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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูท่ีส่งผลต่อชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
สถานศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ผูวิ้จยั ทรงกลด เจนจิรวรกานต ์
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. สมบรูณ ์บรูศิริรกัษ์  

  
การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2  2) ระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
3) ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  และ 4) ภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงของครูท่ีพยากรณช์ุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 365 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่
และมอรแ์กน จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัน้ และสุ่มอย่างง่าย โดยจับสลากตามสดัส่วนของขนาด
โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู  เท่ากับ .940 
และชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ เท่ากบั .943 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์ัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสรา้งวิสัยทศัน์ ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และดา้น
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  2) ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ ด้านการสะท้อนคิดตามสภาพจริง  ด้านการเปิดรับการชีแ้นะในการ
ปฏิบตัิงาน ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกนั และดา้นการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิงาน  3) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมี
ความสัมพันธ์กันกับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธใ์นระดบัสงู และ 4) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครูท่ีพยากรณ์ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครูทุกดา้นรว่มกันพยากรณช์ุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไดร้อ้ยละ 64.60 โดยดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
มีอ านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ ดา้นการสรา้งวิสัยทัศน์ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ตามล าดบั 
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the level of transformational 

leadership of teachers under the authority of the Secondary Educational Service Area Office Two, Bangkok; 
(2) to study the status of the professional learning community; (3) to study the relationship between 
transformational leadership of teachers and the professional learning community; and (4) to study the 
transformational leadership of teachers to make predictions about the professional learning community. The 
samples were 365 teachers under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two, 
Bangkok, and employing the theories of Krejcie and Morgan. The stratified random sampling used the school 
size as strata to calculate the sample size and simple random sampling was performed via lottery. The 
instruments used for data collection was a five- point rating scale questionnaires and the IOC (Index of Item 
Objective Congruence) was valued from 0.60 - 1.00 and the transformational leadership of teachers was 
.940 and the reliability of the Professional Learning Community was .943. The statistics used for data analysis 
included percentage, mean, standard deviation, the Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and 
Multiple Regression Analysis-Enter Method. The results were as follows: (1) the overall mean score indicated 
a high level of transformational leadership among teachers. In terms of each aspect, intellectual stimulation 
was found to be the highest, followed by create a vision, inspirational motivation, individualized influence and 
individualized consideration; (2) the overall status of the professional learning community was found to be 
high. With regard to each of the aspects, authentic reflection was the highest, followed by open to 
suggestions, shared values and collaborations; (3) the relationship between transformational leadership of 
teachers and the professional learning community was highly correlated, with a statistical significance 
of .05 and the correlation coefficients (r) =.858 4). The transformational leadership of teachers to make 
predictions about the professional learning community with a statistical significance of .05.  All of the aspects 
of the transformational leadership of teachers could predict the professional learning community at 64.60%. 
The aspect of individualized influence had the highest predictive power followed by inspirational motivation, 
create a vision, intellectual stimulation and individualized consideration. 
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ช่วยเหลือในดา้นการใหค้ าปรกึษาที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อปรญิญานิพนธ์ 
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และขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ อาจารย ์ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรกัษ์ 
และอาจารย ์เรือเอก ดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ที่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมในการท าปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารและคณะครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทุกท่านที่กรุณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครัง้นี ้

ขอขอบพ ระคุณ  บัณ ฑิ ตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิ โรฒ  ผู้ม อบทุ น                        
70 ปี 70 ทนุ มศว คืนสูส่งัคม ซึ่งเป็นสว่นสนบัสนนุที่ส  าคญัในการจดัท าปรญิญานิพนธ ์

ขอกราบขอบพระคณุ คณุแม่สกุญัญา แซ่ลอ้ คณุพ่อสมชาย เจนจิรวรกานต ์และครอบครวั
เจนจิรวรกานต์ เป็นอย่างสูง ที่ใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ และเป็นก าลังใจตลอดมา   
จนประสบความส าเรจ็ในการศกึษา 

คณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบเพื่อพัฒนาการศึกษา 
และนอกจากนั้นขอมอบเป็นเครื่องบูชาแก่บิดามารดา  ครูบาอาจารย์ทุกท่าน  ผู้ซึ่งมีพระคุณ            
และเป็นผูม้อบความรูใ้หแ้ก่ผูว้ิจยัตลอดมา 

  
  

ทรงกลด  เจนจิรวรกานต ์
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่  5 มาตราที่  54 ได้ให้

ความส าคัญกับการศึกษา โดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  12 ปี            
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้อง
ด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บัการศึกษาตามความตอ้งการในระบบต่าง ๆ รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีการ
เรียน รู้ตลอดชี วิต  และจัดให้มี การร่วมมื อกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด  าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้การศึกษา 
ทัง้ปวงตอ้งมุ่งพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดีมีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดต้ามความถนดั
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 

กระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดสติปัญญาและทักษะชีวิต  จะต้องอาศัยครูที่คอย
ส่งเสริมศักยภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงด้านการจัด
กระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียนโดยใหส้ถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเนือ้หา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และกา ร
ประยุกต์ความรูม้าใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น พรอ้มทัง้ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูสามารถ
จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้นกัเรียน เกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรูท้ัง้สามารถใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ทัง้นีค้รูและนักเรียน
อาจเรียน รู้ไปพ ร้อมกันจากสื่ อการเรียนการสอนและแหล่ งวิ ทยาการประเภทต่ าง ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) นอกจากนีใ้นการพัฒนาจะตอ้งควบคู่ไปกบัการพัฒนาครู อาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา ดังมาตราที่ 52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต  
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพรอ้มและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บคุลากรใหม่ และการพฒันาบคุลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 
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นอกจากนีต้ามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพครู อาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการ
พัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษา ดว้ยการส่งเสริมใหม้ีชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพหรือ 
Professional Learning Community (PLC) เพื่ อ ให้ค รู เกิ ดสั งคมการเรียน รู้ ในการพัฒ นา 
และช่วยเหลือนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และสรา้งสังคมครูที่ เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนษุย ์ประเด็นยทุธศาสตรก์ารปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21 โดยให้ความส าคัญในเรื่อง การสรา้งเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการสอนมาเป็นผูส้รา้งครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ยังติดกรอบอยู่ระดับการเรียนรูส้าระ 
(Content-Based Learning) ม ากกว่ าที่ จ ะก้ าวข้าม ไป สู่ ก าร เรี ยน รู้ถึ ง ระดับ สม รรถน ะ 
(Competencies-Based Learning) เนื่องจากสาเหตทุี่เป็นปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ นบัตัง้แต่
ระบบค่านิยมทางการศึกษาท่ีมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีมุ่งวัดเนือ้หาสาระ
มากกว่าการวัดประเมินสมรรถนะของนักเรียนส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาในด้านสมรรถนะ  
ของนักเรียน เช่น ความสามารถในการคิดสรา้งสรรคก์ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห ์
และสังเคราะห์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และในดา้นคุณลักษณะของนักเรียน เช่น การขาดวินัย 
ในตนเอง ขาดความรบัผิดชอบ ไม่มีน า้ใจและไม่ซื่อสตัยก์ารพฒันาคณุภาพการเรียนรูข้องนกัเรียน 
จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยใหค้วามส าคัญกับการสรา้งสมรรถนะและคุณลกัษณะของ
นกัเรียน มากกว่าการพัฒนาระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ดงันัน้ การแกไ้ขสภาพปัญหาที่กล่าว
มาขา้งตน้จึงจ าเป็นตอ้งอาศัยกระบวนการการท างานร่วมกันของครู เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(มนตรี แยม้กสิกร, 2559)  

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง  
ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับสถานศึกษา ในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินการ
เพื่ อเป้าหมายของ "การเรียนรู้" มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ มีการท างานเป็นทีม  
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก ผ่านการรวมตัวกัน 
ปฏิบติัอย่างกระตือรือรน้และต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกเกิดแรงจูงใจภายใน ส่งผลต่อการร่วมท ากิจกรรม 
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อนัเกิดมาจากการไดร้บัอิสระในการคิดท างานและสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ตามความตอ้งการที่แทจ้ริง
ของตนเองและสถานศึกษา (ณัฐิกา นครสูงเนิน, 2556) โดยการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพมีจุดเริ่มตน้มาจากปัญหาในเรื่อง การพฒันาและอบรมของครูที่ไม่สอดคลอ้งกบัความทา้ทาย
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งการอบรมส่วนใหญ่ที่ใช้วิทยากรจากภายนอก 
อาจไม่มีประสบการณโ์ดยตรงตามบริบทของครู ขาดการติดตามและประเมินผล ระบบสนับสนุน
ไม่แกปั้ญหาในเรื่องการท างานของครู และไม่ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงก่อใหเ้กิดการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพของครู โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
ในการพฒันาครูเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียนเป็นส าคญั (นราพร จนัทรโ์อชา, 2560) 

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หโ้รงเรียนด าเนินการสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  
หรือ PLC ซึ่งเป็นการเริ่มตน้ในการพฒันาครูในรูปแบบใหม่ โดยไดม้อบหมายใหส้  านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 ด าเนินการในรูปแบบการแกปั้ญหาการ
จัดการเรียนรูข้องครู เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ส านักโฆษก ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2561) ในส่วนของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดม้ีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสงักัดมีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ เนน้การวาง
แผนการขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และก ากบั ติดตามการขบัเคลื่อน
กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของสถานศึกษาในสงักดัอย่างเป็นระบบ 

แนวคิดการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ไดม้ีหลายประเทศน าแนวคิดนีไ้ปใช้
แก้ปัญหาการศึกษา เช่น สิงคโปร ์สหรฐัอเมริกา จีน เป็นต้น ซึ่งในการน าแนวคิดมาพัฒนาใน
ประเทศสิงคโปรไ์ดม้ีปัญหาในการใชง้าน PLC จากงานวิจัยของนักวิชาการของสถาบันการศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนันยาง Hairon and Dimmock (2012) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับ
โรงเรียนสิงคโปรแ์ละชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ พบว่า ปัญหาของครูในการใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาที่ล่าชา้ พบว่ามีปัจจัย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ครูมี
ภ าระงานที่ ม าก  2)  ค ว าม ค ลุ ม เค รื อ ข อ ง ระบ บ ชุ ม ช น แห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ท า ง วิ ช า ชี พ  
และ 3) สถานศกึษาขาดผูน้  าที่สรา้งวฒันธรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร  

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในประเทศไทยยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ ประการแรก ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (PLC) เป็นนโยบายที่ผูป้ฏิบัติซึ่งเป็นผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยไม่เนน้ผลลพัธ์ที่เกิดกับนกัเรียนเป็นส าคญั ประการที่สอง ครูขาด
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ความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนด ขาดการประสานงาน
และการติดตามในการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประการที่สาม การก าหนดเวลาที่  
ไม่เหมาะสม เนื่องจากภาระงานสอนและภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน ส่งผลให้ครูไม่ได้
เตรียมความพรอ้มเพื่อด าเนินการสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (สวุิมล ว่องวาณิช และ กนิษฐ์ 
ศรีเคลือบ, 2556) สอดคลอ้งกับการวิจัยของพรรณทิภาภรณ ์อภิปริญญา (2562) เรื่อง สภาพและ
ปัญหาของการสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ของโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของปัญหาที่พบ 
คือ ครูขาดการวางแผน และสรา้งวิสยัทศันเ์ก่ียวกบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกนั ครูไม่มี
การสงัเกตการสอนของเพื่อนครู ขาดมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี และไม่ประสานงานเก่ียวกบัชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพตามสภาพจริง นอกจากนีค้รูและผูบ้ริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผูน้  าในการ
ขบัเคลื่อนชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีส่วนส าคัญ คือ การแบ่งปันประสบการณ์ และการ
สะท้อนคิด ซึ่งนอกจากนี ้ “ภาวะผู้น าของครู” ยังเป็นส่วนส าคัญ อีกประการที่ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Mullen and Schunk, 2010) โดยปกติผูส้อนมัก
รูส้ึกกลัวที่จะเปิดเผยสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัว หรือกลัวที่จะถูกวิพากษ์การท างานในที่สาธารณะ 
(Hairon, Goh, and D. Abbas, 2014) โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีบริบทของการเคารพบุคคลที่
อาวโุสกว่ายิ่งท าใหร้ะดบัการสะทอ้นคิดหรือการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดในที่ประชุมค่อนขา้งต ่า 
(สวุิมล ว่องวาณิช และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, 2556) จึงตอ้งเลือกวิธีการสรา้งความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ของครู เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและเกิดความคิดที่อาจแตกต่างจากกลุม่  

ภาวะผู้น าของครู คือ พฤติกรรมที่สรา้งอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน โดยมีหลักส าคัญเพื่อ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและขับเคลื่อนสถานศึกษา (York-Barr and Duke, 2004) ดังแนวคิดของ อนุสรา สุวรรณวงศ ์
(2559) ที่ได้สังเคราะห์แนวคิดและหลักการเก่ียวกับคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย
ประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีวิสยัทัศน ์ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้
และร่วมมือรวมพลงั 3) มุ่งเน้นการเรียนรูข้องนักเรียนเป็นส าคัญ 4) การสะทอ้นผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ และ 5) ภาวะผูน้  ารว่มทางการบริหาร อีกทัง้ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ไดก้ าหนดให้ภาวะผู้น าครูเป็นสมรรถนะหนึ่งในครูประจ าสายงาน (Functional Competency)  
เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู ที่แสดงถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกนัทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู ้(ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) ดงันัน้ ในการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ครูจึงต้องอาศัยภาวะผู้น าในการ
สรา้งสรรค ์และพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้กิดประสิทธิภาพในสถานศกึษา  

จากการศึกษางานวิจยัของ ขจรศกัดิ์ เขียวนอ้ย และคณะ (2562)  เรื่อง การพฒันาแบบ
วดัพฤติกรรมการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แบบวัด
พฤติกรรมการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ที่มาจากการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด รวมไปถึงขอ้คน้พบจากการวิจยัเชิงคณุภาพ ไดอ้งคป์ระกอบที่ส  าคญัซึ่งช่วยใหชุ้มชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การสรา้งภาวะผูน้  าร่วมของครูในการเปลี่ยนแปลง 
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การสรา้งวิสยัทัศนร์่วม การสรา้งทีมร่วมแรงร่วมใจ การเรียนรูแ้ละ
การพฒันาวิชาชีพ การสรา้งชมุชนกลัยาณมิตร และการสรา้งโครงสรา้งสนบัสนุนชุมชน สอดคลอ้ง
กบัวิโรจน ์สารรตันะ (2546) ไดก้ลา่วถึง การสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
จะตอ้งเนน้การเป็นเพื่อนร่วมงาน เนน้ความมีอิสระในการตัดสินใจ เนน้การพฒันามาตรฐานงาน
ขึน้เอง สง่เสรมิผูป้ฏิบติั มีความตระหนกัในตนเอง มีความรบัผิดชอบ มีความมุ่งมั่นที่จะพฒันางาน
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ ส่งเสริมใหค้รูมีทัศนะแบบผูน้  า โดยเฉพาะการมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
ในการเปลี่ยนแปลงสูส่ิ่งใหม่ ๆ จนเกิดเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู  

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู คือ การที่ผูน้  าครูพยายามกระตุน้และสรา้งแรงบนัดาล
ใจให้ผู้ร่วมงานท าเพื่ อส่วนรวม และบรรลุความส าเร็จเกินกว่าที่ คาดหวัง โดยมี ปัจจัย  
ที่ส  าคัญ คือ ผู้น าที่มีพฤติกรรมเช่นนี ้จะมีอิทธิพลในเชิงแบบอย่างหรือบทบาทอยู่ในอุดมคติ  
ของผูต้าม ส่งผลใหผู้ร้่วมงานเกิดแรงบนัดาลใจและทุ่มเทการท างานดว้ยความเต็มใจ (Bass and 
Avolio, 1990) 

จากการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูพบว่า ผู้น าใน
ลกัษณะนีจ้ะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัเพื่อนครู โดยการเปิดโอกาสใหค้รูไดม้ีสว่นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึ่งกนัและกนั และประยุกตอ์งคค์วามรูข้องตนใหเ้ขา้กบับริบทและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  
นอกจากนี ้ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องคก์รอย่างมีนยัส าคญั อันจะส่งผลใหก้ารท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและช่วยสรา้งชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพบรรลผุลตามจดุมุ่งหมาย (เกรกิเกียรติ ต่อกิจไพบลูย,์ 2558) 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา โดยเลือก
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ศกึษาวิจยั ก าหนดประชากรเป็นครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เนื่องจากในปัจจุบัน  ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดว้างแผนขบัเคลื่อนกระบวนการสูก่ารปฏิบติัในสถานศึกษา ผ่านการเขา้
รว่มอบรม และจดัใหม้ีวิทยากรในการอบรมแนวคิดการสรา้งกระบวนการ PLC และรบัการติดตาม
การด าเนินการของแต่ละโรงเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
(กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร เขต 2, 2560) เพื่อใหค้ณะครูน าผลที่ไดไ้ปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. เพื่อศึกษาระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

4. เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของงานวิจยัในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดประโยชน ์ดงันี ้
1. ครูสามารถประยุกตใ์ชภ้าวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ การศึ กษ ามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ที่มีประสิทธิภาพในสถานศกึษา 

3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถก าหนด
นโยบายในการพฒันาและสง่เสรมิชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูในสถานศกึษาที่สงักดั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นี ้ เป็นการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอบเขต ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 โดยมุ่ งศึ กษ า  2 ด้าน  คือ  1) ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของค รู  ประกอบด้วย  
1.1) การกระตุน้ทางปัญญา 1.2) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 1.3) การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ ์1.4) การสรา้งแรงบนัดาลใจ และ 1.5) การสรา้งวิสยัทศัน ์และ 2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 2.1) การสรา้งค่านิยมร่วมกัน 2.2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
2.3) การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน และ 2.4) การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้งหมด 52 โรงเรียน มีจ านวนครู 
ทัง้สิน้ 6,137 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน 

เขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 365 คน 
โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Robert V. Krejcie and Morgan, 1967) จากนั้นใชว้ิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยจับสลากจ านวนครูตามสดัส่วนของขนาดโรงเรียนเพื่อใหไ้ดจ้ านวน
กลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนด 

3. ตัวแปรทีศ่ึกษา  
3.1 ตวัแปรพยากรณ ์ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบดว้ย  

3.1.1  การกระตุน้ทางปัญญา 
3.1.2  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
3.1.3  การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์
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3.1.4  การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
3.1.5  การสรา้งวิสยัทศัน ์

3.2 ตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ประกอบดว้ย 
3.2.1 การสรา้งค่านิยมรว่มกนั 
3.2.2 การมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน 
3.2.3 การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน 
3.2.4 การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผูว้ิจยัไดน้ิยามความหมายของค าศพัทท์ี่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการส่งเสริม 

และพัฒนาเพื่อนครู ผ่านการเป็นแบบอย่างและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตน  โดยค านึงถึง
ศกัยภาพและความส าคัญ ก่อใหเ้กิดการตระหนักรูใ้นภารกิจและวิสยัทัศน์ขององคก์ร น าไปสู่การ
ปฏิบติัที่ท าใหเ้กิดการขบัเคลื่อนชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 

1.1 การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ส่งเสริมความคิดของเพื่อน
ครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการปฏิบัติงานในชั้นเรียน ชีแ้จง้ให้ทราบถึงทางเลือกใหม่ที่
สรา้งสรรค์ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ กระตุ้นให้เพื่อนครูได้ตั้งข้อ
สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกับนกัเรียน ท าใหเ้พื่อนครูรูส้ึกว่าปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทา้ทาย โดยพรอ้มที่
จะแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้รว่มกนั และเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดแ้สดงทศันะของตน น าไปสูก่ารพฒันา
งานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของครูที่มีเป้าหมาย
แสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่านการใช้วาจาและการแสดงออกที่เหมาะสม  
ปฏิบติัต่อเพื่อนครูทุกคนอย่างเท่าเทียม ใหค้ าแนะน าและเป็นพี่เลีย้งติดตามการด าเนินงานของ
เพื่อนครู เป็นผูติ้ดต่อประสานงานระหว่างเพื่อนครู และน าแนวคิดของเพื่อนครูเขา้สู่กระบวนการ
สนทนากลุม่ เพื่อน าผลการอภิปรายไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อนกัเรียน 

1.3 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นผูน้  าแก่เพื่อนครูในดา้นวิชาการ 
และการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผูน้  าแก่เพื่อนครูดา้นการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ใหเ้พื่อนครูน าไปปฏิบัติไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความรูส้ึกของเพื่อนครู สรา้งความศรทัธาและเป็นที่ยอมรบัในกลุ่มเพื่อนครู 
และสามารถน าพาเพื่อนครูไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

1.4 การสรา้งแรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของครูในการสรา้งความเชื่อมั่นแก่
เพื่อนครูในดา้นการจัดการเรียนการสอน คาดหวงัว่าเพื่อนครูทุกคนพรอ้มที่จะพัฒนาตนเองใหดี้
ยิ่งขึน้ในดา้นการบริหารจดัการชัน้เรียน สรา้งเจตคติในแง่บวกเก่ียวกบัสภาพปัญหาของนกัเรียนที่
เกิดขึน้ในชัน้เรียน ส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมการเกือ้หนุน ความเคารพ และความไวว้างใจซึ่งกนั
และกัน สนับสนุนให้เพื่ อนครูใช้ความสามารถของตนในการท างานเพื่ อความส าเร็จของ
สถานศกึษา 

1.5 การสรา้งวิสยัทศัน ์หมายถึง พฤติกรรมของครูในการร่วมกันก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติังาน และสื่อสารแนวทางใหเ้พื่อนครูไดร้บัทราบอย่างชดัเจน โดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครู
ไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอแนะ สรา้งบรรยากาศแวดลอ้มที่สนับสนุนความคิดสรา้งสรรคข์องเพื่อน
ครู แสดงออกถึงการโนม้นา้วใหเ้พื่อนครูมองเห็นถึงภาพในอนาคตของสถานศึกษา และสามารถ
เชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และแนวคิดของเพื่อนครูใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั 

2. ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการกลุ่มระหว่างครู ผู้บริหาร 
ศกึษานิเทศก ์และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาเพื่อจุดมุ่งหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อนักเรียนเป็นส าคัญ และแก้ไขสภาพปัญหาที่
เกิดขึน้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่ครูและผูบ้ริหารเป็นผูน้  าร่วมกัน โดยกระบวนการของ
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 

2.1 การสรา้งค่านิยมร่วมกัน หมายถึง กระบวนการกลุ่มในการสรา้งความตระหนัก
ร่วมกันของครูในสถานศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ชีแ้จง
จุดมุ่งหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้พื่อนครูรบัทราบ
ร่วมกัน ก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของกลุ่มในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพอย่างชดัเจน และสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างเพื่อนครูเก่ียวกบัการแกไ้ขสภาพปัญหา
ในชัน้เรียนผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการกลุ่มในการสนทนา
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ทักษะ และประสบการณ์ที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน ร่วมกันวางแผนการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ ร่วมด าเนินการนิเทศการสอนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อทราบ
ถึงพฒันาการและสภาพปัญหาในชัน้เรียน มีสว่นร่วมในการประเมินผลการจดัการเรียนรูข้องเพื่อน
ครู และรบัรูถ้ึงผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
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2.3 การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน หมายถึง กระบวนการกลุ่มในการยอมรบั
ขอ้เสนอแนะจากเพื่อนครู การใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแก่เพื่อนครูตามบริบทที่เหมาะสม ไม่ปิดกั้นหรือจ ากัดขอบเขตในการแสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนครู และสนับสนุนใหเ้พื่อนครูต่อยอดขอ้เสนอแนะเพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรมในชัน้เรียน
ผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

2.4 การสะทอ้นคิดตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันสะทอ้น
สาเหตขุองสภาพปัญหาที่พบในชัน้เรียน การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาของนกัเรียน การคดัเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงองคค์วามรู้
ใหม่กบัประสบการณเ์ดิมของตนผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3. ครู หมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพที่ท าหน้าที่ในดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

4. ส  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 หมายถึง ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษา ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลมุ 27 เขต และจ านวน
โรงเรียนที่สังกัดจ านวนทั้งสิน้ 52 โรงเรียน โดยมีอ านาจหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการก าหนด
นโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชน

แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวขอ้งของนักวิชาการ 
รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของเบิรน์ (Burn, 
1978); แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990); เลทวดูและแจนทซ์ี (Leithwood and Jantzi, 
1996); เบนนิสและนานัส (Bennis and  Nanus, 1985); คองเกอร ์ (Conger, 1989) ;  
คอตเตอร ์(Kotter, 1990); เคาสแ์ละพอสเนอร ์(Kouzes and Posner, 1995); สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549);  
ฐิติพงศ ์คลา้ยใยทอง (2547) และ วิโรจน ์สารรตันะ (2546) จึงสรุปภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ครูได้เป็น 5 ประการ ดังนี ้ 1) การกระตุ้นทางปัญญา 2) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
3) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์4) การสรา้งแรงบนัดาลใจ และ 5) การสรา้งวิสยัทศัน ์
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหแ์นวคิดของฮอรด์ (Hord, 1997);           
ไบ รค์ แ ล ะหลุ ย ส์  (Bryk and Louise, 1999); บั ล เล่ แ ล ะฮิ ค ส์ (Bulkley and Hicks, 2005);  
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553); วิจารณ์ พานิช (2555) และอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559) จึงสรุป
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพได ้4 ประการ ดังนี ้1) การสรา้งค่านิยมร่วมกัน  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3) การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน และ 4) การสะทอ้น
คิดตามสภาพจรงิ 

ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  

จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกบัชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ พบว่าสอดคลอ้งกับแนวคิดการวิจัยของวิรชัดา ทานิล (2561) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง มีความสมัพันธเ์ชิงบวกกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนในระดับสูง  เนื่องจากส่งผลใหแ้สดงวิธีการ
ปฏิบติัของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู จะส่งผลใหค้รูไดป้รบัปรุง
พัฒนางานจนเกิดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ ดีที่สุด รวมถึงงานวิจัยของโกสินทร ์ศรีบุรินทร ์(2558)  
ที่ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงกัลยารตัน ์เมธีวีรวงศ ์(2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  พบว่า ภาวะผู้น าของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความสอดคลอ้งต่อการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยบทบาทหนา้ที่
ของครู คือ เป็นผูน้  าในการสรา้งองคค์วามรู ้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อนครูผ่านชุมชนแห่ง
การเรียน รู้ทางวิชาชีพที่ มี ป ระสิท ธิภาพ  และการวิจัยของมัวร ์ (Moore, 2010) ที่ พบว่า  
ปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในระดับสูง  
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จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถเขียนแผนภาพประกอบกรอบแนวคิดการวิจยั 
ไดด้งัภาพประกอบ 1   
 
                 ตัวแปรพยากรณ ์              ตัวแปรเกณฑ ์

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความสมัพนัธก์นั 
2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 

1. การกระตุน้ทางปัญญา 
2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
3. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์
4. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 

5. การสรา้งวิสยัทศัน ์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. การสรา้งค่านิยมร่วมกนั 
2. การมีสว่นร่วมในการปฏิบติังาน 
3. การเปิดรบัการชีแ้นะในการ
ปฏิบติังาน 
4. การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยน าเสนอดงันี ้

1. ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  

1.1 ประวติัความเป็นมา 
1.2 จ านวนผูบ้รหิาร ครู และนกัเรียน ของโรงเรียนในสงักดั  
1.3 หลกัการและแนวคิดของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

2. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
2.1 ความหมายของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
2.2 ความส าคญัของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 

2.3.1 การกระตุน้ทางปัญญา 
2.3.2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
2.3.3 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์
2.3.4 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
2.3.5 การสรา้งวิสยัทศัน ์

3. ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
3.1 ความหมายของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
3.2 ความเป็นมาและความส าคญัของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
3.3 ปัจจยัที่เสรมิสรา้งการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
3.4 กระบวนการของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

3.4.1 การสรา้งค่านิยมรว่มกนั  
3.4.2 การมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน 
3.4.3 การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน 
3.4.4 การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 
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4. ความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

จากการศึกษาเอกสารของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 สามารถสรุปขอ้มลูพืน้ฐานได ้ดงันี ้

1.1 ประวัติความเป็นมา 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครอบคลุม 

เขตการปกครอง 27 เขต ไดแ้ก่ สาทร วฒันา ยานนาวา พระโขนง บางรกั บางนา บางคอแหลม ดินแดง 
คลองเตย หว้ยขวาง หลกัสี่ หนองจอก สายไหม สะพานสงู สวนหลวง วงัทองหลาง ลาดพรา้ว ลาดกระบงั 
มีนบุรี ประเวศ บึงกุ่ม บางเขน บางกะปิ ดอนเมือง จตุจักร คันนายาว และคลองสามวา โดยจัดตัง้ขึน้
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เรื่อง การก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 และ
พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 โดยมีพืน้ที่ติดต่อดงันี ้   

ทิศเหนือ  อยู่ในเขตรบัผิดชอบดา้นการศึกษาของจงัหวดัปทมุธานี 
ทิศใต ้       อยู่ในเขตรบัผิดชอบดา้นการศึกษาของจงัหวดัสมทุรปราการ  
ทิศตะวนัออก  อยู่ในเขตรบัผิดชอบดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวนัตก  อยู่ ใน เขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุ รี 

                                                  และกรุงเทพมหานคร  
1.2 จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 

จากการส ารวจข้อมูลประชากรผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าจ านวนโรงเรียนในสงักัดทัง้สิน้ 52 โรงเรียน 
ผูบ้ริหารรวมทัง้สิน้ 238 คน แบ่งออกเป็น ผูอ้  านวยการโรงเรียน 52 คน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
186 คน จ านวนครูทั้งสิน้ 6,137 คน และจ านวนนักเรียนทั้งสิน้ 119,647 คน (กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, 2563) รายละเอียด 
(ตาราง 4 ภาคผนวก) 

1.3 หลักการและแนวคิดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

จากการศึ กษ า เอกสารของ  ส านั ก งาน เขตพื ้นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถระบรุายละเอียดของหลกัการและแนวคิดไดด้งัต่อไปนี ้
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1.3.1 วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ 

ยั่งยืน สูเ่มืองหลวงการศกึษา 
1.3.2 พันธกิจ 
       1. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีวินยั มีความรกัในสถานบนัหลกัของชาติ ยึด

มั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกตอ้งต่อ
บา้นเมือง และมีความเป็นพลโลก 

       2. พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ 

       3. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

       4. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล า้ ใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้บับริการ
ทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

       5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคล 
สูค่วามเป็นมืออาชีพ 

       6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

       7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มีองค์กรเครือข่ ายทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลัก 
ในการขบัเคลื่อนนวตักรรมเชิงบรูณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 เป้าประสงค ์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  

มีคณุภาพและเท่าเทียมกนั 
2. นักเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคน มีพฒันาการเต็มตามศักยภาพ 

และมีคณุภาพตามหลกัสตูรแกนกลาง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ 
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4. ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. เนน้การท างานแบบบรูณาการ มีเครือข่ายการบริหารจดัการ บริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่
สถานศกึษา 

6. มีการพัฒนาสื่อในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและมีคณุภาพ 

1.3.4 กลยุทธ ์
                 กลยุทธ์ที่  1  มี มาตรฐานทางการศึกษาและพัฒ นาคุณภาพ ระดับ

มัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางผ่านการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

                   กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ศรทัธา และยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่ วถึงและครอบคลุมผู้เรียน  
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามศกัยภาพตนเอง และมีสว่นรว่มในการพฒันาผูเ้รียนในเขตพฒันาพิเศษ 

                   กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 
                   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ทกุภาคสว่น 
                   กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา

คณุภาพทางการศกึษาที่เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 
1.3.5 ภารกิจและอ านาจหน้าที ่

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีหนา้ที่ด  าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยมีอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาให้
สอดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
ความตอ้งการของบรบิทชมุชน 
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2. จัดท าแผนการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
และแจง้การจดัสรรงบประมาณที่ไดร้บัใหห้น่วยงานขา้งตน้รบัทราบ รวมทัง้ก ากับ ตรวจสอบ และ
ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลกัสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

4. ก ากบั ดแูล ติดตามและประเมินผลสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  

เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุการจดัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
7. จดัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขต

พืน้ที่การศกึษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน ที่จดัการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

9. ใหก้ารสนบัสนนุ และส่งเสรมิดา้นการพฒันานวตักรรมและการวิจยัใน
สถานศกึษา 

10. ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพืน้ที่การศึกษา ที่มิไดร้ะบุ
ใหเ้ป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย 

จากที่ กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ครอบคลุมเขตการปกครองทัง้ 27 เขต ไดแ้ก่ คลองสามวา คันนายาว จตุจักร 
ดอนเมือง บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพรา้ว วังทองหลาง สวนหลวง  
สะพานสูง สายไหม หนองจอกหลกัสี่ หว้ยขวาง คลองเตย ดินแดง บางคอแหลม บางนา บางรกั พระ
โขนง ยานนาวา วฒันา และสาทร โดยมีโรงเรียนในสงักดัทัง้สิน้ 52 โรงเรียน และมีภาระหนา้ที่ที่ส  าคัญ
ในการจดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษา วิเคราะหก์ารจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนุน
ทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ
บรหิารจดัการ อนัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่นกัเรียน 
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2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของนกัวิชาการ สามารถอธิบาย

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู ดงันี ้
2.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 

2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูน้  า ดงันี ้  
จีระ หงสล์ดารมภ ์(2546) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง พฤติกรรมของ

บคุคลที่สามารถน ากลุม่ใหส้ามารถปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ร โดยใชอิ้ทธิพลในการ
สรา้งความเชื่อมั่นและศรทัธา สนบัสนุนและผลกัดนัใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดการมีส่วนรว่มและพฒันา
องคก์รใหเ้กิดการขบัเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

วิโรจน ์สารรตันะ (2553, น. 168) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง พฤติกรรม
หรือกระบวนการที่ท าใหเ้กิดอิทธิพลร่วมต่อบุคคลอื่น เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือของบุคลากรในองคก์ร  
อนัจะน าไปสูก่ารบรรลซุึ่งจดุมุ่งหมายขององคก์ร  

ยคูล ์(Yukl, 1998, p. 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  า
ที่ชกัจงูบคุลากรใหเ้กิดการพฒันารว่มกนั โดยค านึงถึงการบรรลจุดุมุ่งหมายขององคก์ร 

ดราฟต ์(Draft, 1999, p. 21) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง การมีอิทธิพล
ระหว่างผูน้  ากับผูต้าม เพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม โดยสรา้งความสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างบคุลากรในองคก์ร น าไปสูก่ารบรรลจุดุมุ่งหมายที่ไดต้ัง้ไว ้

ลุซเซียร ์และอาชัว (Lussier and Archua, 2001, p. 388) ได้ให้ความหมายว่า  
ภาวะผูน้  า หมายถึง การมีความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัระหว่างผูน้  าและผูต้าม เพื่อก่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยน 
การกระท า โดยใชก้ระบวนการรวมกลุม่ใหเ้กิดการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

นอรท์เฮาส์ (Northouse, 2010, p. 3) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง  
การสรา้งความศรทัธาต่อกลุ่มบคุคลโดยใชแ้รงจงูใจในการมีสว่นรว่มของบุคลากร เพื่อพฒันาศกัยภาพ
และการสรา้งความรว่มแรงรว่มใจใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร 

ในงานวิจัยครัง้นี ้ จากการศึกษาความหมายของภาวะผู้น า จึงสามารถสรุปได้ว่า 
ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการที่สรา้งอิทธิพลในการชกัจูงใหบ้คุคลในองคก์รเกิดแรงจูงใจในการสรา้ง
งานที่เกิดประโยชนแ์ก่องคก์ร และน าพาองคก์รบรรลตุามเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไว ้
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2.1.2 ความหมายของภาวะผู้น าของครู 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูน้  าของครู ดงันี ้ 
สุรีรตัน์ ธาราเพียร (2552, น. 20) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้  าของครู หมายถึง 

พฤติกรรมและคุณลักษณะของครูที่สรา้งแรงจูงใจในการด าเนินงาน และสรา้งสายสัมพันธ์ระหว่าง 
เพื่อนครู ก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั ทัง้ในและนอกหอ้งเรียนผ่านกระบวนการเสวนา  
การร่วมมือรวมพลงั ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่มีพลงัในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน และพฒันาสถานศกึษาใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง 

อาภารตัน ์ราชพัฒน ์(2554, น. 76) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าของครู หมายถึง 
การกระท าที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ผ่านการเป็นตน้แบบทางการเรียนรู ้การเป็น
ผูน้  าในดา้นการเปลี่ยนแปลงและมีสว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา 

แคทเซ็นเมเยอร์และมอลเลอร์ (Katzenmeyer and Moller, 2001, p. 23)  ได้ให้
ความหมายว่า ภาวะผูน้  าของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนครู
และนกัเรียน นอกจากนีย้ังมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นในการเป็นผูน้  าทัง้ภายในหอ้งเรียนและภายนอกหอ้งเรียน  
ซึ่งมีสว่นเชื่อมโยงกบัชมุชนและสภาพแวดลอ้ม 

แฮรร์ิสและเล็มเบิรต์ (Harris and Lambert, 2003, p. 27) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะ
ผู้น าของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญจากการ
ปฏิบัติงาน และแสดงออกถึงลักษณะของผูน้  าแบบร่วมมือ เพื่อประสานงานระหว่างเพื่อนครูใหเ้กิด
ประสิทธิผลในองคก์ร 

ยอรค์บารแ์ละดุค (York-Barr and Duke, 2004, p. 269) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะ
ผูน้  าของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่เพื่อนครูที่เป็น
ประโยชนใ์นการตัดสินใจ เพื่อแสวงหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาในสถานศึกษา แสดงความเชื่อมั่นว่า
เพื่อนครูจะสามารถปฏิบติังานที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัหลกัการประสานงานและ
ความรว่มมือเป็นที่ตัง้ 

แฮรร์ิสและมิวจ์ (Harris and Muijs, 2005) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าของครู 
หมายถึง ความสามารถของครูในการประสานความร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างมืออาชีพ เพื่อ
พฒันาการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพ โดยหวัใจส าคัญ คือ ความเชื่อใจซึ่งกนัและกนั การสนับสนุน การเสวนา 
และการเรียนรูผ้่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
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แดเนียลสัน (Danielson, 2006, p. 724) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าของครู 
หมายถึง พฤติกรรมการสรา้งอิทธิพลของครูต่อผูอ่ื้นทัง้ภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการเสริมแรงและเปลี่ยนแปลงเจตคติ นอกจากนีย้งัประกอบดว้ยความรอบรูแ้ละเชี่ยวชาญใน
กระบวนการจัดการเรียนรู ้และจูงใจเพื่อนครูใหเ้กิดความมุ่งมั่น และสามารถด าเนินตามภารกิจของ
สถานศกึษา 

นัสบามบีช (Nussbaum-Beach, 2007, Online) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า 
ของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการเป็นแบบอย่าง โดยใชส้รา้งความศรทัธาใหเ้กิดขึน้แก่เพื่อน
ครูในการพฒันาตนเองและสถานศึกษา นอกจากนีย้งัเป็นแบบอย่างในดา้นการจดัการเรียนรูท้ัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน 

โครว์เธอร,์ เฟอรก์ูสัน และฮาน (Crowther, Ferguson, and Hann, 2009, p. 154) 
ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ โดยแสดงออกถึงความรูค้วามเขา้ใจในแนวปฏิบติั และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจรว่มกนัและเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในองคก์ร 

จากการศึกษาความหมายของภาวะผูน้  าของครู สามารถสรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าของ
ครู หมายถึง คณุลกัษณะ พฤติกรรม และความสามารถในการเป็นผูน้  าของครู โดยมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นทัง้
ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เป็นผูท้ี่แสดงออกถึงความรอบรู ้เชี่ยวชาญดา้นองคค์วามรู ้มีทกัษะในการ
เชิญชวนเพื่อนครูใหม้ีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการด าเนินตามภารกิจของโรงเรียนเพื่อบรรลเุป้าหมาย
ที่ไดว้างไว ้

2.1.3 ความหมายของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
 จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความหมาย

ของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู ดงันี ้
สุเทพ พงศศ์รีวัฒน ์(2548, น. 8) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการส่งเสริมเพื่อนครูให้เกิดการสรา้งนวัตกรรมและผลงาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเข้าใจในการสรา้งวิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นประโยชน์แก่
สถานศึกษา นอกจากนีย้ังสามารถมีอิทธิพลต่อเพื่อนครูที่มีลักษณะเชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรม  
เช่น การมีค่านิยมรว่มกนั การสรา้งสมัพนัธต่์อกนั และปลกูฝังทศันคติที่ดีใหแ้ก่เพื่อนครู 

จันทกานต์ ตัณเจริญพานิช (2549, น. 1) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อความสนใจของเพื่อนครู อันเกิดจากความ
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ศรทัธาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และก่อใหเ้กิดความพยายามที่สงูขึน้กว่าความพยายามที่คาดหวงั สง่ผล
ใหเ้กิดการพฒันาความสามารถของเพื่อนครูใหม้ีประสิทธิภาพ และตระหนกัในภารกิจของสถานศกึษา 

เนตรพ์ณัณา ยาวิราช (2549, น. 34) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของเพื่อนครูให้เกิดเป็น
รูปธรรม และน าไปสู่แนวทางการปฏิบติั โดยเพื่อนครูยินดีที่จะปฏิบติัตามดว้ยความสมคัรใจ บุคคลที่มี
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงจะสามารถปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย ก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการแข่งขัน  
เมื่อครูในสถานศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนให้สูงขึน้ จะส่งผลส าเร็จต่อ
สถานศกึษาในที่สดุ 

นิธินาถ สินธุเดชะ (2549, น. 6) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ปฏิบติังานอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อลดผลกระทบจากปัญหา โดยใช้
การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้เกิดการยอมรบัซึ่งกันและกัน โดยเพื่อนครูมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  
คือ การเปลี่ยนแปลงและพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 7) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการใหค้วามส าคญักบัเพื่อนครู กระตุน้และใหส้รา้งแรงจงูใจในการ
ท างานใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความแตกต่างทางศักยภาพ ซึ่งผูน้  าครู
จะช่วยยกระดบัศกัยภาพของเพื่อนครู สรา้งอดุมการณแ์ละชีน้  าแนวทางในการพฒันาความสามารถของ
เพื่อนครู ไปสูร่ะดบัความสามารถที่สงูขึน้  

ยอร์คบาร์และดุค (York-Barr and Duke, 2004, p. 260) ได้ให้ความหมายว่า  
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการสรา้งสรรคส์ังคมในรูปแบบใหม่ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดแนวทางการจัดการเรียนรู ้มุ่งเน้นที่
ประสิทธิผลของผูเ้รียนและสถานศึกษาเป็นที่ตัง้ โดยอาศยัความร่วมมือรวมพลงัของครูทุกคน 

แดเนี ยลสัน (Danielson, 2006, p. 18) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการเป็นผูน้  าเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านบทบาท
ของ ผูน้  าครู ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้างาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งช่วยประสานงานและสรา้งความร่วมมือให้
เกิดขึน้แก่เพื่อนครู ผ่านการคิดทฤษฎีหรือกลวิธีในการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั เพื่อช่วยกระตุน้ให้
เพื่อนครูเกิดแรงจงูใจในการพฒันาตน และสรา้งเสรมิศกัยภาพใหส้งูขึน้ 

แอคเคอร์แมนและแมคเค็นซี (Ackerman and Mackenzie, 2006, p. 65) ได้ให้
ความหมายว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนครู โดยเกิดขึน้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน กล่าวคือ เป็นทักษะที่จะช่วย
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เปลี่ยนแปลงหรือพฒันาผูอ่ื้น ใหเ้กิดการฝึกฝนตนเอง การใหค้ าแนะน าในฐานะพี่เลีย้ง การใหค้ าปรกึษา
กบัครูใหม่ และการมีอิทธิพลต่อเพื่อนครูเพื่อบรรลเุปา้หมายของสถานศกึษา 

จากการศึกษาความหมายของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู สามารถสรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการส่งเสรมิและพฒันาเพื่อนครู ก าหนด 
แนวทางการปฏิบั ติตน และเปลี่ยนแปลงเจตคติของเพื่ อนครูให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
โดยค านึงถึงศกัยภาพและความส าคญั ท าใหเ้กิดการตระหนกัรูใ้นภารกิจและวิสยัทศันข์องสถานศกึษา 

2.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความส าคัญ

ของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู ดงันี ้  
โสภณ ภูเกาล้วน (2550, ออนไลน์) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของครู ไวว้่า ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมีส่วนส าคัญในการ
ปรบัเปลี่ยนแนวคิดและทศันคติของเพื่อนครู ก่อใหเ้กิดสมมติฐานเก่ียวกบัสภาพปัญหาในสถานศึกษา 
และสรา้งความรว่มมือและสานสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนครูผ่านวิสยัทศันท์ี่รว่มกนัก าหนดขึน้ 

รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (2550, น. 47) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู ไวว้่า ความส าคัญของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมีส่วนส าคัญเก่ียวกับ
กระบวนการคดัเลือกคนที่มีความรูค้วามสามารถที่แตกต่างกนั สรา้งคนใหเ้หมาะสมกบังาน รวมถึงการ
ผสานทักษะต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคัญ ซึ่งตอ้งใชค้วามร่วมมือและรวมพลงักนัระหว่าง
บคุลากรในสถานศกึษา เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551, น. 143) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู ไวว้่า ความส าคญัของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมีส่วนส าคัญในการสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลงและก่อพฒันาใหส้ถานศึกษาเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื่องจาก
เป็นการปฏิบติัที่เกิดจากสภาวะการณแ์วดลอ้มที่เป็นปัจจยัปอ้นใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและปรบัเปลี่ยน
กลวิธี เพื่อตอบสนองต่อการบรรลซุึ่งวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

จันทรานี  สงวนนาม (2551, น. 71) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครูไวว้่า ความส าคัญของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมีส่วนส าคัญในดา้นการ
เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพของเพื่อนครูให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามทักษะที่ตนมีและก่อให้เกิด
ศกัยภาพสงูสดุในการพฒันาสถานศกึษา เกิดความศรทัธาในวิชาชีพ อนัเป็นผลมาจากอิทธิพลในการจงู
ใจผูเ้ขา้ร่วมและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากความไวว้างใจของเพื่อนครูจะส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานเกิดความราบรื่น และสรา้งความสขุใหแ้ก่บคุลากรในสถานศกึษา  
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พิมพ์อร สดเอ่ียม (2554, น. 116) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครูไวว้่า ความส าคัญของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมีส่วนส าคัญในดา้นการ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ละทักษะของเพื่อนครู ผ่านการมีอิทธิพลของ
ผูน้  า อนัจะน ามาซึ่งการพฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจยั โดยผูน้  าควรค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและ
บรบิทของสถานศกึษาใหม้ีความสอดคลอ้งกบัทกัษะของบคุลากรในสถานศกึษาเป็นส าคัญ  

ปริยา เธียรประดิษฐ์ (2555, ออนไลน์) กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครูไว้ว่า ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีส่วนส าคัญในการก าหนด
ผลส าเร็จขององค์กร ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน นอกจากนี ้ยังมีผลต่อการประเมินและวางแผนการ
ปฏิบติังานของเพื่อนครูในสถานศึกษาใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย มีเป้าหมายร่วมกนัในเชิงรุก 
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้

จากการศึกษาความส าคญัของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู สามารถสรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูช่วยเพิ่มความส าเร็จของสถานศึกษาในระยะยาว ซึ่งเก่ียวกับการ
ก าหนดแนวทางที่เด่นชัด และช่วยเปลี่ยนแปลงเจตคติของผูร้่วมงานใหเ้กิดความเขา้ใจซึ่งกันและกัน 
สง่ผลต่อความเชื่อมั่น ความนบัถือ และก าลงัใจในการท างานใหบ้รรลเุปา้หมาย 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู  
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิด

เก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงไว ้ดงันี ้  
เบิรน์ (Burn, 1978, p. 87) ไดศ้ึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง และ

ไดด้ัดแปลงทฤษฎีดังกล่าว ดว้ยเหตุที่ว่า ทฤษฎีผูน้  าไม่สามารถอธิบายถึงภาวะผูน้  าไดอ้ย่างแจ่มชัด 
และมองถึงผลของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลร่วมของบุคคล โดยภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเบิรน์ ประกอบดว้ยทัง้สิน้ 3 ประการ คือ 

      1. ภาวะผูน้  าแบบแลกเปลี่ยน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเบือ้งตน้ของมาสโลว ์โดยสรา้ง
ปฏิสมัพนัธใ์หเ้กิดขึน้เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนร์ว่มกนั และอาศยัการสรา้งแรงจงูใจโดยการตอบแทน
ตามความตอ้งการ เพื่อแลกกบัความส าเรจ็ในการปฏิบติังาน 

2. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ผูน้  าในลกัษณะนีจ้ะก่อใหเ้กิดจิตส านึกร่วมกันใน
ดา้นการสรา้งค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม โดยตอบสนองซึ่งกันและกัน ก่อใหเ้กิดความ
ยติุธรรม ความเสมอภาคทางความคิด และอิสรภาพในการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

3. ภาวะผูน้  าแบบจรยิธรรม ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นของอ านาจ โดยสรา้ง
อิทธิพลใหผู้ต้ามมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปลบัเปลี่ยนความตอ้งการในระดบัที่สงูขึน้ โดยผูน้  าใน
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ลกัษณะนีจ้ะเป็นผูย้กระดบัพฤติกรรมที่เก่ียวกบัจรยิธรรมของผูต้าม ผ่านการจูงใจและการกระท าใหเ้ห็น
เป็นแบบอย่าง 

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, p. 34) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยน
แปลง ประกอบดว้ย พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือเรียกอีกอย่างว่า “4I’s” (Four I’s) ดงันี ้

1. ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือ ความกลา้ที่จะท าในสิ่งที่สรา้งสรรค ์
น าพาบคุลากรไปสู่ความส าเร็จ สรา้งความศรทัธาใหเ้กิดขึน้กบัผูร้่วมงาน โดยผูน้  าจะตอ้งมีวิสยัทศันแ์ละ
เปา้หมายในเชิงอดุมการณท์ี่ชดัเจนประกอบการปฏิบติังาน  

2. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ คือ การสรา้งเจตคติในแง่บวกใหเ้กิดแก่ผูร้่วมงาน 
สนบัสนนุความคิดสรา้งสรรคใ์นการพฒันางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกย่องชมเชยผูร้ว่มงานในกรณีที่
มีความดีความชอบ และเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานไดแ้สดงทักษะและความสามารถ คอยใหก้ าลังใจและ
ค าแนะน า เมื่อตอ้งประสบต่ออุปสรรคและปัญหา ปลูกฝังใหผู้ร้่วมงานอทุิศตนใหส้่วนรวมมากกว่าการ
เห็นผลประโยชนส์่วนตน สรา้งความเชื่อมั่นว่าผูร้ว่มงานทุกคนสามารถใชท้กัษะและประสบการณใ์นการ
พฒันาความรูเ้พื่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

3. ด้านการกระตุ้นปัญญา คือ การกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น  
โดยเปิดความให้แสดงความคิดได้อย่างอิสระ และส่งเสริมการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
โดยปราศจากอคติและความคิดส่วนตวั สรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้ในองคก์รเก่ียวกบัความทา้ทายของ
สภาพปัญหาที่พบเจอ กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานเกิดการพฒันาและสรา้งนวตักรรมดว้ยตนเอง แสวงหาแนวทาง
ในการคิดคน้วิธีใหม่ ๆ  เพื่อปรบัเปลี่ยนทัศนคติและแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน 
มีสว่นในการพฒันาและแกไ้ขจดุบกพรอ่งขององคก์ร เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รไปสูก่ารพฒันา 

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือและยอมรบัฟังปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กรทั้งที่ เป็นเรื่องส่วนตัว 
และกระทบต่อภาพรวมขององคก์ร ติดต่อสื่อสารเป็นการส่วนตัวแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเอาใจใส่และมอบหมายงานตามความเหมาะสมของผูร้่วมงาน ใชว้ิธีการจูงใจใหเ้กิดการยอมรบั 
ซึ่งกนัและกนั และใหทุ้กคนไดม้ีส่วนรว่มในการปฏิบติังาน ใหโ้อกาสแก่เพื่อนรว่มงานไดป้ฏิบติัหนา้ที่ที่มี
ความทา้ทายและสนบัสนนุใหเ้พื่อนรว่มงานไดเ้กิดการพฒันาตนเองผ่านการอบรมและสมัมนา 

เบนนิสและนานสั (Bennis and Nanus, 1985, p. 39) ไดท้ าการศึกษาและวิจยัเชิง
คณุภาพ เก่ียวกบัผูน้  าจากหน่วยงานราชการ และผูน้  าองคก์ารทางธุรกิจ ในดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอว่าผูน้  าที่มีภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง จะตอ้งแสดงออกผ่าน
พฤติกรรมดงัต่อไปนี ้
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1. สื่อสารวิสยัทศัน ์ 
2. สรา้งวิสยัทศัน ์ 
3. สรา้งความน่าเชื่อถือ 
4. เป็นแบบอย่าง 

คองเกอร ์(Conger, 1989, p. 25) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงโดย
แสดงออกผ่านพฤติกรรมดงัต่อไปนี ้

1. สรา้งและพฒันาวิสยัทศัน ์
2. เพิ่มศกัยภาพเพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์
3. สื่อสารวิสยัทศัน ์
4. สรา้งความเชื่อมั่นในตวับคุคล  
5. สง่เสรมิใหก้ าลงัใจผูร้ว่มงาน 

คอตเตอร ์(Kotter, 1990, p. 65) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง 
และเสนอแนะว่าผูน้  าที่มีภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมดงัต่อไปนี ้

1. สรา้งและก าหนดวิสยัทศัน ์
2. จดัวางบคุคลตามความเหมาะสม 
3. กระตุน้และสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กิดในบคุคล 

เคาสแ์ละพอสเนอร ์(Kouzes and Posner, 1995, pp. 166-171) ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ โดยสรุปองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงดงัต่อไปนี ้

1. การสรา้งกระบวนการที่มีความท้าทาย คือ การที่ผู ้น าส่งเสริมให้บุคลากรใน
องคก์รเกิดแนวคิดใหม่ในการปฏิบติังาน ฝึกทกัษะการแกไ้ขปัญหา และการด าเนินงานร่วมกนัในองคก์ร 
สง่เสรมิใหเ้กิดความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน ์

2. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การสนับสนุนแนวคิดของผู้น าในการปรับ
วิสยัทศันแ์ละทศันคติของบุคลากรในองคก์ร ใหเ้กิดความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มใหดี้
ยิ่งขึน้ ผ่านการใชอิ้ทธิพลและการจงูใจโดยปราศจากความซบัซอ้น 

3. การสนบัสนนุใหเ้กิดการปฏิบติัร่วมกนั คือ การที่ผูน้  าสรา้งความน่าเชื่อถือ และ
สรา้งความทา้ทายใหเ้กิดกบับุคลากรในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือและสรา้งสายสมัพนัธท์ี่ดีให ้ผ่าน
การมอบอ านาจและการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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4. การเป็นแบบอย่าง คือ การที่ผูน้  าส่งเสริม วางแผน และติดตามการแกไ้ขปัญหา 
โดยเกิดความศรัทธาต่อตัวผู้น า ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ เป็น
แบบอย่างใหก้บับคุคลอ่ืนปฏิบติัตามอย่างสม ่าเสมอ 

5. การใหก้ าลงัใจ คือ การที่ผูน้  าตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในองคก์ร 
และยกย่องชมเชยถึงความส าเร็จของผู้ร่วมงาน เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรบันับถือ  
การใหเ้กียรติ และการสรา้งขวญัก าลงัใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันท์ี่ก าหนดไว ้

เลทวูดและแจนท์ซี  (Leithwood and Jantzi, 1996, pp. 26-31) ได้ เสนอแนะ
องคป์ระกอบของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบดว้ย 6 ประการ ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงของออกผู้น าเพื่อ
น าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายที่วางไวใ้ห้ส  าเร็จ และสรา้งความเชื่อมั่น ความศรทัธา การยอมรบันับถือ 
ใหเ้กิดขึน้แก่บคุลากรในองคก์ร  

2. การยอมรบัความคิดเห็นและเป้าหมายของกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่
แสดงออกถึงการมีเป้าหมายในการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือบุ คลากรในองค์กร เพื่อให้การ
ปฏิบติังานด าเนินสู่เป้าหมายที่วางไวร้่วมกนั นอกจากนีย้งัช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการ
ในการพฒันา และกระตุน้ใหบ้คุลากรมีทศันคติและค่านิยมที่ตรงกนั 

3. การใหก้ารสนับสนุนเป็นรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่แสดงใหเ้ห็น
ถึงความเคารพในความรูส้ึกของผูร้่วมองคก์ร โดยใหก้ารสนับสนุนและใหก้ าลงัใจ ยกย่องและใหเ้กียรติ 
ซึ่งกนัและกนั  

4. การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่แสดงออกในการกระตุน้
ใหบุ้คลากรในองคก์รมองเห็นวิธีการหรือแนวทางในการแกไ้ขสภาพปัญหา ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจใน
บทบาทและหนา้ที่ของตนเอง สื่อสารผ่านภาษาที่มีความชดัเจนและเขา้ใจไดง้่ายในการสรา้งคณุค่าใหก้บั
บคุลากรในองคก์ร 

5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการปฏิบัติและ
เป็นแบบอย่างในดา้นความประพฤติ เพื่อจงูใจใหผู้ร้ว่มงานไดป้ฏิบติัตามและเกิดความเชื่อมั่น 

6. การคาดหวงัในผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสงู หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูน้  าที่แสดงออกใหบ้คุลากรในองคก์รไดร้บัรูถ้ึงผลการปฏิบติังานที่มีคณุภาพ เกิดมานะและรบัผิดชอบใน
การปฏิบติัหนา้ที่ มีการสื่อสารที่ชดัเจนและท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ 

วิโรจน ์สารรตันะ (2546, น. 77) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง และ
สรุปองคป์ระกอบของปัจจยัที่ท าใหเ้กิดภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงไว ้3 ประการ ดงัต่อไปนี ้
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1. การสรา้งบารมี หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการสรา้งความศรัทธา  
และการยอมรบันบัถือจากบคุลากรในองคก์ร  

2. การเห็นคุณค่า หมายถึง ความสามารถของผู้น าที่ สนับสนุนศักยภาพ 
ของบคุลากรในองคก์ร กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบัในคณุค่าของแต่ละบคุคล  

3. การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผูน้  าที่จะก่อใหเ้กิดแนวคิดที่
สรา้งสรรค ์เพื่อใหม้องเห็นถึงสภาพปัญหาแวดลอ้มในแง่มมุต่าง ๆ   

ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง (2547, น. 31-32) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และสรุปประเด็นส าคัญ ไดแ้ก่ การสรา้งและสื่อวิสยัทัศน ์การเป็นแบบอย่าง การกระตุน้
ทางปัญญา การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายบคุคล และการจงูใจเชิงดลใจ ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การสร้างและสื่อวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการก าหนด
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการที่ เหมาะสม ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิด
วิสัยทัศน์และมุมมองในอนาคต และวางแผนด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว ้การ
อธิบายถึงความรบัผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาองคก์ร การจูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรกัและ
ศรัทธาในองค์กรที่ตนอยู่  และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีสวนร่วมในการวางเป้าประสงค์ให้มี
ความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

2. การเป็นแบบอย่าง หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่ เป็นแบบอย่างในทางที่ ดี
เก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออก การแสดงถึงความกระตือรือรน้ในการปฏิบติัหนา้ที่ การแสดงความตัง้ใจ
ที่จะยอมรบัในการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนริเริ่มในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และรวมไปถึงการใชก้ระบวนการ
ที่สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหบ้คุลากรในองคก์รไดเ้กิดแนวทางและปฏิบติัตาม  

3. การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกให้เห็นถึง
มุมมองและวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ กระตุน้ใหเ้กิดการอยากรู ้
อยากซกัถาม และพิสจูนใ์นสิ่งที่ตนสงสยั สนบัสนุนใหเ้กิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ตนสนใจ 
เพื่อน าไปสูท่ิศทางการพฒันาขององคก์ร 

4. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่ให้ความ
สนใจแก่สมาชิก โดยส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดการพัฒนาความสามารถเป็นรายบุคคล ตามความ
ถนัดและความเหมาะสม โดยยกระดับคุณภาพในภาพรวมขององค์กรให้สูงขึน้ สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลืออย่างใกลช้ิดแก่ผูท้ี่ตอ้งการความช่วยเหลือ และน าความคิดของเพื่อนรว่มงานเขา้สูก่ระบวนการ
สนทนากลุม่ เพื่ออภิปรายและน าแนวทางที่เหมาะสมไปพฒันาองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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5. การจูงใจเชิงดลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งความเชื่อใจ เชื่อมั่น 
และความคาดหวงัของบุคลากรในองคก์รที่จะสามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงค ์การจงูใจและ
กระตุน้ใหบุ้คลากรไดร้บัการตอบสนองต่อความตอ้งการ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาและขับเคลื่อน
องคก์รในทิศทางที่ดีขึน้ 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, น. 326-327) ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และน าเสนอรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. การมีอิทธิพลต่อความคิดของผูต้าม หมายถึง การที่ผูน้  าประกอบดว้ยพฤติกรรม
ที่ดี น่าเคารพนับถือ ปฏิบัติตนเป็นที่เคารพอย่างสม ่าเสมอ และสามารถก าหนดแนวทางในอนาคตได้
อย่างชัดเจน ส่งผลต่อแนวความคิดของผูต้ามในองคก์รที่มีการปรบัเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ อันเกิด
จากอิทธิพลความเชื่อ และการเห็นผูน้  าเป็นแบบอย่าง 

2. การค านึงถึงผูต้ามในระดับบุคคล หมายถึง การที่ผูน้  าใหก้ารสนับสนุนผูต้าม 
และปฏิบัติต่อผูต้ามดว้ยความเสมอภาค ไม่มีอคติ รบัฟังความคิดเห็นของคนรอบขา้ง ท าใหเ้กิดการ
ยอมรบันบัถือ และบุคลากรในองคก์รยอมทุ่มเทก าลงัการ ก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่เพื่อจุดประสงคใ์น
การพฒันาองคก์ร 

3. การกระตุน้ทางปัญญาของผูต้าม หมายถึง การที่ผูน้  าก่อใหเ้กิดการพัฒนาทาง
สติปัญญาและอารมณ์ของบุคลากรในองคก์ร โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติ 
ใหเ้กิดขึน้ในทางที่ดี และรบัรูถ้ึงสภาพปัญหาในองคก์ร เป็นพี่เลีย้งใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รตามความ
เหมาะสม ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ในการแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาองคก์ร 

4. ความสามารถในการสรา้งแรงจูงใจ หมายถึง การที่ผูน้  ามีอิทธิพลต่อบุคลากรใน
องคก์ร โดยเกิดจากความกระตือรือรน้ การมีแนวคิดเชิงบวก โดยสรา้งความผูกพนัต่อวิสยัทศันท์ี่ก าหนด 
เพื่ อเป้าหมายในการน าพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง รับรู ้และยอมรับในสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

5. การเป็นผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผูน้  ามองเห็นถึงความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางวัฒนธรรมองค์กรใหเ้กิดความเหมาะสม การ
แนวคิดที่แปลกใหม่และถ่ายทอดแนวความคิดใหก้บับคุลากรในองคก์รได ้ซึ่งผูน้  าในลกัษณะนีจ้ะช่วยให้
เกิดการพฒันาที่ยั่งยืน 

จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยของเบิรน์ (Burn, 1978); แบสและอโวลิโอ  
(Bass and Avolio, 1990); เลทวูดและแจนท์ซี (Leithwood and Jantzi, 1996); เบนนิสและนานัส 
(Bennis and Nanus, 1985); คองเกอร ์(Conger, 1989); คอตเตอร ์(Kotter, 1990); เคาสแ์ละพอสเนอร ์
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(Kouzes and Posner, 1995); สุพานี สฤษฎว์านิช (2549); ฐิติพงศ์ คลา้ยใยทอง (2547) และ วิโรจน ์
สารรตันะ (2546, น. 76-77) สามารถสงัเคราะหภ์าวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูได ้ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการสงัเคราะหแ์นวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
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6. การสร้างกระบวนการที่ท้าทาย  
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8. การให้การสนับสนุนสมาชิกใน
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หมายเหต ุ* ความถ่ีตัง้แต่ 5 ขึน้ไป 

จากการสังเคราะหแ์นวคิดที่เก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุป
แนวคิดภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของของครู ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้ลือกตัวแปรย่อย โดยพิจารณาจากความถ่ี
ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ประกอบดว้ย 1) การกระตุน้ทางปัญญา  2) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมี
อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 4) การสรา้งแรงบนัดาลใจ และ 5) การสรา้งวิสยัทัศน ์ซึ่งมีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพการปฏิบติังานของครูในปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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2.3.1 การกระตุ้นทางปัญญา 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงการกระตุน้

ทางปัญญา ดงันี ้ 
ความหมายของการกระตุ้นทางปัญญา 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง
ความหมายการกระตุน้ทางปัญญา ดงันี ้

วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, น. 76-77) ได้ให้ความหมายว่า การกระตุ้นทาง
ปัญญา หมายถึง กระบวนการในการกระตุน้ใหเ้กิดมมุมองในการคน้สภาพปัญหาจากหลายแง่มมุ เพื่อ
น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความสรา้งสรรค ์ก่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นปัญญาอย่างต่อเนื่อง  

ฐิติพงศ ์คลา้ยใยทอง (2547, น. 31-32) ไดใ้หค้วามหมายว่า การกระตุน้ทาง
ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้น าสรา้งความท้าทายให้เกิดขึน้กับบุคลากรในองค์กร โดยผ่านการ
ซกัถาม พิสูจน ์ตรวจสอบค่านิยมและความเชื่อพืน้ฐาน เพื่อพัฒนาและกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดในการ
พฒันางาน สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
น าไปสูก่ารจดัการของสถานศกึษาและการบรูณาการกบัการจัดการเรียนการสอน  

