดยผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองใชนํารอง (Pilot Study) เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรจะสามารถนําไปใชจริง      

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. การประเมินหลักสตูรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทมีของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร

  3.1 คะแนนเฉล่ียของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครหลัง

ทดลองใชหลักสูตรสูงกวาคะแนนกอนทดลองใชหลักสูตร แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสงผลตอทักษะ           

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจเปนผลมาจากองคประกอบของหลักสูตร             

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกันทุกองคประกอบและอาจเปนผลมาจากการที่ผูวิจัย     

ใชหลกัการอบรมดวยการเรยีนรูแบบผูใหญ โดยใชกระบวนการกลุมเพือ่ใหผูเขาอบรมมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน 

อีกทั้งวิทยากรเปนวิทยากรกระบวนการกลุมที่มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทีมทําใหผูเขา   

อบรมยนิดใีหความรวมมอืสงูมาก สอดคลองกบัแนวคดิของ Knowles, Holton & Swanson (2012, 146-149)         

ทีก่ลาวถงึผูเขาอบรมทีเ่ปนผูใหญมคีวามตองการทีจ่ะเรยีนรู พรอมทีจ่ะนาํประสบการณเดมิทีต่นมีมากอนหนา

มาชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี เรียนรูเพื่อนําไปใชในการทํางานจะทําใหมีความพรอมที่จะเรียนรูมากขึ้น

  3.2 ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นวาการใชหลักสูตรฝกอบรมโดยภาพรวมมีความเหมาะสม         

มากที่สุด แสดงวาผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเรียนรูจากหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนผลมาจาก      

การที่ผูวิจัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบผูใหญและใชกระบวนการกลุมที่ตอบสนองความตองการที่จะเรียนรู

ของผูใหญและเปนการนาํประสบการณการทํางานของผูเขาอบรมมาแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกนั สอดคลองกบั

การประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรในประเด็นกิจกรรมการฝกอบรมและความรูความเชี่ยวชาญ

ในเนือ้หาการอบรมและความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณของวทิยากรท่ีมคีวามเหมาะสม

มากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดระดับความเหมาะสมการใชหลักสูตรดานเนื้อหาวิชาพบวา อยูในระดับ    

มากทีส่ดุ เปนผลมาจากการท่ีผูวจิยัทาํการศกึษาสภาพปญหาและความจําเปนในการพัฒนาทกัษะการเรียนรู

เปนทีมของขาราชการครู สอดคลองกับธํารง บัวศรี (2542,1-3) กลาวถึงการกําหนดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

ตองชัดเจน สมบูรณ ตองผนวกความรู ประสบการณ คานิยม แนวคิด และทัศนคติเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียน

ไดพฒันาทัง้ในดานความรู ทศันคติ และพฤตกิรรมตาง ๆ  อนัพงึประสงคตามจดุมุงหมายของหลักสตูร  นอกจากน้ัน 

ระดบัความเหมาะสมในการใชหลกัสตูรรายขอดานกิจกรรมและวธิกีารอบรมพบวา  อยูในระดบัความเหมาะสม    

มากที่สุด เนื่องมาจากผูวิจัยใชกิจกรรมที่เปนการฝกปฏิบัติการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีความหลากหลาย

สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในแตละหนวยการอบรมและเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเขาอบรมที่เปนผูใหญ 

วทิยากรยังเปนผูเชีย่วชาญในการอบรมเชิงปฏิบตักิารท่ีเนนกระบวนการกลุม กลุมสมัพนัธ การทํางานเปนทีม
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สามารถใชกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเรียนรูตามเน้ือหาสาระของการอบรมน้ีมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลองกับบทบาท

ของผูสอนตามแนวคิดของ Knowles,  Holton  & Swanson (2012, 257) ที่กลาววา  ผูสอนควรสงเสริม           

ใหผูเรยีนใชประสบการณของเขาเปนแหลงความรู แสดงวาหลกัสูตรฝกอบรมท่ีผูวจิยัสรางข้ึนมีประสทิธิภาพ