สุพานี สฤษฎว์านิช (2549, น. 326-327) ไดใ้ห้ความหมายว่า กระตุ้นทาง
ปัญญา หมายถึง การแสดงออกของผู้น าในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นอารมณ์และ
สติปัญญา เพื่อปรบัเปลี่ยนความเชื่อและค่านิยม ใหผู้ต้ามเกิดความตระหนักและรบัทราบในปัญหา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
และองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ 

แบส (Bass, 1985, pp. 43-45) ไดใ้หค้วามหมายว่า การกระตุน้ทางปัญญา 
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั ชกัจูงใหผู้ต้ามมองเห็นถึงสภาพปัญหาโดย
ภาพรวมอย่างชัดเจน สรา้งความต่ืนตวัและปลูกฝังใหเ้กิดความตระหนกัถึงปัญหาและวิธีในการแกไ้ข
สภาพปัญหา รวมถึงกระตุน้ผูร้่วมงานใหเ้กิดมโนทัศนท์ี่เขา้ใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้
ความร่วมมือในการปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนให้ผู ้ตามเกิดดุลยพินิจในการคิด
พิจารณาถึงสาเหตขุองปัญหาและความส าคญัของการแกไ้ขปัญหา 

ไบซิโอ, แฮกเก็ต และอัลเล็น (Bycio, Hackett, and Allen, 1985, p. 5) ไดใ้ห้
ความหมายว่า การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้  ากระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความเขา้ใจและ
รบัรูถ้ึงสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในองคก์ร สรา้งทางเลือกใหม่ในการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหอ้งคก์รเกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง หาข้อสรุปใหม่ที่จะช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยผูน้  าท าหน้าที่ในการคิดคน้การแกไ้ขสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม
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สรา้งสรรค ์ปรบัเปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหา และตัง้สมมติฐานที่มีโอกาสเป็นไปได ้การเผชิญกับ
สถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิธีการใหม่ ๆ สนับสนุนผูร้่วมงานใหเ้กิดการพิจารณาอย่างเป็นระบบ และให้
ก าลงัใจในการปฏิบติังานเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหเ้กิดแก่ผูร้ว่มงาน 

แบสและอโวลิ โอ (Bass and Avolio, 1990, p. 2) ได้ให้ความหมายว่า  
การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การกระท าของผูน้  าที่เกิดขึน้ในองค์กร โดยสรา้งความตระหนักถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ สรา้งแรงจูงใจใหผู้ต้ามเกิดแนวทางที่สรา้งสรรค์ในการแก้ไขสภาพปัญหาใน
องคก์ร เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สดุ เพื่อท าใหเ้กิดสิ่งใหม่อย่างสรา้งสรรค ์โดยอาศยัความคิดอย่างเป็นระบบ
ของผู้น า ในการตั้งสมมติฐาน และปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด เผชิญกับสภาพปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย น่าสนใจและ สรา้งแรงบนัดาลใจในการรว่มงานของบคุลากรในองคก์ร 

เลทวูดและแจนท์ซี  (Leithwood and Jantzi, 1996 , pp. 26-31) ได้ ให้
ความหมายว่า การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่แสดงออกถึงการกระตุน้ผูร้ว่มงาน 
ใหม้องเห็นถึงสภาพปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกนัหาแนวทางใหม่ที่สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขสภาพ
ปัญหา โดยจะตอ้งเกิดจากความพึงพอใจในการด าเนินงานร่วมกนั ผ่านการใชภ้าษาที่ชดัเจน เขา้ใจได้
ง่าย สนบัสนนุใหผู้ร้ว่มงานเขา้ใจในบรบิทและหนา้ที่ของแต่ละคน ยอมรบัและสรา้งความมั่นใจในตนเอง 
เสรมิสรา้งคณุค่าดว้ยการพฒันาทกัษะและความสามารถของตน เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รในอนาคต 

แบสและริคจิ โอ (Bass and Riggio, 2006, p. 7) ได้ให้ความหมายว่า  
การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การกระท าของผูน้  าในการคน้หาแนวทางปฏิบัติในการแกไ้ขสภาพ
ปัญหา ก าหนดแนวทางที่สรา้งสรรค ์ท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดทักษะการวิเคราะห ์และสนับสนุน
บคุลากรในองคก์รไดค้น้หาแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาความหมายของการกระตุ้นทางปัญญา สามารถสรุปได้ว่า  
การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ครูกระตุน้ใหผู้ร้่วมงานตระหนักถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึน้ในสถานศกึษา ซึ่งจะช่วยพฒันาสถานศกึษาใหเ้กิดความเจรญิกา้วหนา้ นอกจากนีย้งัช่วยสรา้ง
ประสบการณก์ารเรียนรู ้และพฒันาทกัษะความคิดที่เป็นระบบใหก้บัผูร้่วมงาน เปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มงาน
แสดงความรูส้กึของตนและสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือรว่มใจในการปฏิบติังานรว่มกนั  

องคป์ระกอบของการกระตุ้นทางปัญญา 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง

องคป์ระกอบของการกระตุน้ทางปัญญา ดงันี ้ 
แบส (Bass, 1985, p. 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการกระตุ้นทาง

ปัญญามีองคป์ระกอบที่ส  าคญั ไดแ้ก ่
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1. การใช้หลักเหตุผล (Rationally Oriented) โดยผู้น าจะเน้นที่ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เพื่อใชป้ระกอบการด าเนินงานและก าหนดโครงสรา้งการ
ปฏิบติังาน โดยจะตดัสินใจจากขอ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือ 

2. การเนน้ที่การอยู่รอด (Existentially Oriented) โดยผูน้  าใชก้ระบวนการ
ที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการ เพื่อสรา้งความไวว้างใจซึ่งกันและกัน โดยมีแนวคิดว่าสติปัญญาเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มในการตัดสินใจบนพืน้ฐานเหตุผล โดยนอกจากนีผู้น้  า
จะต้องสรา้งความรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรเกิดการ
ขบัเคลื่อนในอนาคต 

3. การใชป้ระสบการณ ์(Empirically Oriented) โดยผูน้  าใชว้ิธีการในการ
แกไ้ขสภาพปัญหาในองคก์ร โดยอาศัยจากประสบการณ์เดิมของตนเองหรือบุคลากรผูร้่วมงาน และ
ปรบัเปลี่ยนจากแนวทางที่ดีที่สดุ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่องคก์รและบคุลากรผูร้ว่มงาน 

4. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (Idealistically Oriented) โดยผู้เน้นที่การ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพบริบทแวดลอ้ม มีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา สรา้งความหลากหลาย
ในการใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ใชห้ลกัความยืดหยุ่นและอาศยัขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการตดัสินใจ และ
คน้หาวิธีการที่เหมาะสมในการแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในองคก์ร 

จากการวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การกระตุน้ทางปัญญา คือ พฤติกรรมของครู
ที่ส่งเสริมความคิดของเพื่อนครูใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการปฏิบติังานในชัน้เรียน ชีแ้จง้ให้
ทราบถึงทางเลือกใหม่ที่สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ กระตุน้ให้
เพื่อนครูไดต้ัง้ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับสภาพปัญหาของนักเรียน ท าใหเ้พื่อนครูรูส้ึกว่าปัญหาต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่ทา้ทาย โดยพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ร่วมกัน และเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.3.2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการค านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบคุคล ดงันี ้  
ความหมายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง
ความหมายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ดงันี ้

ฐิติพงศ ์คลา้ยใยทอง (2547, น. 33-34) ได้ให้ความหมายว่า การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่เอาใจใสบุ่คลากรในองคก์ร โดยใหค้ าปรกึษาและ
เป็นพี่ เลี ้ยงให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาความสามารถเป็นรายบุคคล เพื่อเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหสู้งขึน้ นอกจากนีย้ังช่วยเหลือเอือ้เฟ้ือและมีส่วนในการน าความคิด
ของบุคลากรแต่ละคนเขา้สู่กระบวนการสนทนากลุ่ม เพื่อน าไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รเป็น
ส าคญั 

สพุานี สฤษฎว์านิช (2549, น. 327) ไดใ้หค้วามหมายว่า การค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การแสดงออกในการพิจารณาถึงความส าคัญของบุคลากรในองค์กร  
ใหเ้กียรติและเอาใจใส่ดูแลต่อผูต้ามอย่างเห็นความส าคัญ รบัฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างทั่วถึง 
สง่ผลต่อการรว่มแรงรว่มใจกนั เพื่อทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจในการเปลี่ยนแปลงสถานศกึษา 

แบส (Bass, 1985, pp. 82-91) ไดใ้หค้วามหมายว่า การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล หมายถึง การแสดงออกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ร่วมงาน  
โดยผูน้  าจะค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการ โดยมอบหมายภาระ
งานใหต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการบริหารงานแบบมีส่วนรว่ม เพื่อใหทุ้กคนไดม้ีส่วนใน
การตดัสินใจ และขบัเคลื่อนองคก์รในอนาคต 

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, pp. 2-6) ได้ให้ความหมายว่า  
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การแสดงออกในการใชก้ลวิธีสรา้งแรงจูงใจและเสนอ
ความตอ้งการใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ตามความสามารถและทกัษะที่แตกต่างกนั เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพและบริบทของภาระงาน โดยการมอบหมายงานที่ เหมาะสม มอบโอกาสในการท างานที่มี  
ความทา้ทาย และแบ่งความรบัผิดชอบใหก้บัเพื่อนร่วมงาน สนบัสนนุใหเ้กิดการเป็นผูน้  ารว่มกนัระหว่าง
บุคลากรในองคก์ร สรา้งการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมและพัฒนา เพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละทกัษะ 
ใหค้ าปรกึษา และใหค้วามช่วยเหลือทัง้ในเรื่องส่วนตวัและเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับริบทขององคก์ร สื่อสาร
ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่แก่ผูร้่วมงานและช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ที่เกิดขึน้
ในองคก์ร  

ยูคล ์(Yukl, 1998, p. 17) ไดใ้หค้วามหมายว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง การแสดงออกในการค านึงถึงความแตกต่างทางความสามารถของบุคลากรในองคก์ร  
ซึ่งผู้น ามีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ร่วมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึน้ เช่น การมอบหมายภาระงานที่มีความท้าทาย 
เหมาะสมแก่สภาพการท างานของแต่ละบคุคล เพื่อสรา้งความรบัผิดชอบ และสรา้งความคาดหวงัใหเ้กิด
ผูร้ว่มงานไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้และสามารถพฒันาตนเองตามความเหมาะสม 

แบสและริคจิโอ (Bass and Riggio, 2006, p. 24) ได้ให้ความหมายว่า  
การค านึงถึงปัจเจกบคุคล หมายถึง การแสดงออกในการขบัเคลื่อนองคก์รโดยค านึงถึงความร่วมมือของ
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บคุลากรแต่ละคน ตามความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม โดยมีแนวคิดที่จะพฒันาผูร้ว่มงานใหม้ี
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่สูงขึน้ โดยมอบโอกาสในการเรียนรูก้ับสภาพปัญหาที่ท้าทายและ
ประสบการณใ์หม่ ๆ ที่ก่อใหเ้กิดการฝึกฝนเพื่อน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

จากการศึกษาความหมายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถสรุป 
ไดว้่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การค านึงถึงความแตกต่างและศกัยภาพของครูแต่
ละคน ผ่านการดแูลเอาใจใสข่องผูน้  า และมีแนวความคิดว่าเพื่อนครูลว้นมีสว่นส าคญัต่อชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู และสนับสนุนใหค้รู
เกิดการพฒันาศกัยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบคุคล 

พฤติกรรมทีค่ านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม

ที่ค  านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ดงันี ้
แบส (Bass, 1985, pp. 82-91) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่ค  านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบคุคล 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
1. การเนน้การพฒันา (A Developmental Orientation) ซึ่งมีองคป์ระกอบ

ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูร้ว่มงาน คือ 
1.1 การก าหนดความรูค้วามสามารถที่พึงประสงค ์เพื่อใหแ้ต่ละคน

ปฏิบติัตามหนา้ที่ที่ตนรบัผิดชอบในบริบทขององคก์ร และประเมินความสามารถในการพัฒนางานให้
ประสบความส าเรจ็ในอนาคต 

1.2 การใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูร้่วมงาน และต่อยอดความรูเ้พื่อน าไปใช้
ในองค์กร โดยมีการติดตามและบันทึกพัฒนาการจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ส่งผลให้
ผูร้ว่มงานเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 การมอบหมายภาระงาน เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนในการ
รบัรูแ้ละรบัผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยใหบ้คุลากรเกิดความกระตือรือรน้ และเกิดความทา้ทาย โดยพบว่า
การมอบหมายอ านาจในการบรหิารงานเป็นปัจจยัที่สง่ผลใหอ้งคก์รประสบผลส าเรจ็ 

2. การเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualized Orientation) 
โดยผูน้  าแสดงพฤติกรรมดงันี ้ 

2.1 ผูน้  าใหก้ารสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั
ระหว่างสมาชิกในองคก์ร (Promoting Familiarity and contact) โดยเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลี่ยนพดูคยุกนั
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ระหว่างผูน้  าองคก์รและสมาชิกในองคก์ร โดยวิธีการพบปะหรือเป็นการพดูคยุทางโทรศพัท ์ซึ่งจะส่งผล
ใหป้ระสบผลส าเรจ็ต่อองคก์ร 

2.2 ผูน้  าใชว้ิธีการติดต่อสื่อสารโดยใชภ้าษาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ (Informal Versus Formal Communication) ซึ่งผู้น าจะใช้วิ ธีการสื่อสารด้วยวัจนภาษา
มากกว่าอวจันภาษา โดยสื่อสารผ่านค าพดูมากกว่าลายลกัษณอ์กัษร เนื่องจากการพบปะพดูคยุกนัจะ
ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ ใชเ้วลารวดเร็วกว่าการจดบนัทึก และช่วยสรา้งปฏิสมัพนัธใ์หเ้กิดขึน้แก่สมาชิก
ในองคก์ร 

2.3 ผูน้  าตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในองคก์ร (Fulfilling the 
Individual Subordinate’s Desire for Information) ผูน้  าท าหน้าที่สื่อสารขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ในองคก์ร 
ผ่านการสื่อสารโดยตรงกับบุคคลที่เป็นไปในลกัษณะส่วนตัวและสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไดผ้ลกว่า
การแจง้ดว้ยเอกสาร เพราะสามารถสรา้งความเขา้ใจ ลดความสงสยั นอกจากนีผู้น้  ายงัสามารถสงัเกต
พฤติกรรมการตอบสนองของสมาชิกในองคก์รได ้ 

2.4 ผูน้  าใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความแตกต่างของสมาชิกในองคก์ร 
(Attention to Differences Among Subordinates) ผูน้  ามีหนา้ที่ในการคน้ควา้สภาพปัญหาตามความ
ต้องการ โดยจูงใจ ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาตามความ
เหมาะสมของความรู ้ความสามารถของแต่ละบคุคล 

2.5 ผูน้  าใหค้ าปรกึษาแก่สมาชิกในองคก์รเป็นรายบุคคล (Individual 
Counseling) ผูน้  าใหค้ าปรึกษาแก่สมาชิกในองคก์ร เสนอแนะและคน้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
วางแผนผ่านนโยบายและวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล 
นอกจากนีผู้น้  ายงัตอ้งเป็นผูฟั้งที่ดี ในการใหค้ าปรกึษาและสงัเกตสภาพแวดลอ้มที่เกิดขึน้ในองคก์ร  

3. การเป็นพี่เลีย้ง (Monitoring) ผูน้  าซึ่งเป็นผูท้ี่มีความอาวโุสในเรื่องของ
ประสบการณแ์ละทักษะ จะเป็นผูท้ี่ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูท้ี่มีประสบการณท์ี่นอ้ย
กว่า เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของสมาชิกในองค์กร เป็นแบบอย่างให้แก่
สมาชิก ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในอาชีพ สนบัสนนุใหเ้กิดภาวะผูน้  ารว่มกนั โดยประโยชนท์ี่สมาชิกและ
องคก์รจะไดร้บัคือ องคก์รสามารถขบัเคลื่อนไดอ้ย่างยั่งยืน และช่วยใหส้มาชิกมีศกัยภาพที่สงูขึน้ 

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, p. 11)  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่
ค  านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ไดแ้ก ่

1. ผูน้  าใหก้ารดแูลเอาใจใสผู่ต้ามเป็นรายบคุคล โดยค านึงถึงคณุค่าและ
ศกัยภาพที่มีความแตกต่างกนัของสมาชิก อนัจะช่วยสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร 
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2. ผูน้  าท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษา (Advisor) และโคช้ (Coach) ของสมาชิก
ในองคก์ร โดยสนบัสนนุใหเ้กิดการมีสว่นรว่มในกระบวนการท างานต่าง ๆ  

3. ผูน้  ามอบโอกาสใหส้มาชิกในองคก์รไดเ้รียนรูใ้นสิ่งต่าง ๆ ในการสรา้ง
บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู ้ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง มอบหมายงานตามศักยภาพของ
ผูร้ว่มงาน ใหค้ าปรกึษา ชีแ้นะแนวทางและช่วยเป็นพี่เลีย้งใหแ้ก่สมาชิกในองคก์ร ส่งเสรมิใหส้มาชิกเกิด
ความกา้วหนา้และมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ  

จากการวิจัยในครั้งนีส้ามารถสรุปได้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ 
พฤติกรรมของครูที่มีเป้าหมายแสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่านการใชว้าจาและการ
แสดงออกที่เหมาะสม ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล โดยปฏิบติัต่อเพื่อนครูทกุคนอย่างเท่าเทียม 
ใหค้ าแนะน าและเป็นพี่เลีย้งติดตามผลการปฏิบติังานของเพื่อนครู เป็นผูป้ระสานงานที่ดีระหว่างเพื่อน
ครูในสถานศึกษา และน าแนวคิดของเพื่อนครูเขา้สู่กระบวนการสนทนากลุ่ม เพื่อน าผลการอภิปรายไป
ปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อนกัเรียน 

2.3.3 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ลา่วถึงการมีอิทธิพล

อย่างมีอดุมการณ ์ดงันี ้
ความหมายของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง
ความหมายของการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ดงันี ้ 

สพุานี สฤษฎว์านิช (2549, น. 327) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการสรา้งจิตส านึกต่อสาธารณะ สรา้งความศรทัธาและ
ก่อให้เกิดความนับถือจากสมาชิกในองคก์ร มีความเสมอตน้เสมอปลาย สามารถก าหนดหน้าที่การ
ปฏิบติังานของผูร้ว่มงาน เพื่อใหเ้กิดทิศทางที่ชดัเจน ส่งผลต่ออิทธิพลและความไวว้างใจ ความศรทัธา
และการนบัถือของผูร้ว่มงาน 

แบส (Bass, 1985, p. 43) ได้ให้ความหมายว่า การมี อิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่สนับสนุนใหผู้ร้่วมงานกระตือรือรน้ในการปฏิบติังาน โดยมี
อิทธิพลต่อผูร้ว่มงานในการสรา้งความศรทัธา การยอมรบันบัถือ และสรา้งความเชื่อมั่นและไวว้างใจใน
ตัวผู้น า นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้น าเป็นสัญลักษณ์ในการน าพาสมาชิกในองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  
ตามเปา้หมายและพนัธกิจได ้สามารถสื่อสารวิสยัทศันข์ององคก์รใหผู้ร้่วมงานเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน และ
มีประสิทธิภาพ 
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แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, p. 114) ได้ให้ความหมายว่า  
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่น่ายกย่อง น่าเคารพนบัถือ มีอิทธิพลใน
การสรา้งความศรทัธาต่อผูร้ว่มงาน สรา้งความไวว้างใจใหผู้ต้ามเกิดความภาคภมูิใจ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีใหแ้ก่ผูต้ามไดล้อกเลียนแบบในสิ่งที่เหมาะสม โดยผูน้  าตอ้งนึงถึงสิ่งที่ตอ้งปฏิบติั คือ ผูน้  าจะต้อง
ถ่ายทอดวิสยัทัศนไ์ปยงัผูร้่วมงาน และก่อใหเ้กิดการพฒันาตนอย่างสม ่าเสมอ ใชไ้หวพริบในการแกไ้ข
สถานการณ์ และควบคุมอารมณ์ของตนเองไดดี้ในสถานการณ์ที่วิกฤต ผูน้  าที่ดีจะประพฤติตนอยู่ใน
กรอบศีลธรรม ประพฤติในสิ่งที่ถูกตอ้ง ผูน้  าจะหลีกเลี่ยงการใชอ้  านาจในการตัดสินใจ โดยตอ้งเล็งเห็น
ถึงส่วนรวม และค านึงถึงประโยชนข์ององคก์ร แสดงใหเ้ห็นถึงไหวพริบและสติปัญญา การสรา้งความ
เป็นหนึ่งเดียวและมีจุดประสงคร์่วมกันจะช่วยใหผู้ร้่วมงานมั่นใจและรูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและสรา้งความมั่นใจในการพฒันาตนเอง 

บาลิงค์, เมาติโนและเคลโลเวย์ (Barling, Moutinho, and Kelloway, 2000, 
pp. 157-161) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการ
สรา้งแบบอย่างแก่ผูร้ว่มงาน สรา้งความศรทัธาและความเลื่อมใส  สรา้งความเคารพนบัถือ และไวว้างใจ 
ผูต้ามจึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของผูน้  า โดยเชื่อว่าผูน้  าจะตอ้งประพฤติในสิ่งที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
มีคณุธรรมและจริยธรรม ร่วมรบัผิดชอบในทุกการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยง โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสว่นรวมเป็นที่ตัง้ และหลีกเลี่ยงการใชอ้  านาจในทางที่ผิด 

ฮอคเกอรแ์ละโทรฟิโน (Hocker and Trofino, 2003, pp. 208-213) ได้ให้
ความหมายว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งบารมีและการ
เป็นแบบอย่าง การสรา้งมโนทัศน์ที่ดีให้เกิดกับผูร้่วมงาน การสรา้งความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ใน
องคก์ร สรา้งการยอมรบัจากผูร้่วมงาน เช่น ผลส าเร็จในเชิงรูปธรรมและเชิงประจักษ์ การสรา้งความ
คาดหวงัแก่ผูร้ว่มงาน การกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาตามความรูค้วามสามารถของบคุลากรในองคก์ร การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การยึดมั่นความดีมีศีลธรรม และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร การ
ติดต่อสื่อสารผ่านวาจาที่สุภาพเหมาะสม มีความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิดภาวะผูน้  าร่วมกัน เพื่อ
พฒันาสติปัญญา ความรูแ้ละความสามารถในการพฒันาองคก์รในอนาคต มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการ
ปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมาย ภาคภมูิใจในความสามารถของผูน้  า  

เคาสแ์ละพอสเนอร ์(Kouzes and Posner, 2003, p. 98) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็น
แบบอย่างที่ดี ใหแ้ก่ผูร้่วมงาน โดยผ่านผลงานที่เป็นเชิงประจกัษ์ สรา้งมุมมองเรื่องค่านิยม ความเชื่อ 
และทัศนคติที่ดีใหเ้กิดแก่บุคลากรในองคก์ร มีมาตรฐานในการท างาน ปกครองดว้ยระบอบยุติธรรม 
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สามารถโนม้นา้วใหส้มาชิกมีแนวคิดและค่านิยมตามแบบแผนที่ก าหนด ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รใหม้ีสภาพที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้สะทอ้นกลบัขอ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังาน รวมถึงการ
สรา้งขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร สรา้งความท้าทายต่อปัญหาและ
อปุสรรค ใหก้ าลงัใจ รางวลั ยกย่องชมเชย และตระหนักถึงคุณค่าของสมาชิกทุกคน  เพื่อใหผู้ร้่วมงาน
เกิดแรงผลกัดนัในการพฒันาตนใหม้ีศกัยภาพที่สงูขึน้ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สรา้งอิทธิพลในแง่
ของความคิด และการลอกเลียนแบบ ส่งผลใหเ้กิดความเต็มใจในการท างาน การสรา้งปฏิสมัพันธ์เชิง
บวกต่อผูร้ว่มงานและผูน้  าองคก์ร 

แบสและริคจิโอ (Bass and Riggio, 2006, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการเป็นแบบอย่างและชื่นชมผูร้่วมงาน มี
ความน่าเชื่อถือ เอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ที่ ส่งผลใหผู้ต้ามไดป้รบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนในทางที่เหมาะสม นอกจากนีย้ังช่วยสรา้งการตัดสินใจและก่อใหเ้กิดบารมีแก่ผูน้  า ช่วยในการ
ขบัเคลื่อนองคก์รในอนาคต 

จากการศึกษาความหมายของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ สามารถสรุปไดว้่า 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ความสามารถของครูที่มีอิทธิพลต่อผูร้่วมงาน ในดา้นการ
สรา้งวิสยัทัศน ์แนวทาง หรือเป้าหมายร่วมกนั อันเกิดจากพฤติกรรมของผูน้  าที่เป็นแบบอย่าง จนเกิด
การลอกเลียนแบบและน าไปสูก่ารพฒันาของสถานศกึษา 

คุณสมบัติของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงคณุสมบติั

ของการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ดงันี ้  
เคาส์และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner, 2003, p. 98) ได้กล่ าวถึ ง

คณุสมบติัของการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ไวด้งันี ้ 
1. การมีวิสยัทศัน ์(Vision) ผูน้  าจะตอ้งสรา้งวิสยัทศันห์รือภาพในมโนคติ

ที่จะก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขององคก์รจากสภาวะเดิม ไปสูส่ิ่งที่ดีขึน้ ผูน้  าตอ้งอาศยัทิศทางที่ชดัเจน
และการพดูคยุกบับคุลากรในองคก์ร เพื่อใหเ้ขาเหลา่นัน้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนไปพรอ้มกบัการ
ขบัเคลื่อนองคก์ร 

1.1 การคิดการณ์ ไกล (Foresight) ผู้น าต้องอาศัยการคาดเดา
เหตุการณ์ล่วงหนา้ถึงประเด็นที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงขององคก์ร และโอกาสที่มีความเป็นไปไดใ้น
การพฒันา 
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1.2 การมองอย่างรอบด้าน (World view) ผู้น าเป็นผู้วิเคราะห์ถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อองคก์รในอนาคต 

1.3 การมองยอ้นอดีต (Hind sight) ผูน้  าท าหน้าที่ทบทวนบทบาท
และการกระท าในสภาพการณ์ที่ผ่านมา เช่น ขอ้ผิดพลาดจากการตัดสินใจ จุดอ่อนขององคก์ร เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนใหเ้กิดการพฒันาและเพิ่มจดุแข็งขององคก์ร 

1.4 การรบัรูข้อ้มลูเชิงลกึ (Depth perception) ผูน้  าตอ้งอาศยัการคิด
วิเคราะหแ์ละพิจารณา เพื่อสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ี่เป็นประโยชน ์ในการพฒันาองคก์ร โดยขอ้มลูเชิงลึก
ที่ไดจ้ะตอ้งมีการจดัระบบหมวดหมู่ที่ชดัเจน เพื่อง่ายต่อการน าไปใช ้และสะดวกต่อการคน้หา 

1.5 รับทราบถึงสถานการณ์หรือปัจจัยที่ เก่ียวข้อง (Peripheral 
vision) ผูน้  าตอ้งศึกษาและรบัรูเ้ก่ียวกับสภาวการณ์รอบด้าน ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาองค์กร เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดแ้ละปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อตวัองคก์ร  

1.6 การทบทวนวิสัยทัศน์ (Revision) ผู้น าใช้วิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร โดยยึดวิสยัทัศนห์ลกัในการสรา้งความเขา้ใจร่วมกัน เพื่อใหเ้กิดภาพ
วิสยัทศันท์ี่ชดัเจน พรอ้มต่อการพฒันาและเปลี่ยนแปลงองคก์รในอนาคต 

2. การสรา้งความศรทัธา (Charisma) การสรา้งความศรทัธาและบารมี 
เป็นคณุลกัษณะของบุคคลที่เป็นผูน้  า เพราะนอกจากจะช่วยสรา้งความเคารพนับถือแลว้ ยงัช่วยสรา้ง
ความมั่นใจใหเ้กิดแก่บคุลากร อนัจะเป็นประโยชนต่์อการบรหิารงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ เพราะ
ทกุคนเชื่อมั่นในการท างานและเห็นคณุค่าในศกัยภาพของตนเอง 

จากการวิจัยในครั้งนี ้สามารถสรุปได้ว่า การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  คือ 
พฤติกรรมของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการควบคมุอารมณข์องตนเอง เป็นผูน้  า
แก่เพื่อนครูในดา้นวิชาการ และการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผูน้  าแก่เพื่อนครูดา้นการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ สามารถถ่ายทอดอุดมการณใ์หเ้พื่อนครูน าไปปฏิบติัได้
อย่างเหมาะสม ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความรูส้ึกของเพื่อนครู สรา้งความศรทัธาและเป็นที่ยอมรบัใน
กลุม่เพื่อนครู และสามารถน าพาเพื่อนครูไปสูจ่ดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้

2.3.4 การสร้างแรงบันดาลใจ 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึง การสรา้งแรง

บนัดาลใจ ดงันี ้
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ความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึง

ความหมายของการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดงันี ้  
อรพินทร ์ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543, น. 45) ได้ให้ความหมายว่า  

การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของตน  
เป็นพฤติกรรมที่ เกิดขึ ้นจากการค้นหาตนเอง อันเกิดจากความต้องการอยากพัฒนาความรู ้
ความสามารถ และตอ้งการที่จะเสรมิสรา้งจดุเด่นของตนใหดี้ยิ่งขึน้  

สภุาภร อิทธิโชติ (2548, น. 32) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อน โดยแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึน้เป็นแรง
ขบัเคลื่อนจากภายในตามธรรมชาติและลกัษณะนิสยัของมนุษย ์การผลกัดนัใหม้นุษยม์ีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ จะช่วยใหบุ้คคลนัน้เกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่ตน
ตอ้งการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 9-10) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสรา้งแรง
บันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการจูงใจ หรือกระตุ้นให้บุคคลเกิดการกระท าที่ เต็มใจ  
โดยลกัษณะของการจงูใจนัน้เป็นการสรา้งความทา้ทายที่มีต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหา และการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง 

เดซีและไรอนั (Deci and Ryan, 1985, p. 121) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้ง
แรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดความประสงคต่์อสิ่งหนึ่ง ๆ โดยตอ้งการที่จะก าหนด
ทิศทางของชีวิต เมื่อตอ้งเผชิญกบัสิ่งที่มีความทา้ทาย จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรรมในการแสวงหาวิธีการที่
เป็นเอกลักษณ์ของตน ส่วนหนึ่งมาจากความตอ้งการรางวัลหรือปัจจัยภายนอกที่ช่วยเติมเต็มความ
ตอ้งการนัน้ ๆ  

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, p. 112) ได้ให้ความหมายว่า  
การสรา้งแรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่แสดงออกเพื่อจูงใจและสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กิด
แก่บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง การสรา้งเสรมิแรงบนัดาลใจใหก้บัผูร้ว่มงานดว้ยการใหค้วามทา้ทายในเรื่องงาน 
เพื่อใหผู้ร้่วมงานแสดงออกถึงความกระตือรือรน้ และความทัศนคติเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี และ
สรา้งความเป็นผูน้  าร่วมกัน ผู้น าจะอาศัยสื่อที่เป็นวิสัยทัศนเ์พื่อใชใ้ห้ผูร้่วมงานมองเห็นมโนภาพที่
ชดัเจน เพื่อร่วมกันพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้ผูน้  าที่ดีจะตอ้งสื่อสารลกัษณะดึงดูดใจ
ผูฟั้ง เพื่อโนม้นา้วใหเ้กิดความส าเรจ็ตามเปา้หมายได ้
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เคาสแ์ละพอสเนอร ์(Kouzes and Posner, 2003, p. 98) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการสรา้งก าลังใจให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน ผ่าน
อิทธิพลความศรทัธาและความเชื่อมั่น การเป็นแบบอย่าง การยอมรบัและยกย่องถึงความส าเรจ็ ผูน้  าที่ดี
จะตอ้งมองเห็นคุณค่าของผูร้่วมงานและมองความส าเร็จของทุกคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า การมอบรางวัล 
หรือชมเชยเมื่อผูร้่วมงานประสบความส าเร็จ เป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเชื่อถือ น่ายกย่อง และ
เป็นที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง 

จากการศกึษาความหมายของการสรา้งแรงบนัดาลใจ สามารถสรุปไดว้่า การสรา้งแรง
บนัดาลใจ หมายถึง ความสามารถของครูในการสรา้งความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความคาดหวังแก่
ผูร้่วมงาน ผ่านการยกย่อง ชมเชยและเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มงานไดแ้สดงความสามารถ สรา้งเจตคติที่ดีใน
แง่บวก และปลกูฝังใหผู้ร้ว่มงานไม่เห็นแก่ประโยชนส์ว่นตน สามารถใชท้กัษะและความสามารถของตน
ในการท างานเพื่อความส าเรจ็ของสถานศกึษา 

หลักการสร้างแรงบันดาลใจ 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

สรา้งแรงบนัดาลใจ ดงันี ้ 
ภิรมย ์ถิ่นถาวร (2550, น. 63) ไดก้ลา่วถึงหลกัการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดงันี ้

1. ผูน้  ากระตุน้ให้ผูต้ามไดม้ีโอกาสในการทดลองแนวทางใหม่ ๆ อย่าง
สรา้งสรรค ์ตามความสามารถของแต่ละบคุคล 

2. ผู้น าให้มอบโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถและความ
รบัผิดชอบในการปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

3. ผู้น ามีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้ตาม เพื่อให้เกิดการ
พฒันาในการเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ 

4. ผู้น าสรา้งบรรยากาศแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และสื่อสารด้วย
ภาษาที่สภุาพเหมาะสม ชดัเจน สามารถสื่อวิสยัทศันข์ององคก์รได ้

5. ผูน้  าใชก้ารจดบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
พฒันาตนเอง 

6. ผูน้  าเป็นผูส้รา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่สมาชิกในองคก์ร เพื่อใหเ้กิด
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน และพรอ้มที่จะทุ่มเทใหก้บัองคก์ร 

7. ผู้น ามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคัญเพราะจะช่วยให้เกิด
ความเสียสละในองคก์ร การเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อในความถูกตอ้งของอดุมการณ ์จะส่งผลต่อความ
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พยายามในการพัฒนาตนเองเป็นพิเศษ จุดมุ่งหมายที่ส  าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของผูร้่วมงานให้
เกิดศกัยภาพสงูสดุ 

8. การคาดหวงัผูต้ามในดา้นที่ดี ซึ่งการคาดหวงัจะเกิดผลดีกว่าผูท้ี่ไม่ได้
รบัการคาดหวงั เพราะผูท้ี่ถูกคาดหวงัจะพยายามปฏิบติัหนา้ที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อสรา้งความ
มั่นใจ ความเชื่อที่มีต่อผูน้  า 

9. การใชอ้วจันภาษาของผูน้  า เช่น การพยกัหนา้ การสา่ยหนา้ การยิม้ ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงท่าทางและความจรงิใจในการสื่อสาร 

10. ผูน้  าใชก้ารใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feed Back) เก่ียวกับภาระงานที่ได้
ปฏิบติั ซึ่งเป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรู ้และแกไ้ขจดุบกพรอ่งที่เผชิญ 

11. ผูน้  าควรใชเ้วลาร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนนอกเวลาการปฏิบัติงาน 
เพื่อเสรมิสรา้งสายสมัพนัธแ์ละมีสว่นในการใหค้ าปรกึษาการปฏิบติังาน 

12. ผู้น าให้โอกาสผู้ร่วมงานที่ มีภาระงานที่ รับผิดชอบ ได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง อันส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ขององคก์ร 

แบส (Bass, 1985, pp. 68-71) ไดก้ลา่วถึงหลกัการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดงันี ้
1. การเน้นการปฏิบัติ (Action Orientation) คือ การที่ผู ้น ากระตุ้นให้

สมาชิกในองค์กรเกิดความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการสรา้งความท้าทายในรูปแบบใหม่  
ใหโ้อกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนความภาคภูมิใจและจะ
ส่งผลดีต่อองคก์รในดา้นของความส าเร็จ นอกจากนีย้ังช่วยกระตุน้การมีส่วนร่วม โดยสังเกตไดจ้าก
พฤติกรรมดงัต่อไปนี ้

1.1 กระตุน้ใหผู้ร้่วมงานไดเ้กิดปฏิบติัในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความทา้ทาย
ในทางที่สรา้งสรรค ์

1.2 เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานไดอ้าสาและแสดงความเป็นผูน้  า แสดง
ความรบัผิดชอบในหนา้ที่ที่ตนไดร้บั เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในกลุ่มสมาชิก และเป็น
การสรา้งความรบัผิดชอบและประสบการณใ์หเ้กิดแก่ผูร้ว่มงาน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศใหเ้ป็นลกัษณะ
เปิดเผย เพื่อไม่ใหเ้กิดความตงึเครียด และไวว้างใจซึ่งกนัและกนัภายในองคก์ร 

1.4 การใชร้ะบบการจดบนัทกึย่อ แทนการบนัทกึในลกัษณะยาว ๆ 
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2. การสรา้งความเชื่อมั่น (Confidence Building) คือ การที่ผูน้  ามีหนา้ที่
สรา้งขวัญก าลงัใจใหเ้กิดแก่ผูร้่วมงาน โดยใหค้วามส าคัญกับการสรา้งคณุค่า การตระหนักถึงสภาวะ
ทางอารมณเ์มื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค ์การแกปั้ญหาความเครียด ขอ้สงสยัในการ
ปฏิบติังาน ผูน้  าจะตอ้งสรา้งความน่าเชื่อถือใหผู้ต้ามด าเนินเป็นแบบอย่าง เช่น การเชื่อมั่นในสมาชิก
ขององคก์ร การเชื่อมั่นในผูน้  า ตลอดจนการเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

3. การสรา้งความเชื่อในจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ (Inspiring Belief in 
the Cause) คือ การที่ผูน้  าสรา้งความเชื่อมั่นโดยอาศยัค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศันข์ององคก์รเป็นตวั
ขับเคลื่อนและสรา้งคุณค่า ส่งผลต่อสมาชิกในองค์กรในดา้นการทุ่มเทความพยายามเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร การสรา้งความตระหนกัว่าทกุคนเป็นผูเ้สียสละใหแ้ก่องคก์ร สรา้งความเชื่อมั่น
ว่าทุกคนมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพใหถ้ึงขีดสุดได ้จ าเป็นจ าตอ้งอาศัยผูน้  าที่มีความรู ้
ความสามารถ ในการผลักดันให้ เกิ ดภาวะผู้น าร่วม สร้างความผูกพั นในองค์กรอย่ าง  
แน่นแฟ้น จนเกิดเป็นความศรทัธาและความไวว้างใจในตัวผูน้  า  เชื่อว่าอุดมการณ์คือเครื่องมือในการ
ขบัเคลื่อนและพฒันาองคก์รใหเ้กิดความเจรญิงอกงาม 

4. การสรา้งความคาดหวังในความสามารถของผูต้าม (Making use of 
the Pygmalion effect or self-fuelling prophecy) คือ การที่ผูน้  าสรา้งความคาดหวงัใหเ้กิดแก่สมาชิกใน
องคก์ร โดยสื่อสารใหผู้ร้ว่มงานรบัรูถ้ึงปัจจยัที่เป็นสว่นกระตุน้ใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา และสง่ผลใหเ้กิด
ความรูส้ึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ผ่านการใหผ้ลสะทอ้นกลับหรือการสะทอ้นคิดตาม
สภาพจริง โดยพฤติกรรมที่ผูน้  าแสดงความคาดหวังในด้านที่ดี จะส่งผลให้ผูต้ามเกิดความคาดหวัง  
และมั่นใจว่าตนนัน้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง เกิดความ
มั่นใจและเชื่อมั่นว่าปฏิบติังานไดดี้ ซึ่งบุคคลประเภทดงักลา่วจะมีความมุ่งหวงัที่จะพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีภาวะผูน้  าในการสรรคส์รา้งผลงานและน าพาองคก์ร ไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย
พฤติกรรม ดงันี ้   

4.1 พฤติกรรมที่ ไม่ได้ประกอบด้วยค าพูด ซึ่งประกอบด้วยท่าที 
และการแสดงออกผ่านอวัจนภาษา หรือภาษาท่าทาง เช่น การพยักหน้า การยิม้ การใช้น ้าเสียงที่
เหมาะสม 

4.2 การสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน เพื่อสนบัสนุนโอกาส
ในการเรียนรู ้และสง่เสรมิความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในองคก์ร 

4.3 การใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในองค์กรในการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อองคก์ร และสรา้งสายสมัพนัธท์ี่ดีรว่มกนั 
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4.4 การที่ผูน้  ามอบโอกาสใหผู้ร้่วมงานไดม้ีความรบัผิดชอบในภาระ
งานที่มีความทา้ทาย โดยใชพ้ฤติกรรมที่เหมาะสมในการสรา้งแรงบนัดาลใจ เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานเกิด
ความเชื่อมั่นในตัวผู้น า และภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง เพื่อใชท้ักษะและความรูใ้นการ
ขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้กิดการพฒันา 

เบนนิสและนานัส (Bennis and Nanus, 1985, p. 21) ไดก้ล่าวถึงหลักการ
สรา้งแรงบนัดาลใจ ว่า ผูน้  าจะปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการสรา้งความทา้ทายในการปฏิบติังาน เปิด
โอกาสใหผู้ร้ว่มงานไดร้ว่มกนัสรา้งภาพในอนาคตตามความสนใจ สรา้งความคาดใหผู้ร้ว่มงานตอ้งการที่
จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย สามารถสื่อสารวิสยัทัศนโ์ดยภาพรวมขององคก์ร ก่อใหเ้กิดความชัดเจนและ
อทุิศตนเป็นแบบอย่าง ผูน้  าช่วยใหผู้ร้่วมงานมองขา้มถึงประโยชนส์่วนตัว โดยมุ่งที่ประโยชนส์่วนรวม
เป็นส าคัญ สามารถจูงใจใหผู้ร้่วมงานเกิดความพยายามและมีทศันคติในแง่บวก ส่งเสริมใหเ้กิดภาวะ
ผูน้  ารว่มในองคก์ร สรา้งภาพในอนาคตที่ดงึดดูความสนใจและสง่ผลดีต่อตนเองได ้

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990, p. 145) ไดก้ลา่วถึงหลกัการสรา้ง
แรงบันดาลใจ ว่า ผูน้  าจะสรา้งความทา้ทายใหผู้ร้่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน กระตุน้ใหเ้กิด
ความพยายามและกลา้ที่จะแสดงออก กระตือรือรน้ในการสรา้งทัศนคติที่ดี มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะ
อทุิศตวัเพื่อใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จ ผูน้  าจะช่วยใหผู้ร้ว่มงานมองขา้มผลประโยชนส์ว่นตนโดยมุ่งไปที่
ผลประโยชนส์่วนรวมตามวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจขององคก์ร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สรา้งความรูส้กึใหผู้ร้ว่มงานเห็นถึงคณุค่าในตนเอง กระตุน้ใหเ้กิดการจดัการกบัสภาพปัญหาที่ตนเผชิญ 
โดยใชค้วามคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีผู้น้  ายงัช่วยใหผู้ร้ว่มงานเกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบติังาน และสรา้งสายสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้น เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ลดปัญหาและความขดัแยง้
ที่เกิดขึน้ในองคก์ร 