เห็นไดจากทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูหลังการทดลองใชเพิ่มมากขึ้นและคาคะแนนเฉลี่ย         

ของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสูงกวาเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด นอกจากน้ียังพบวาการประเมิน

ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด จึงสรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรู     

เปนทีมใหแกขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครได

 อยางไรก็ตามในสภาพการณการทํางานที่แทจริง อาจพบกับเงื่อนไขท่ีเปนปจจัยเชิงลบท่ีทําให          

การนําหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไมสามารถธํารงรักษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขาอบรม           

ใหมคีวามคงทนได อาจมสีาเหตุมาจากลักษณะงานท่ีไมเอือ้ตอการเรียนรูเปนทมีรวมกบัผูอืน่ ปญหาอุปสรรค    

จากนโยบายขององคการ ขอจํากัดของงานเรงดวนที่ไมสามารถรอการตัดสินใจของทีมได รวมทั้งบุคลิกภาพ

สวนบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันท่ีไมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเปนทีมในองคการ ซึ่งประเด็น          

ดังกลาวเปนสิ่งที่ผูนําผลการวิจัยไปใชควรใหความสําคัญอยางยิ่ง

สรุป
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครและ

ประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร         

มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมท่ีจําเปนของขาราชการครู              

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ 2 สวน คือ (1.1) การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดแก ผูบริหารและ

ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (1.2) การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของ       

ทกัษะการเรียนรูเปนทีมขาราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาหลักสตูรฝกอบรม โดยนําผลท่ีได 

ขัน้ตอนที่ 1 มาใช ขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสูตรโดยนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับขาราชการครู           

สังกัดกรุงเทพมหานคร

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให   

การพัฒนาหลักสูตรมีรูปแบบที่ถูกตอง ศึกษาวิเคราะหบริบททางสังคมและความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ

เพื่อนํามาสูสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบเนื้อหาที่สอดคลองกับ         

ความตองการและธรรมชาตขิองผูเรยีนใหมากทีส่ดุ  การกาํหนดหลักการของหลกัสูตรควรกาํหนดใหสอดคลอง

กับจุดมุงหมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับลักษณะของผูเขาอบรม เนื่องจากหลักการของหลักสูตรจะเปน  

กรอบแนวคิดในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูตลอดหลักสูตร  การกําหนดกิจกรรมและวิธกีารอบรมจําเปน

อยางย่ิงทีจ่ะตองสอดคลองกบัจดุมุงหมายของการอบรมและควรกําหนดใหสอดคลองกบัหลกัการของหลักสูตร 
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เนื้อหาสาระท่ีจะอบรมรวมท้ังสื่อที่ใชในการอบรมดวยซึ่งการเลือกใชกิจกรรมและวิธีการอบรมจําเปนตอง

กระตุนใหเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

 การนําหลักสูตรไปใชในกลุมประชากรอื่นควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรท่ีผานการตรวจประเมิน

คณุภาพของหลกัสตูรและเพิม่ระยะเวลาในการอบรมเปนหลกัสตูรระยะสัน้เพือ่ใหผูเขาอบรมไดพฒันาทกัษะ

การเรียนรูเปนทีมไดมากข้ึน โดยยึดหลักการเรียนรูแบบผูใหญและการใชกระบวนการกลุมในการทํากจิกรรม

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีม ผูจัดอบรมจะตองประสานกับวิทยากรเพ่ือออกแบบกิจกรรมและวิธีการ

อบรมที่เหมาะสมกับผูเขาอบรม โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในทีมและนําประสบการณจาก               

การทํางานมาสนทนารวมกันกับผูเขาอบรมและควรใชกิจกรรมการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู

เปนทีมมากกวาการบรรยายเน้ือหาท่ีเปนความรูแตใหเปนการสรุปถอดบทเรียนรวมกันระหวางวิทยากร          

และผูเขาอบรมและอาจใชกิจกรรมและวิธีการอบรมแบบอ่ืนรวมดวย เชน การอบรมผานระบบออนไลนและ

การประชุมทางไกลผานระบบเครือขายเปนตน
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