ทิชชีและดีวันนา (Tichy and Devanna, 1990, pp. 17-32) ได้กล่าวถึง
หลกัการสรา้งแรงบันดาลใจ ว่า การที่ผูน้  าและสมาชิกในองคก์รเกิดความไม่พึงพอใจในสภาวการณ์
ปัจจุบนั ผูน้  ามีส่วนส าคัญที่จะหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยก าหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน  
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รในอนาคต สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัของสมาชิก โดย
ค านึงถึงผลประโยชนข์ององคก์รเป็นส าคัญ เพื่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด ตลอดจนก าหนดวิสัยทัศนโ์ดยภาพรวม ที่สมาชิกในองคก์รทุกคนสามารถมองเห็นเป็นภาพ
รว่มกนัและมีความชดัเจน เพื่อพฒันาองคก์รในอนาคตต และเป็นการสรา้งแนวปฏิบติัใหส้มาชิกทุกคน
มีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน 
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ฮอค เกอร์แ ล ะ โท รฟิ โน  (Hocker and Trofino, 2003 , pp. 208-213) 
ได้กล่าวถึงหลักการสรา้งแรงบันดาลใจ ว่า ผู้น าจะต้องสรา้งมโนทัศน์ในอนาคต ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ปรารถนาจะใหเ้กิดขึน้ โดยจะตอ้งเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเดิม กลา่วคือ เป็นการสรา้งแรงดลใจใหเ้กิด
ขึน้กบัสมาชิกในองคก์ร โดยส่งต่อความหวงัและความฝันของตน การเกิดความปรารถนาที่แรงลา้จะช่วย
สรา้งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ตลอดจนสรา้งความร่วมมือให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติตนภายใต้
วตัถุประสงคร์่วมกนั โดยปราศจากอคติและการแก่งแย่งชิงดีกัน สรา้งความทา้ทายในรูปแบบของการ
เผชิญสภาพปัญหา และกระตุ้นให้เกิดแรงรูงใจขั้นสูง เพื่อให้ผู ้ร่วมงานพัฒนาศักยภาพเต็มขีด
ความสามารถ 

จากการวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การสรา้งแรงบนัดาลใจ คือ พฤติกรรมของครูใน
การสรา้งความเชื่อมั่นแก่เพื่อนครูในดา้นการจดัการเรียนการสอน คาดหวงัว่าเพื่อนครูทุกคนพรอ้มที่จะ
พฒันาตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ในดา้นการบริหารจดัการชัน้เรียน สรา้งเจตคติในแง่บวกเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ของนักเรียนที่เกิดขึน้ในชั้นเรียน ส่งเสริมการสรา้งวัฒนธรรมการเกื้อหนุน ความเคารพ และความ
ไวว้างใจซึ่งกันและกนั สนับสนุนใหเ้พื่อนครูใชค้วามสามารถของตนในการท างานเพื่อความส าเร็จของ
สถานศกึษา 

2.3.5 การสร้างวิสัยทัศน ์
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงการสรา้ง

วิสยัทศัน ์ดงันี ้ 
ความหมายของการสร้างวิสัยทัศน ์

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการได้กล่าวถึง 
ความหมายของการสรา้งวิสยัทศัน ์ดงันี ้

วัลลีพันธุ์ ปาทาน (2548, น. 68) ได้ให้ความหมายว่า การสรา้งวิสัยทัศน ์
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์รใหเ้ห็นเด่นชดัในรูปแบบของอนาคต โดย
อาศัยการเก็บขอ้มูล การวิเคราะหใ์นดา้นที่เป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยขององคก์ร ทัง้ที่เกิดขึน้จากภายใน
องคก์รและภายนอกองคก์ร เพื่อน ามาเขา้สูก่ระบวนการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดเปา้ประสงคใ์นล าดบัต่อไป 

ชลาลัย นิมิบุตร (2550, น. 37) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างวิสัยทัศน ์
หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการสรา้งภาพในอนาคตขององค์กรให้เห็นอย่างเด่นชัด ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสดุขององคก์ร ทัง้นีจ้ะตอ้งอาศัยการคิดวิเคราะหแ์ละเก็บขอ้มลูอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นสว่นในการสรา้งวิสยัทศันใ์นอนาคต 

จิติมา วรรณศรี (2550, น. 78) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างวิสัยทัศน ์
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการสรา้งภาพในอนาคต โดยมีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง
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ต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นภายในและภายนอกองคก์ร โดยผสานกบัความคิดสรา้งสรรค ์เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายโดยรวมขององคก์ร 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2553, น. 23) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า การสรา้งวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในการพัฒนาองค์กรโดยการก าหนดทิศทาง 
เปา้หมาย และมีกรอบแนวคิดที่ชดัเจน เพื่อใหก้ารพฒันาองคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ (2555) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างวิสัยทัศน ์
หมายถึง การแสดงออกของผูน้  าในการมองภาพอนาคตของสมาชิกในองคก์ร และการก าหนดภารกิจ 
ค่านิยม และจุดมุ่งหมายที่มีความสอดคลอ้งกัน โดยจุดหมายปลายทางที่ไดว้างไวค้วรมีความชัดเจน  
ทา้ทาย และสามารถด าเนินการใหเ้กิดความเป็นไปได ้

เบรานแ์ละบรูซ (Braun and Bruce, 1991, p. 56) ไดใ้หค้วามหมายว่า การ
สรา้งวิสัยทัศน ์หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในการก าหนดมุมมองอนาคต เป็นมุมมองที่ผูน้  าองคก์ร
ปรารถนาอยากจะให้เกิดขึน้กับองค์กร โดยผ่านการปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับคน และบริบทสิ่งแวดลอ้ม  
โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกโดยรวมขององค์กร เพื่อให้สมาชิกเกิดการ 
มีสว่นรว่ม 

จากการศึกษาความหมายของวิสัยทัศน์ สามารถสรุปได้ว่า การสรา้งวิสัยทัศน ์
หมายถึง ความสามารถของผูน้  าในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางแผนพัฒนา เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาในทางที่ดีขึน้ ตามเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ความส าคัญของการสร้างวิสัยทัศน ์
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการได้กล่าวถึง 

ความส าคญัของการสรา้งวิสยัทศัน ์ดงันี ้ 
ดลพร ทวาโรจน ์(2548, น. 45) กล่าวถึง ความส าคญัของการสรา้งวิสยัทศัน ์

ไว้ว่า การสรา้งวิสัยทัศน์ของผู้น ามีบทบาทที่ส  าคัญในด้านการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ขบัเคลื่อนโดยรวมขององคก์ร สรา้งประโยชนใ์นดา้นการวางแผนการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ (2555) กล่าวถึง ความส าคัญของการสรา้งวิสัยทัศน ์
ไว ้4 ประการ ดงันี ้

1. การสรา้งวิสัยทัศนช์่วยในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
องคก์รผ่านเปา้หมายที่ชดัเจน 
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2. การสรา้งวิสัยทัศน์ช่วยให้สมาชิกในองค์กรได้รับทราบและเห็นถึง
คณุค่าความส าคญัต่อการน าพาองคก์รไปสู่จุดหมาย โดยรูว้่าใครจะตอ้งท าอะไร (What) ท าไมจะตอ้ง
ท า (Why) ท าอย่างไร (How) และจะท าเมื่อใด (When) 

3. การสรา้งวิสัยทัศนช์่วยในการกระตุ้นให้สมาชิกในองคก์รเกิดความ
สนใจ และสรา้งความผูกพัน มุ่งมั่นในการท างาน มองเห็นจุดเด่นในตนเองและผูอ่ื้น เกิดการท างานที่
เป็นกิจวตัรประจ าวนั โดยมีเปา้หมายที่จะพฒันาตนเองเพื่อน าพาองคก์รสูค่วามส าเรจ็ 

4. การสรา้งวิสยัทศันจ์ะช่วยก าหนดมาตรฐานขององคก์ร สงัคม และการ
มีชีวิตที่มีคณุภาพ เพราะสงัคมที่มีความเจรญิจะช่วยพฒันาความเป็นเลิศในทกุดา้น 

ทองค า พิมพา (2556, น. 56) กล่าวถึง ความส าคัญของการวิสัยทัศนไ์วว้่า 
การสรา้งวิสัยทัศนช์่วยในการกระตุน้และดึงดูดใหบุ้คลากรเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานตาม
ความคิดที่ตนไดต้ัง้เป้าหมายไว ้เกิดความผูกพันและมมุานะในการปฏิบติัหนา้ที่เพื่อพฒันาองคก์รให้
เจรญิกา้วหนา้  

อไุรวรรณ ไชยโย (2556, น. 45) กล่าวถึง ความส าคญัของการสรา้งวิสยัทศัน์
ไวว้่า การสรา้งวิสยัทัศนม์ีความส าคัญ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลกัดนัใหส้มาชิกเกิดการพัฒนา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ ตามความรูค้วามสามารถ พัฒนาองคก์รในอุดมคติ โดยค านึงถึงความเป็นไปได ้
และนอกจากนีว้ิสยัทศันย์ังเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งความผูกพันต่อองคก์ร ท าใหส้มาชิกรูส้ึกเป็นส่วน
หนึ่งรว่มกนั สง่ผลใหอ้งคก์รเกิดความเขม้แข็งและกา้วหนา้ 

พระมหามงคล สารินทร ์(2558, น. 71) กล่าวถึง ความส าคัญของการสรา้ง
วิสยัทัศนไ์วว้่า การสรา้งวิสยัทศันม์ีความส าคญัต่อการพัฒนาองคก์รใหด้ าเนินไปอย่างมีทิศทาง โดย
กระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์รมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน และ
พรอ้มที่จะปฏิบติัตามอย่างเต็มใจ เพื่อความเจรญิกา้วหนา้ขององคก์ร 

จากการศึกษาความส าคัญของการสรา้งวิสัยทัศน์ สามารถสรุปได้ว่า การสรา้ง
วิสยัทัศนช์่วยก าหนดทิศทางขององคก์ร กระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนตระหนักในหนา้ที่และวิถีทางปฏิบัติ 
ช่วยสรา้งมาตรฐานองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้งัช่วยใหส้มาชิกเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร 
และด าเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสม 

โครงสร้างของวิสัยทัศน ์
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนักวิชาการไดก้ล่าวถึง โครงสรา้ง

ของวิสยัทศัน ์ดงันี ้



  49 

ดลพร ทวาโรจน์ (2548, น. 47) กล่าวถึง โครงสร้างของวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
ผลส าเร็จขององคก์รในเชิงรูปธรรมเกิดจากการพัฒนาวิสยัทัศนท์ี่มีความชัดเจน โดยมีองคป์ระกอบที่
เก่ียวขอ้งคือ สภาพแวดลอ้มของผูน้  า เพื่อเชื่อมโยงองค์กรปัจจุบันสู่กระบวนการปฏิบัติที่เป็นไปได ้ 
และสรา้งภาพขององคก์รในรูปแบบของสารสนเทศ 

สมศกัดิ ์ดลประสิทธ ์(2555) กลา่วถึง โครงสรา้งของวิสยัทศันไ์วว้่า วิสยัทศัน์
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนแรกที่จะอธิบายถึงความหมายและ
ความส าคัญเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการวางแนวทางที่ ดีในองค์กร  
ผ่านเจตคติที่ดีลว้นจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบติังาน 

2. ขัน้ด าเนินการสรา้งวิสยัทศัน ์ประกอบดว้ย 
2.1 การเก็บข้อมูลในลักษณะพื ้นฐาน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจ 

จดุมุ่งหมาย และการบรกิารของหน่วยงานที่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
2.2  การวิเคราะห์ถึงสถานภาพขององคก์รในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพของสมาชิกในองคก์ร และสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
2.3 การเสนอมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ เป็นการน าเสนอมุมมองของ

ผูบ้รหิารแต่ละคน เพื่อใหเ้กิดความสรา้งสรรคท์างความคิด และเกิดมมุมองที่มีความหลากหลายโดยเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณซ์ึ่งกนัและกนั 

2.4 การน าเสนอแนวคิดของสมาชิกในองคก์รแต่ละคน เพื่อล าดับ
ความส าคญัและสรา้งวิสยัทศันท์ี่มีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกในองคก์ร 

2.5 การตัดสินใจเลือกแนวทางของวิสยัทัศนท์ี่มีความเหมาะสมกับ
องคก์รของตน โดยเกิดจากการพิจารณารว่มกนัของสมาชิกในองคก์ร 

2.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ โดยใช้ค าที่ มี
ความหมายชดัเจน สรา้งแรงบนัดาลใจ และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันโ์ดยภาพรวม 

3. ขัน้การน าวิสยัทัศนไ์ปสู่การปฏิบติั เป็นขัน้ตอนที่ไดห้ลงัจากก าหนด
วิสัยทัศน์เสร็จสิน้ จะต้องแจ้งแก่สมาชิกในองค์กรได้รับทราบร่วมกัน ถึงแนวปฏิบัติเพื่อก าหนด
แผนปฏิบติัการ ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันท์ี่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ 

4. ขัน้การประเมินวิสัย เป็นกระบวนการที่ท าใหเ้ราทราบว่าวิสัยทัศนท์ี่
เกิดขึน้ ส่งผลอย่างไรต่อองคก์รและมีประสิทธิภาพอย่างไร โดยวิเคราะหจ์ากการท างานของบุคลากร 
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และพฒันาการบคุลากร เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ผูน้  าควรเรง่แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์
ที่ไดว้างไว ้

เบราน์และบรูซ (Braun and Bruce, 1991, p. 63) กล่าวถึง โครงสรา้งของ
วิสยัทศันไ์วว้่า วิสยัทศันแ์บ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. การระบุ วิสัยทัศน์  คือ การสร้างภาพในอนาคตที่ เสมื อนจริง  
หรือการท าพิมพเ์ขียวโครงสรา้งขององคก์รในอนาคต ซึ่งวิธีการที่ดีที่สดุ คือ การสรา้งความรว่มมือและมี
ส่วนร่วมของสมาชิก คาดหวงัใหอ้งคก์รเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยขององคก์ร
เพื่อสามารถบรหิารจดัการในสว่นของเวลาและสถานที่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. การเผยแพร่วิสยัทัศน ์คือ การที่ผูน้  าอธิบายเพื่อใหส้มาชิกในองคก์ร
เกิดความรูค้วามเขา้ใจ กระตุ้นให้ทุกคนค านึงถึงวิสัยทัศน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว โดยสามารถใช้
ทกัษะการโนว้นา้วใหส้มาชิกเกิดความศรทัธาและยอมรบันบัถือ 

3. การปฏิบติัตามวิสยัทศัน ์คือ การที่สมาชิกในองคก์รรวมพลงัร่วมใจใน
การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ์พยายามพฒันาตนไปสู่วิสยัทัศนท์ี่ก าหนดขึน้ เพราะ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพในเชิงรูปธรรม โดยผูน้  าเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและท าใหเ้กิด
วิสยัทศันท์ี่แทจ้รงิ 

จากการวิจัยในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การสรา้งวิสัยทัศน ์คือพฤติกรรมของครูใน
การวิเคราะหส์ภาพการท างานและสื่อสารวิสยัทศันใ์หเ้พื่อนครูไดร้บัทราบ ร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงค์
ในการปฏิบติังานอย่างชดัเจนโดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดม้ีส่วนรว่มในการเสนอแนะ สรา้งบรรยากาศ
แวดลอ้มที่สนับสนุนความคิดสรา้งสรรคข์องเพื่อนครู แสดงออกถึงการโนม้นา้วใหเ้พื่อนครูมองเห็นถึง
ภาพในอนาคตของสถานศึกษา และสามารถเชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และแนวคิดของเพื่อนครูใหเ้กิด
ความเขา้ใจรว่มกนั 

3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หรือ Professional Learning Community (PLC)                  

มีจุดมุ่งหมายในการเน้นให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถหาวิธีในการจัดการเรียนรู ้  
เพื่อตอบสนองต่อนักเรียน และมีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ
สถานศกึษา 

3.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายของ

ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ไวด้งันี ้  
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วิโรจน ์สารรตันะ (2546, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง องคก์ารที่สมาชิกเกิดแรงบนัดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยอาศยัความมุ่งมั่น
และศรทัธาในวิชาชีพ รเิริ่มสรา้งสรรคใ์นสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อองคก์ร 
สรา้งความสมัพนัธร์่วมกนัระหว่างสมาชิกผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มุ่งแสวงหาโอกาสในการ
พฒันา ต่อยอดองคค์วามรูร้ว่มกนั สรา้งผูน้  าในการผลิตนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนอย่างแทจ้รงิ 

วิจารณ์ พานิช (2555, น. 39) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง กระบวนการที่ครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ร่วมกันท างาน แก้ไขสภาพปัญหาของผูเ้รียนทั้งภายในหอ้งเรียนและภายนอกหอ้งเรียน ผ่านการตั้ง
ค าถาม การท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ 

ฉัตรชัย ทองเจริญ (2556, น. 41) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการที่ครูและบคุลากรในสถานศกึษารว่มกนัแสวงหาและสรา้งองคค์วามรู ้เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจระหว่างผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา พัฒนาความรูค้วามสามารถ และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการสรรหาและถ่ายโอนความรู ้โดยแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละ
วิธีการสอนผ่านการสะทอ้นคิดและการสะทอ้นสภาพปัญหา เพื่อบูรณาการศาสตรต่์าง ๆ ในการจดัการ
เรียนการสอน 

ณัฐิกา นครสูงเนิน (2556, น. 49-50) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุม่ของบคุลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ ครู ผูบ้รหิาร ผูป้กครอง และนกัเรียน ใน
การร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อเป้าหมายใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้สรา้งวัฒนธรรมองคก์รใหเ้กิดกความ
ร่วมมือ สรา้งการท างานเป็นทีมโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของทุกฝ่าย 
สื่อสารด้วยวาจาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนให้เกิดความคิด
สรา้งสรรคใ์นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ นอกจากยงัอาศยักระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณใ์น
หอ้งเรียนเพื่อคน้พบสภาพปัญหาจรงิที่เกิดขึน้ 

ดลนภา วงษ์ศิริ (2556, น. 34) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง การรวมกลุ่มกันระหว่างครู บุคลากร และผูบ้ริหารของสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การยอมรับความคิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู ้ความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว โดยเป้าหมายที่ส  าคัญที่สุ ด  
คือ ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียน 
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จลุลี่ ศรีษะโคตร (2557, น. 27) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง การรวมกลุม่กนัของครู บุคลากรทางการศกึษาและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยน
ประสบการณใ์นการจดัการเรียนรู ้โดยอาศยัความคิดสรา้งสรรคใ์นการเปลี่ยนแปลง น าไปสู่การต่อยอด
ใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 

วรลักษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร ์สังขท์อง, และ ชวลิต เกิดทิพย์ (2557, น. 95) ไดใ้ห้
ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการรวมกลุ่มกนัระหว่างครู บุคลากร 
ผูบ้ริหาร และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยสรา้งการเรียนรูร้่วมกัน บนพืน้ฐานทางวัฒนธรรมที่มีวิสยัทัศน ์
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน สรา้งการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ โดยอาศัยการพัฒนากระบวนการ
จดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีแนวคิดว่า ประสิทธิผลของผูเ้รียนควบคู่กบัความสขุของการ
ท างาน  

เช็งเก้ (Senge, 1990, p. 78) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง กระบวนการรวมกลุ่มระหว่างบุคคลในสถานศึกษาเพื่อแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 
ในการหาแนวทางสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึน้ภายในชัน้เรียน โดยจุดประสงคห์ลกัเพื่อสนับสนุน
ความเป็นอิสระให้เกิดแก่สมาชิก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
และสรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

ฮอรด์ (Hord, 1997, p. 14) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง การรวมกลุ่มระหว่างครูและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้
ร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดการท างานและสรา้งภาวะผู้น าร่วม ครูและผู้บริหารมีส่วนในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์จนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเป็นขอ้มูลที่จะช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อน
สถานศกึษา 

ดฟููร ์(Dufour, 2004, pp. 6-11) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง กระบวนการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับวิชาชีพ  
เพื่อเปา้หมายในการพฒันานกัเรียนเป็นส าคญั ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมในองคก์รของสถานศกึษา 

จากการศึกษาความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ สามารถสรุปไดว้่า 
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา อันไดแ้ก่ 
ครู ผูบ้ริหาร และผูป้กครอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อ
นกัเรียนเป็นส าคัญ และแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน ซึ่งเป็นไปในลกัษณะที่ครูและผูบ้ริหาร
เป็นผูน้  ารว่มกนั เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
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3.2 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
จากการศกึษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความเป็นมา

และความส าคญัของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไว ้ดงันี ้ 
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional learning community)  มีจุดก าเนิด

จากประเทศสหรฐัอเมริกา โดยมีแนวคิดว่าเป็น “กลยุทธ์ที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียน” 
(Dufour, 2004) โดยนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านไดส้นใจในศักยภาพของการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อการพฒันานกัเรียนในสถานศกึษา (Hord, 1997)  

ชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ป็นแนวคิดเดียวกนักบัองคก์ารแห่งการเรียนรูแ้ต่ชุมชนแห่งการ
เรียนรูจ้ะมุ่งไปศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศกึษา ในขณะที่องคก์ารแห่งการเรียนรูน้ัน้จะน าไปพฒันา
ในองคก์ารต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งความเป็นมาของแนวคิดเก่ียวกับองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ศึกษา
จากผลงานของ Argyris ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาที่สอนดา้นการศึกษาและพฤติกรรมองคก์ารของ
มหาวิทยาลยัฮาวารด์ Schon และศาสตราจารยด์า้นปรชัญาแห่งสถาบนัเทคโนโลยีแห่งรฐัแมสซาจเูซท 
(Massachusetts Institute of Technology: MIT) ในปี ค.ศ. 1978 ในหนงัสือชื่อ Organization learning : 
A theory of action perspectives) ซึ่งถือว่าเป็นต าราเลม่แรกขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีแนวคิดที่สอดคลอ้งกันกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
แต่ขอ้แตกต่างของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ คือ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษา  
ในส่วนขององคก์ารแห่งการเรียนรูจ้ะพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมาจาก Schon และศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาจูเซท 
(Massachusetts Institute of Technology: MIT) และ Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนดา้น
การศึกษาและพฤติกรรมองคก์ารของมหาวิทยาลยัฮาวารด์ จากหนังสือที่ถือว่าเป็นต าราเล่มแรกของ
องค์การแห่ งการเรียนรู้ โดยใช้ชื่ อว่า Organization learning : A theory of action perspectives  
ในเริ่มแรกไดใ้ชช้ื่อหนังสือว่า “การเรียนรูอ้งคก์าร (Organization Learning: OL)” และในเวลาต่อมาปี 
ค.ศ.1990 ผูก้่อตัง้ศูนยก์ารเรียนรูอ้งคก์ารในสถาบนัเทคโนโลยีแห่งรฐัแมสซาจูเซท ไดม้ีบทบาทในการ
สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับเรื่อง องคก์ารแห่งการเรียนรู ้และเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางโดยใชค้ าว่า 
“องคก์ารแห่งการเรียนรู”้ แทนค าว่า การเรียนรูอ้งคก์าร (Organization learning) ที่มีอยู่แต่เดิม และใช้
กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา เซ็งเก้และคณะไดเ้ขียนหนังสือชื่อ The fifth discipline field book : 
strategies and tools for building a learning organization เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานและ
เสนอแนะในเรื่องขององคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ (ศกัดา มชัปาโต, 2550) 
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เช็งเก ้(Senge, 1990) ศาสตราจารยช์ื่อดงัในสาขาวิชาบริหารจัดการ และการศึกษา
แห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ไดร้่วมกับคณะท างานท าการวิจัยเพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจ
ของบริษัท ที่ประสบความลม้เหลวในการด าเนินงาน จึงพบว่า ปัจจยัที่ส  าคัญในการน ามาใชป้รบัปรุง
การด าเนินงานของบริษัทที่เกิดความลม้เหลวใหป้ระสบความส าเร็จได ้คือ การประยุกตใ์ชห้ลกัแนวคิด
เก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู ้(Learning organization) เพื่อพัฒนาทรพัยากรบุคคลในองค์กรให้มี
ศักยภาพ ต่อมานักการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรูเ้ข้ากับการบริหาร
สถานศกึษา เพื่อจดัการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนในยคุสภาว
ปัจจุบนั โดยอาศยัครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง รว่มด าเนินการแกไ้ขสภาพ
ปัญหารว่มกนั 

ในล าดบัต่อมาไดม้ีการเสนอแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู ้กล่าวคือ “องคก์ารที่
มีการขยายขีดศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งอนาคตใหมท่ี่ดีกว่าใหก้บัตนเองอยู่ตลอดเวลา” กลา่วอีก
นยัคือ หน่วยงานซึ่งประกอบดว้ยบุคลากรทุกระดบัที่ใหค้วามร่วมมือรว่มใจกนั พฒันาศกัยภาพร่วมกนั 
และยกระดบัองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพที่สงูขึน้ตามความปรานาหรือความมุ่งหวงัของสมาชิกในองคก์ร 

นอกจากนี ้การสรรคส์รา้งองคก์ารแห่งการเรียนรูท้ี่มีความเขม้แข็ง จะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม เพราะการประสานงานที่มีความเขม้แข็ง สามารถยกระดับความส าเร็จ
ขององคก์รใหสู้งยิ่งขึน้ อีกทัง้ในดา้นการสรา้งแรงจูงใจบุคลากรใหเ้กิดความคาดหวังและสรา้งคุณค่า
ของตนเองผ่านการขบัเคลื่อนวิสยัทศันท์ี่เป็นรูปธรรม โดยสง่ผลต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถ และ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อยกระดับของผลงานใหสู้งขึน้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรูไ้ปพรอ้มกนัในระเบียบวิธีการท างานของตน โดย Senge ไดอ้ธิบายว่า เมื่อบคุลากรในองคก์รไดร้บั
รูป้ระสบการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกัน จะเริ่มสรา้งมุมมองและทัศนคติในรูปแบบใหม่ เกิดเป็น
สมมติฐาน น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะและศกัยภาพที่เรียกว่า “วงจรการเรียนรูแ้บบลุม่ลกึ (Deep learning 
cycle)” ซึ่งช่วยใหเ้กิดวิสยัทศันใ์นรูปแบบใหม่ใหแ้ก่บคุลากรโดยรวม (สเุทพ พงศศ์รีวฒัน,์ 2548)   

อมรา จ ารูญศิริ (2555, น. 57) กล่าวแสดงถึงความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งระบุในบทความวิชาการ ว่า หากสถานศึกษาตอ้งการมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานที่
สูงขึน้ จ าเป็นจะต้องหยุดการด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ที่สรา้งสรรค ์เช่น ปรบัองคก์รแห่งการเรียนรูจ้าก “องคก์ารแห่งการเรียนรู”้ 
เป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ” โดยค าว่า “องคก์าร (Organization)” เกิดจากแนวคิดที่เก่ียวกับ
หุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ มีความเรียบง่ายและสร้างความสนใจร่วมกัน ส่วนค าว่า “ชุมชน 
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(Community)” จะเน้นไปที่ดา้นความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา ก่อให้เกิดความท้าทายของ
บคุลากรทางการศกึษา คือ การสรา้งชมุชนที่มีพนัธสญัญาที่เรียกว่า “ชมุชนแห่งการเรียนรู”้ 

จากการศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
สามารถสรุปไดว้่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู”้ ถูกปรบัเปลี่ยนมาจาก “องคก์ารแห่งการเรียนรู”้ โดยยังคง
จุดมุ่งหมายที่ส  าคัญในการพัฒนาและแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจะตอ้ง
อาศยัความรว่มมือและการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิดผลลพัธต่์อสถานศกึษาอย่างยั่งยืน 

3.3 ปัจจัยทีเ่สริมสร้างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่

เสรมิสรา้งการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดงันี ้  
วิโรจน ์สารรตันะ (2546, น. 24) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพ จ านวน 7 ปัจจยัดงันี ้
1. ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดว้ย 

1.1 การที่ผูน้  าแสวงหาความร่วมมือในการประสานงานและงบประมาณใน
การบรหิารจดัการ เพื่อพฒันาสถานศกึษาอย่างเพียงพอ 

1.2 การจดัการอ านวยความสะดวกเพื่อการบริหารงานและการจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนอย่างเพียงพอ 

1.3 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษาใหน้กัเรียนเกิดความพรอ้มที่จะ
เรียนรูต้ามกระบวนการของหลกัสตูรสถานศกึษา และสง่เสรมิใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ ตามความตอ้งการของ
นกัเรียนอย่างเหมาะสม 

1.4 อ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความครบครัน 
เหมาะสมต่อสภาพการเรียนรูข้องนกัเรียนอย่างครบวงจร 

1.5 จดัระบบแผนงานทางวิชาการที่มีความเหมาะสม และก าหนดเวลาเรียน
ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาที่จดัการเรียนการสอน 

1.6 ค านึงถึงการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1.7 เน้นคุณภาพเชิงระบบ โดยค านึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตร

สถานศกึษากบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ 
2. การจัดการและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ เป็นเรื่องที่ครู ผูบ้ริหาร  

และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งลว้นแลว้แต่ปรารถนาหรือมีความตอ้งการจะใหเ้กิดขึน้กบัสถานศกึษา เนน้ในเรื่อง
การสรา้งสายสัมพันธ์ในสายงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การพัฒนางานตาม
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มาตรฐาน การสง่เสริมผูร้ว่มงานใหเ้กิดความตระหนกัในคณุค่าของตนเองจนเกิดเป็นความเพียรพยายาม
และรับผิดชอบในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จนเกิ ดเป็นภาวะผู้น าในการร่วมสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงใหส้ถานศกึษาเกิดการพฒันา 

3. การตดัสินใจรว่มและการมีวิสยัทศัน ์มีลกัษณะดงันี ้
3.1 การประชุมแลกเปลี่ยนหรืออภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง

ในสถานศกึษา 
3.2 การร่วมตัดสินใจและค้นหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเลือกแนว

ทางการปฏิบติั 
3.3 การร่วมตัดสินใจเพื่ อหารือในการคัดเลือกแนวทาง /นโยบายที่ มี 

ความสอดคลอ้งกบัสถานศกึษาและชมุชนโดยรอบ 
3.4 การก าหนดวิสยัทศันข์องสถานศกึษาโดยภาพรวมรว่มกนั 
3.5 การเผยแพร่วิสยัทัศนข์องสถานศึกษาใหบุ้คลากรในองคก์รรบัรู ้เขา้ใจ  

และปฏิบติัตาม 
4. การพฒันากลุม่บรหิารตนเองและการติดต่อสื่อสาร ประกอบดว้ย 

4.1 สนับสนุนให้ครูมีภาระหน้าที่ในความรบัผิดชอบ การสนับสนุน การใช้
ความคิดสรา้งสรรคน์วตักรรมในการแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดในสถานศกึษา 

4.2 สง่เสริมใหค้รูไดม้ีบทในการแสวงหาขอ้มลูในการแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะสภาพปัญหาที่พบในการปฏิบติังาน 

4.3 สง่เสรมิใหค้รูไดแ้สดงบทบาทในการเป็นผูว้ิเคราะห ์สงัเคราะห ์และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และเป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่าง ๆ ใหเ้กิดความราบรื่น 

4.4 ส่งเสริมให้ครูแสดงบทบาทเป็นผู้สรุปและให้ข้อสังเกตเก่ียวกับ 
ทิศทางการท างาน 

4.5 ส่งเสริมใหค้รูเป็นผูก้ระตุน้และยกระดับคุณภาพการท างานของตนเอง
และเพื่อนรว่มงานใหส้งูขึน้ เพื่อพฒันาองคก์รในอนาคต 

4.6 ใหโ้อกาสครูและเพื่อนครูในองคก์รไดแ้ลกเปลี่ยนและใหค้ าปรกึษาซึ่งกนั
และกนั 

4.7 เปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดร้ว่มพบปะพดูคยุถึงสถานการณส์ภาพปัญหาใน
ปัจจบุนั เพื่อรว่มกนัคน้หาวิธีการแกไ้ขรว่มกนั  
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5. การจงูใจเพื่อสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 
5.1 การสรา้งความไวว้างใจและใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั 
5.2 การสง่เสรมิใหเ้พื่อนครูไดเ้กิดความกา้วหนา้ในต าแหน่งวิชาชีพ 
5.3 การจัดสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ครู

และบคุลากรทางการศกึษา 
5.4 สนบัสนุนใหค้รูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการสรา้งองค์

ความรูแ้ละต่อยอดนวตักรรม 
5.5 กระตุน้ใหค้รูเกิดแนวทางการปฏิบติังานที่สรา้งสรรคแ์ละก่อใหเ้กิดความ

เปลี่ยนแปลงในองคก์ร 
6. การเป็นผูน้  าแหง่การเปลี่ยนแปลง ประกอบดว้ย 

6.1 ผูน้  าใชอ้  านาจในทางที่เหมาะสม โดยแสดงถึงความเป็นผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชาญ 
มากกว่าใชอ้  านาตในการสั่งการตามต าแหน่ง 

6.2 ผูน้  าแสดงถึงภาวะผูน้  าที่ผูร้่วมงานเคารพนบัถือ และแสดงความร่วมมือ
อย่างเป็นมิตร 

6.3 ผู้น าแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความคาดหวังของคณะครู เพื่อให้เกิด
ความกระตือรือรน้ สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม และเป็นพี่เลีย้งใหค้ าปรกึษา 

6.4 กระตุน้ใหค้ณะครูไดท้ราบถึงปัญหาและโอกาสในการก าหนดวิสยัทัศน์
รว่มกนั และสรา้งสรรคก์ารเปลี่ยนแปลง 

6.5 ผู้น าใช้หลักการบริหารมุ่งผลลัพธ์ โดยตั้งเป้าหมายที่มีการเรา้ให้เกิด
ทกัษะและความรูต้ามสภาพจรงิ เพื่อใหเ้กิดแรงผลกัในการพฒันาตนสูค่วามส าเรจ็ 

6.6 ผูน้  าจูงใจใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ที่เกิดกว่าขอบเขตที่ตนรบัผิดชอบ โดย
สรา้งแรงบนัดาลใจใหส้ามารถใชท้กัษะและความสามารถอย่างเต็มที่ 

7. การสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศองคก์ารเชิงสรา้งสรรค ์มีลกัษณะดงันี ้ 
7.1 การเสรมิสรา้งบรรยากาศที่มีสว่นรว่มในหมู่คณะ 
7.2 การเสรมิสรา้งบรรยากาศที่มีความสรา้งสรรคแ์ละอิสระ 
7.3 การเสรมิสรา้งบรรยากาศที่มีความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 
7.4 การสง่เสรมิใหม้ีความรกัในสถาบนัและองคก์รของตน 
7.5 การปกปักรกัษาสิ่งที่มีคณุค่าและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีต 
7.6 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่มีความเหมาะสม 
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7.7 การเนน้ใหม้ีบรรยากาศในการรบัรูร้่วมกนั ผ่านกระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ธันยพร บุญรกัษา (2553, น. 26) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนจ านวน 7 ปัจจยั ดงันี ้

1. ปัจจยัดา้นโครงสรา้งของสถานศึกษา หมายถึง การจดัวางรูปแบบโครงสรา้งที่มี
ความสะดวก คล่องตวัในการปฏิบติังาน จดัใหม้ีระบบติดต่อประสานงานที่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 

2. ปัจจัยด้านวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหาร ครู 
และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัสถานศกึษา ไดร้่วมกนัก าหนดวิสยัทศันห์รือภาพในอนาคตของสถานศกึษา ไว้
อย่างกระชบัและชดัเจน โดยจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งระหว่างพนัธกิจและวิสยัทศัน ์การด าเนินงาน
ของครูจะตอ้งประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาได้
อย่างแทจ้รงิ 

3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า หมายถึง การบวนการที่ครูและผู้บริหารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูร้่วมงานหรือบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อบรรลใุนวตัถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนดขึน้ โดยอาศัย
ความร่วมมือของครูในการด าเนินงาน การประพฤติใหเ้ห็นเป็นแบบอย่างของผูน้  าในการพัฒนาผูเ้รียน
และการครองตนในการประกอบวิชาชีพ 

4. ปัจจยัดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศกึษาที่มีความน่าประทบัใจต่อครูและบคุลากรในสถานศกึษา ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความรว่มมือรวม
พลงั และมีความอาทรต่อกนัดว้ยความจรงิใจ 

5. ปัจจยัดา้นการสรา้งแรงจงูใจ หมายถึง การสรา้งความเชื่อมั่น การเป็นที่ยอมรบั 
ศรทัธา และร่วมกนัสง่เสรมิความกา้วหนา้ในวิชาชีพ การไวว้างใจมอบหมายภาระหนา้ที่ที่มีความทา้ทาย 
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตามเปา้หมายที่วางไวช้ดัเจน  

6. ปัจจัยดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ หมายถึง การมีความรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทการท างาน ของครู ครูต้องท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรูใ้นตัวนักเรียน 
การแสวงหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาที่เป็นระบบการพฒันาครูและทีมงาน เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์

ปัจจัยดา้นการพฒันาบุคลากร หมายถึง การสรา้งความเขา้ใจ ทบทวนในบทบาท
หนา้ที่ของครู ผูท้  าหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งแสวงหากลวิธีจัดการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพ การแกไ้ขสภาพปัญหาในชัน้เรียน และพฒันาบคุลากรตามความตอ้งการ 
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สมคิด สรอ้ยน า้ (2557, น. 37) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ จ านวน 11 ปัจจยัดงันี ้ 

1. ปัจจยัที่เก่ียวกบัพนัธกิจ วิสยัทศัน ์และยุทธศาสตร ์หมายถึง  ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี ้ การมีส่วนร่วม  
การประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก การติดตามความก้าวหน้า  
การประเมินความส าเรจ็ และใชข้อ้มลูยอ้นกลบั 

2. ปัจจัยที่เก่ียวกับโครงสรา้ง หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคุณลกัษณะดังต่อไปนี ้การลดขัน้ตอนที่ซับซอ้นในการปฏิบัติงาน  
การจดัระเบียบในการมอบหมายงาน การสรา้งความรบัผิดชอบ การแกไ้ขกฎระเบียบใหม้ีความเหมาะสม 
การสนบัสนนุใหเ้กิดการมีสว่นรว่มและใหค้วามรว่มมือ 

3. ปัจจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและระบบงาน หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้การสรรหาและพฒันาบุคลากร  
การจัดการและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล การมอบหมายหน้าที่ให้รบัผิดชอบในต าแหน่งการรกัษาและ
พฒันา การใชป้ระโยชนท์ี่มุ่งสูค่ณุภาพของนกัเรียน 

4. ปัจจยัดา้นการบริหาร หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี ้การวิเคราะหถ์ึงสภาพปัญหาแวดลอ้ม และการ
วิเคราะหน์โยบายและแผนการจดัท าปฏิบติัการ 

5. ปัจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติการดา้นการจัดการ  หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้การมอบหมายหรือสั่งการ
ตามความเหมาะสม การติดต่อสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพ การนิเทศติดตามโดยสภาพจริง และระบบ
ประกนัคณุภาพที่ไดม้าตรฐาน 

6. ปัจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง 
ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้ความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตน การมีเป้าหมายในการแกไ้ขสภาพปัญหา การเรียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาดและ
ปรับเปลี่ยนตามแนวทางที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
การมีอิสระในการเลือกที่จะพฒันาตนเองในดา้นต่าง  ๆ 

7. ปัจจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคุณลักษณะดังต่อไปนี ้ การเพิ่มขีด
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ความสามารถและพัฒนาตนอย่างสดุความสามารถ การใชพ้ลงัความสรา้งสรรคใ์นการเปลี่ยนแปลงตาม
บรบิทของสถานศกึษาและความเหมาะสม 

8. ปัจจัยเก่ียวกับภาวะผู้น า หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดังต่อไปนี ้การเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ มีความรูค้วามเขา้ใจใน
การบรหิารจดัการหลกัสตูรกลุ่มต่าง ๆ  สามารถหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกบับรบิทของสถานศึกษา โดยมี
แนวคิดว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สดุ และใหค้วามส าคัญกบัการพฒันาความเป็นมนุษย ์โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

9. ปัจจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดังต่อไปนี ้การมีจิตใจโอบออ้มอารี ใหค้วามร่วมมือ
และกลา้คิดกลา้ท าในสิ่งแปลกใหม่ มีความสรา้งสรรค ์ใหค้วามไวว้างใจและเป็นที่ยอมรบั มีความผ่อน
คลาย และภาคภูมิใจในองคก์รของตน มีปฏิสมัพันธท์ี่ดีทัง้ในสาระการเรียนรูแ้ละระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้เพื่อสรา้งสายสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้น 

10. ปัจจยัเก่ียวกบัการสรา้งแรงจงูใจ หมายถึง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเป็นชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้การสรา้งความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ ให้
การยอมรบัและสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาตนเอง การมอบหมายภาระหนา้ที่ที่มีความน่าทา้ทาย ส่งเสริม
ใหเ้กิดกระบวนการคิดและรเิริ่มสรา้งสรรค ์และมีเปา้หมายที่ชดัเจน 

11. ปัจจยัเก่ียวกบัเปา้หมายและการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั หมายถึง ปัจจยัที่สง่ผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยประกอบดว้ยคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้การมุ่งเนน้ที่เป้าหมาย
และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับบุคลากรในสถานศึกษา การบอกเล่าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน ์อนัจะช่วยพฒันาและปรบัปรุงบคุลากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

จลุลี่ ศรีษะโคตร (2557, น. 67) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธเ์ก่ียวกบับรรยากาศใน
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ พบว่า บรรยากาศองคก์ร หมายถึง คณุสมบติัของสถานศึกษา
ที่มีผลต่อการรบัรูพ้ฤติกรรมของบคุลากรในสถานศกึษา ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่

1. ดา้นโครงสรา้ง หมายถึง การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ การก าหนดสายบงัคับบญัชา การน าเสนอนโยบาย การสื่อสารเพื่อ
ติดต่อกบัสมาชิกในองคก์ร และการรบัรูข้อ้บงัคบัหรือกฎระเบียบในองคก์ร 

2. ดา้นค่านิยมและพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคลากรในสถานศึกษา
ทั้งด้านความรูส้ึกและการปฏิบัติตน ได้แก่ การมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมาย การ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทนัต่อการเปลี่ยนแปลง การยอมรบันบัถือซึ่งกนัและกนั การใหค้วามรว่มมือใน
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การปฏิบัติงาน มีความเอาใจใส่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การลดความขัดแยง้และสรา้งเสริมสาย
สมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดบทบาทความส าคัญ มาตรฐานของภาระงาน มีการติดตาม 
และประเมินผลงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรใหเ้ห็นเชิงประจกัษ ์

4. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการลดขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ 
ไดแ้ก่ การตดัสินใจในการเผชิญปัญหา การปรกึษาหารือกบัสมาชิกในองคก์ร การคดัเลือกแนวทางเพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในองคก์ร 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง สภาวะที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานในสถานศึกษา  
ทัง้จากบริบทภายนอกและภายในองคก์ร ไดแ้ก่ การพัฒนานวตักรรมและขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู ้การสรา้งสายสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนโดยรอบ รวมถึงการ
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและการเมือง 

ชุลีพร เกลี ้ยงสง และ ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ (2558, น. 25) ได้ศึกษาปัจจัยทาง
วฒันธรรมองคก์ร พบว่า วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย
ปัจจยั 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. การพฒันาคณุภาพทางการศกึษา 
2. การสนบัสนนุเก่ียวกบัการจดัการสถานศกึษา 
3. การใหค้วามรว่มมือของสมาชิกในองคก์ร 
4. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
5. การศกึษาความรบัผิดชอบของสมาชิกในสถานศกึษา 

ไคเซอร ์(Kaiser, 2000, p. 84) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ จ านวน 8 ปัจจยั ดงันี ้

1. ภาวะผูน้  า (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาที่อทุิศ
ตนใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสานวิสยัทศันโ์ดยภาพรวมในองคก์ร เกิดความสรา้งสรรคใ์นการสรา้ง
นวัตกรรม เป็นแบบอย่างดา้นความประพฤติ มีส่วนช่วยสมาชิกในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคก์ร 
ก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานตามเปา้หมายที่ไดว้างไว ้

2. วัฒนธรรมองคก์ร (Organization Culture) หมายถึง การปลูกฝังพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานของครู และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสรา้งค่านิยมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มีอิสระในการ
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เรียนรูแ้ละมีความทา้ทายในการเผชิญกับปัญหา ยอมรบัและเขา้ใจในจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงคข์อง
สถานศกึษารว่มกนั 

3. พันธกิจและยุทธศาสตร ์(Mission and Strategy) หมายถึง พฤติกรรมของครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมีการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ผ่านการปลกูฝังวิสยัทัศนแ์ละเป้าหมายของ
สถานศึกษา เพื่อก าหนดขอบเขตและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้สามารถสรา้งนวตักรรมการจดัการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิผล เพื่อพฒันาองคก์รไดอ้ย่างยั่งยืน 

4. การด าเนินงานบริหารจดัการ (Management Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูน้  าในการสนบัสนุนการจดัการเรียนรูผ้่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์การเรียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาด และ
สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดความรบัผิดชอบร่วมกนัในการแกไ้ขสภาพปัญหา การจดักิจกรรมเสรมิเพื่อสนบัสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและให้งบประมาณที่เพียงพอต่อการ
พฒันาในรูปแบบต่าง  ๆเพื่อการประสิทธิภาพสงูสดุในการปฏิบติังาน 

5. โครงสรา้งสถานศึกษา (Organizational Structure) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  า
ในการการมอบหมายภาระงานและกระจายความรบัผิดชอบใหก้บัคณะครู โดยสรา้งความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสายการบังคับบัญชา และให้อ านาจในการตัดสินใจกับสมาชิก 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูร้ว่มกนั และเป็นประโยชนต่์อการพฒันาสถานศกึษา 

6. ระบบของสถานศึกษา (Organizational System) หมายถึง การท างานของ
สถานศึกษาที่มีระบบข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อจัดวางรูปแบบในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์อนัไดแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

7. สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน (Working Climate) หมายถึง สิ่งที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู ้และสรา้งความประทบัใจแก่สมาชิกในองคก์ร โดยมีลกัษณะที่อิสระ ตอบสนองการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เอือ้ต่อการสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ อนัเกิดจากภาวะที่ไม่ตงึเครียด กดดนั หรือสรา้งความกงัวลใจ 

8. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกในการอุทิศตัวให้กับ
องคก์ร อนัเกิดจากความกระตือรือรน้ในการแสวงหาองคค์วามรู ้สืบเนื่องจากการลอกเลียนแบบอย่างของ
ผูน้  าที่มีภาวะผูน้  าที่สมบรูณ ์สง่ผลใหส้ามารถตอบสนองเปา้หมายของสถานศกึษาไปสูผ่ลส าเรจ็ได ้

จากการศึกษาปัจจัยที่เสริมสรา้งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ สามารถ
สรุปไดว้่า ปัจจัยที่เสริมสรา้งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นการ
จดัการ ภาวะผูน้  า การจูงใจ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในการปฏิบติังาน และบรรยากาศการท างาน ซึ่งมี
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สว่นช่วยใหช้มุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพ และสามารถปฏิรูปการเรียนรูข้องนกัเรียน 
และครูใหม้ีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

3.4 กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพตามแนวคิดของนกัการศกึษา ดงันี ้ 
ณรงคฤ์ทธิ์ อินทนาม (2553, น. 63) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การพฒันาหลกัเทียบส าหรบั

การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพในโรงเรียน มีผลการวิจัยสรุปไดว้่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้
อย่างมืออาชีพในโรงเรียน ประกอบดว้ย 5 ประการ ดงันี ้ 

1. การสรา้งค่านิยมและบรรทดัฐานร่วมกนั หมายถึง การน าแนวทางการปฏิบติัที่
เป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งในสถานศึกษา มาปฏิบติัร่วมกันเพื่อสรา้ง
ความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีความรบัผิดชอบร่วมกัน แนวคิดในลักษณะนีจ้ะช่วยให้
สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายที่สถานศกึษาก าหนดขึน้ 

2. การร่วมมือร่วมพลงักนั หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของผูบ้ริหาร คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรียนตามความรบัผิดชอบ เพื่อสรา้งคุณค่าร่วมกนั โดยผูน้  าเป็นปัจจยัส าคัญที่ก่อใหเ้กิด
ความส าเรจ็และสรา้งผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบติังานที่เหมาะสมกบัความสามารถ 

3. การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการมี
ส่วนร่วมและส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษา โดยเป็นผู้เปิดกว้างทางความคิด ให้ข้อมูลย้อนกลับที่
สรา้งสรรคท์ัง้จากคณะผูบ้รหิาร คณะครู เพื่อช่วยในการสนบัสนนุและสง่เสรมิการปฏิบติังาน 

4. การสนทนาที่มุ่งสะทอ้นผลการปฏิบติังาน หมายถึง การสนทนาระหว่างผูบ้รหิาร 
ครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้น าในด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นเทคนิควิธีการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งจาก
หลกัการบรหิารและจดัการเรียนรูจ้ะช่วยใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

วิจารณ ์พานิช (2555, น. 139) กลา่วว่า กระบวนการของชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงันี ้  

1. เนน้กระบวนการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้ที่ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
2. สรา้งวฒันธรรมผสานความรว่มมือจากทกุฝ่ายที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 
3. สรา้งลกัษณะนิสยัเป็นผูค้น้ควา้ขอ้สงสยัและแสวงหาแนวทางการแกไ้ข 
4. เนน้การปฏิบติัและลงมือท าจรงินอกเหนือจากทฤษฎี 
5. กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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6. สรา้งค่านิยมในการพฒันาตนเองและสรา้งผลลพัธใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียนอย่างแทจ้รงิ 
อนุสรา สุวรรณวงศ ์(2559, น. 167) กล่าวว่า กระบวนการของชุมชนการเรียนรูท้าง

วิชาชีพประกอบดว้ย  4 ประการ ดงันี ้ 
1. การมีวิสยัทัศน ์ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน หมายถึง ความเพียรพยายาม

ในการพัฒนาคุณภาพของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรค์สรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือ
รวมพลงักนัจากบคุลากรในสถานศกึษา  

2. การร่วมเรียนรูแ้ละร่วมมือรวมพลัง หมายถึง การสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งในสถานศึกษา เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียน ผ่านการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์จากการจัดการเรียนกาสอน และร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพใหเ้กิดความก้าวหนา้ เช่น การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู ้การพัฒนา
หลกัสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ้ตลอดจนแนวทางในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ผ่านการอบรมและ
การปฏิบติั 

3. การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการด าเนินงาน โดยรบัจากการสะทอ้นกลบัของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบับทบาทและหนา้ที่ในการประกอบ
วิชาชีพ เพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการสะทอ้นผลการปฏิบัติงาน
สามารถกระท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น การสงัเกตการณ์สอน การประเมินผลตามสภาพจริง การสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์การเปิดเผยผลการปฏิบติังานทางการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

4. การมีภาวะผูน้  ารว่มทางการบรหิาร หมายถึง การสนบัสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งผูน้  ามีบทบาทส าคญัในการพฒันาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  าของครู สนบัสนุนใหค้รูมีอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมใหเ้กิดพัฒนาการทางศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มทักษะทางการเป็นผูน้  า
ทางด้านวิชาการ และการปกครองสมาชิก เพื่อสามารถบริหารจัดการและกระจายอ านาจได้อย่าง
เหมาะสม 

ฮอร์ด (Hord, 1997, p. 39) กล่าวว่า กระบวนการของชุมชนแห่ งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก ่ 

1. การมีภาวะผู้น าเชิงสนับสนุนและภาวะผู้น าร่วม (Supportive and Shared 
Leadership) หมายถึง การสรา้งความสมัพนัธข์องผูบ้ริหารและคณะครู โดยผูบ้รหิารกระจายอ านาจใหค้รู
มีส่วนในการตดัสินใจ ใหก้ารสนับสนุนในการปฏิบติังานของครู พัฒนาตนเองใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้
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รว่มกนั อ านวยความสะดวกใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง น าไปสูก่ารพฒันาสถานศกึษา 
โดยเนน้การปฏิบติัที่เหมาะสม 

2. การสรา้งสรรคร์่วมกนั (Collective Creativity) หมายถึง การใหค้วามร่วมมือของ
คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาในการพฒันาความสามารถอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหเ้กิดการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั มีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ สามารถน า
ขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัใชใ้หเ้กิดเป็นแนวทางที่เป็นประโยชนแ์ก่สถานศกึษา 

3. การมี ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) หมายถึง 
การให้ความส าคัญกับคุณค่าของสมาชิกในองค์กร โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน ์และสามารถน าวิสัยทัศนไ์ปประกอบการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน การสรา้งค่านิยมและวิสยัทัศนจ์ะท าใหบุ้คลากรเกิดเป้าหมายและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
รว่มกนั 

4. การมีเงื่อนไขสนับสนุน (Supportive Conditions) หมายถึง สิ่งที่เอือ้อ านวยต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1) เงื่อนไขเชิงกายภาพ ไดแ้ก่ 
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั ขนาดของโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ความ
อิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา การกระจายอ านาจความรบัผิดชอบของคณะครูและผูบ้ริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และปัจจัยที่เก่ียวกับภาระงานที่สอน 2) สมรรถนะของ
บคุคล คือ เกิดเปิดใจยอมรบัค าติและขอ้เสนอแนะในการพฒันาตนเอง การมีความมมุานะพยายามอย่าง
สม ่าเสมอ การเคารพในผูอ้าวโุสและผูร้่วมงานโดยไม่เกิดขอ้ขดัแยง้ ความสามารถในการพฒันาทกัษะใน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและสะทอ้นผลการท างานร่วมกันกับ
ผู้อ่ืน (Shared Personal Practice) หมายถึง การร่วมแบ่งปันประสบการณ์และร่วมกันน าเสนอสภาพ
ปัญหาที่พบในชัน้เรียนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อคน้หาแนวทางในการจัดการกับสภาพปัญหา เช่น การสงัเกต 
การบนัทึก การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ โดยมีลกัษณะส าคญัคือเป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัการแสดงความเคารพ
ในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ไบรคแ์ละหลุยส  ์(Bryk and Louise, 1999, p. 42) กล่าวว่า กระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก ่
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1. การมีส่วนร่วมของครูในการประกอบกิจกรรมหรือพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน  
เช่น การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้การออกแบบสื่อ การออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน 
รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะบคุคล 

2. การร่วมมือร่วมพลงั (Collaboration) หมายถึง กระบวนการสรา้งความร่วมมือ
ของคณะครู ผูบ้รหิาร และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งในสถานศกึษา โดยพฒันาทกัษะพืน้ฐานที่มีผลต่อการสรา้ง
ความส าเร็จในสถานศึกษา โดยมีปัจจันในการร่วมกันสรา้งองค์ความรู ้แนวคิด และเทคนิควิธีการ ที่
น าไปสูค่ณุภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ 

3. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบั ติ งาน  (Reflective Dialogue) หมายถึ ง  
การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมทางการศึกษา กับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ปฏิบติัในสถานศกึษา 

4. ก ารเปิ ด เผ ย ก ารป ฏิ บั ติ งาน  (Deprivatization Practices) ห ม ายถึ ง  
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยในการรบัทราบข้อมูล สรา้งความเข้าใจ และให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัในการพฒันาผลการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาตนเองใหป้ระสบความส าเรจ็ 

บัลเล่และฮิคส์ (Bulkley and Hicks, 2005, pp. 21-23) กล่าวว่า กระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 1) การสนทนาที่สะทอ้นการปฏิบัติงาน 
(Reflective dialogue) 2) การรว่มมือในการปฏิบติังาน (Collaboration) 3) การปฏิบติังานที่มีเป้าหมาย
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collectivefocuson student learning) 4) การเปิดรับการชี ้แนะในการ
ปฏิบติังาน (De-privatized of practice) และ 5) การสรา้งบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั (Sharenorms 
and values) 

จากการศึกษาและสงัเคราะหแ์นวคิดเก่ียวกับกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของฮอรด์ (Hord, 1997); ไบรคแ์ละหลยุส ์(Bryk and Louise, 1999); บลัเล่และฮิคส ์(Bulkley 
and Hicks, 2005); ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม (2553); วิจารณ์  พานิช (2555) และอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559) 
สามารถสงัเคราะหก์ระบวนการของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไดด้งัตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการสงัเคราะหแ์นวคิดที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

หมายเหต ุ* ความถ่ีตัง้แต่ 5 ขึน้ไป 

จากการศึ ก ษ า  พ บ แน ว คิ ดที่ เ ก่ี ย วข้ อ งกั บ ก ระบ วน การข อ งชุ ม ชน 
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกตัวแปรย่อย โดยพิจารณาจากความถ่ีตั้งแต่ 5 ขึน้ไป 
ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างค่านิยมร่วมกัน 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
3) การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน และ 4) การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.4.1 การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการสรา้ง

ค่านิยมรว่มกนั ดงันี ้ 
ความหมายของการสร้างค่านิยมร่วมกัน 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึง
ความหมายของการสรา้งค่านิยมรว่มกนั ดงันี ้ 

 ทิศนา แขมมณี (2542, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งค่านิยมร่วมกัน 
หมายถึง แนวคิดที่บุคคลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั หรือแนวทางในการตดัสินใจเพื่อปรบัใชใ้นชีวิต หาก

                        
                              ผู้วิจัย 
 
กระบวนการของ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
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1. การสร้างค่านยิมร่วมกัน 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน 
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ค่านิยมดงักล่าวเป็นแนวทางในการใชช้ีวิตของคนส่วนมาก ค่านิยมนัน้จะกลายเป็นค่านิยมของคนใน
สงัคมในที่สดุ   

อภิชิต ตัง้ตระกลู (2559, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งค่านิยมรว่มกนั 
หมายถึง การกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัในความเชื่อที่เป็นที่ยอมรบัของกลุ่มบุคคล โดยเป็นการยอมรบั
ในคุณค่าที่ปราศจากเงื่อนไข เกิดจากการประเมินค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยความเชื่อนั้น
จะตอ้งเป็นที่ยอมรบัของสงัคมในการยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบคุคล และสง่ผลกระทบต่อจิตใจของมนษุย ์เพราะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ 
ตามมา 

โรคีช (Rokeach, 1968, p. 5) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งค่านิยมร่วมกัน 
หมายถึง พฤติกรรมของความเชื่อรูปแบบหนึ่ง มีแนวคิดว่าเป้าหมายของชีวิตเป็นสิ่งที่ตนเองเห็นดี
เห็นชอบ และควรค่าแก่การปฏิบติั โดยยึดว่าความเชื่อนัน้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าแนวทางปฏิบติั
อ่ืน ๆ  

กู๊ด (C. V. Good, 1973, p. 673) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างค่านิยม
ร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมในการก าหนดเป้าหมายของมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญ โดยย่อมส่งผลต่อเนื่องกับชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมเห็นพ้อง
ตอ้งกนัว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรสนบัสนนุใหค้งอยู่ 

แฟรงเคิล (Frankel, 1977, p. 6) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างค่านิยม
ร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ใหค้วามส าคัญต่อสิ่ง ๆ หนึ่งร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ
แยกแยะ และพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ และรว่มกนัสรา้งกระบวนทศันท์างความเชื่อรว่มกนั 

จากการศึกษาความหมายของการสร้างค่านิยมร่วมกัน สามารถสรุปได้ว่า  
การสรา้งค่านิยมร่วมกนั หมายถึง การตระหนกัร่วมกนัถึงแนวปฏิบติัระหว่างผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
เพื่อสรา้งสายสมัพนัธท์ี่ดี และช่วยก าหนดแนวทางในการพฒันาสถานศกึษา เพื่อใชใ้นการด าเนินงานให้
บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

กระบวนการเกิดค่านิยม 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึง

กระบวนการเกดิค่านิยม ดงันี ้ 
ทิศนา แขมมณี  (2542, น. 8) กล่าวว่า ค่านิยมเกิดจากการสังเกตจาก

แบบอย่าง ที่ถูกถ่ายทอดทั้งความคิดและรูปแบบในการแสดงออก โดยตัวแบบอาจเป็นบุคคลหรือ
สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต วิทย ุหรือการโฆษณา 



  69 

ธีรศกัดิ์ อคัรบวร (2543, น. 34) กล่าวว่า ค่านิยมเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ สรุปได ้
ดงัต่อไปนี ้

1. ดา้นประสบการณ ์ผูท้ี่มีประสบการณส์งูย่อมมองเห็นถึงสภาพปัญหา
รอบดา้นไดดี้กว่า สามารถเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดดอ้ย ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติและไม่พึง
ปฏิบติั สามารถตดัสินใจจากการกระท าโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและถกูตอ้ง 

2. ดา้นการอบรมสั่งสอน ผูท้ี่ไดร้บัการสั่งสอนย่อมมีจิตส านึกที่ดี รูถู้กรู ้
ผิด และเป็นผูท้ี่ฝึกฝนทกัษะอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหเ้กิดเป็นค่านิยมในการประพฤติเหมาะสม 

3. ด้านการชักชวน จากผู้ที่มีความสนิทสนมหรือใกล้ชิด ลักษณะ
ดงักลา่วจะก่อใหเ้กิดอิทธิพลและความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงความคิดของบคุคลไดเ้ป็นอย่างดี  

4. ด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ กล่าวถึงในสิ่งที่เป็นมายาคติ หรือสิ่งที่
ตนเองคิดว่าดี ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและด าเนินตามแบบแผนที่ผูอ่ื้นก าหนด 

5. ดา้นการศึกษา จะช่วยใหบุ้คคลเกิดประสบการณแ์ละการวินิจฉัยถึงที่
สิ่งที่ควรหรือไม่ควร สรา้งกระบวนทัศนท์างความคิด และผสมผสานระหว่างความรูก้ับประสบการณ ์
ก่อใหเ้กิดความเชื่อในการปฏิบติัตน 

6. การมีความคิดเห็นตามกนั จะเป็นไปในลกัษณะของความคิดเห็นโดย
ส่วนรวม หรือเป็นหมู่คณะ เพราะเกิดจากการที่อาศัยหรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีบุคคลที่มีความคิด
คลา้ยกนัอาศยัรว่มกนั และมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั 

7. การใชข้อ้บงัคบัหรือการปลกูฝัง เป็นกลวิธีกในการปลกูจิตส านึกอย่าง
สม ่าเสมอ โดยท าใหเ้กิดความเคยชิน และก่อใหเ้กิดการยอมรบัในที่สดุ 

8. ค่านิยมตามยคุสมยั เกิดจากความเชื่อและความคิดเห็นตามแต่ละยุค
สมยัที่มีความแตกต่างกนัในแต่ละระดบับุคล ค่านิยมในลกัษณะนีจ้ะมีระยะเวลาที่ไม่นาน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ยนต์ ชุ่มจิต (2553, น. 67) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิด
ค่านิยม ดงันี ้ 

1. ประสบการณ์ หมายถึง คนที่มีประสบการณ์มากย่อมไดเ้ห็นถึงขอ้ดี
ขอ้เสียของสิ่งที่ตนปฏิบติั และพิจารณาไดว้่าสิ่งต่าง ๆ ควรที่จะกระท าหรือไม่ หากเห็นว่าเหมาะสมจะ
รบัเป็นค่านิยมของตน แต่หากไม่เหมาะสมก็เห็นสมควรที่จะไม่ประพฤติปฏิบติัตาม ซึ่งการจะกระท า
เช่นนัน้ได ้ย่อมตอ้งอาศยัช่วงเวลาในการสั่งสมประสบการณ ์
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2. การอบรมสั่งสอน หมายถึง การสั่งสอนที่เหมาะสม เพื่อขดัเกลาใหเ้กิด
จิตส านึกต่อสว่นรวม ค านึงถึงบทบาทและหนา้ที่ที่ตนพงึกระท า 

3. การชกัชวนจากบคุคล หมายถึง การที่บคุคลใกลช้ิดที่เรามีความนบัถือ 
หรือสนิทสนมดว้ย มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และก่อใหเ้กิดค่านิยมรว่มกนั 

4. การศึกษา หมายถึง การที่ ทุกคนได้รับความรู้ ความคิด และ
ประสบการณใ์นการพิจารณาขอ้ค าถาม สภาพปัญหา และความสมเหตสุมผลในการใชช้ีวิต เหตนุีจ้ึงท า
ใหเ้กิดเป็นค่านิยมที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ขึน้ 

5. การแสดงความคิดเห็นคลอ้ยตามกัน หมายถึง การที่ผูค้นอยู่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรูส้ึกคลา้ยคลึงกนัตามบริบท เช่น การแสดงความชื่นชอบ หรือสิ่งที่ 
ไม่ชอบในทิศทางเดียวกนั  

6. การใชก้ฎบงัคับ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยใชข้อ้บงัคับ 
หรือสรา้งสภาวะที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้ผู้กระท าตามรูส้ึกล าบากใจ  
ในระยะแรก แต่เมื่อปฏิบติัตนไปนาน ๆ เขา้อาจเกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสยัไปเอง  

7. ความนิยมตามยุคสมัย หมายถึง การที่บุคคลมีความชื่นชอบในสิ่ง
หนึ่งในระยะเวลาไม่นาน เช่น การแต่งกายตามสมยันิยม การรบัประทานอาหาร การใชค้ าสแลง หรือการ
ปรบัเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชภ้าษา เป็นตน้ 

จากการศึกษากระบวนการเกิดค่านิยม จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่านิยมเกิดจาก
ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการอบรมสั่งสอน การชักชวนจากบุคคลที่ใกลช้ิด
เป็นที่เคารพนบัถือ นอกจากนีย้งัเกิดจากความนิยมตามยคุตามสมยัซึ่งเป็นสว่นส าคญัที่ท าใหเ้กิดความ
เชื่อและแรงจงูใจภายในตนเอง 

การพัฒนาค่านิยม 
จากการศกึษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ลา่วถึงการพฒันา

ค่านิยม ดงันี ้ 
ยนต์ ชุ่มจิต (2553, น. 150) กล่าวว่า การพัฒนาค่านิยมและความเชื่อ  

เกิดจากประสบการณ์จากคณะครู ผูบ้ริหาร และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมาจากทัศนคติและมุมมองที่
ส  าคัญของพฤติกรรมที่ เกิดค่านิยมขึน้ เช่น การสรา้งแรงจูงใจ การบังคับให้เกิดการปฏิบัติตาม  
หรือความชื่นชอบส่วนบคุคลในการประพฤติหรือปฏิบติัในสิ่งต่าง ๆ โดยแบ่งพฤติกรรมทัง้สิน้ 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก ่
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ขั้นแรก : การยอมรับ คือ การเสนอแนะที่ ในสิ่งที่ตนสนใจ ตรงกับ 
ความนึกคิดหรือทัศนคติส่วนบุคคลที่ไม่เหมือนกันตามแต่ละบริบท โดยความเชื่อเหล่านั้นเป็นการ
ยอมรบัในสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถวดัและประเมินไดต้ามสภาพจรงิ 

ขัน้ที่สอง : ความชอบ คือ พฤติกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการยอมรบั โดย
การเกิดความผกูมดัหรือยดึติดกบัค่านิยมที่ตนเชื่อ ซึ่งความชอบนัน้จะประเมินไดจ้ากตนเองและบุคคล
รอบขา้ง โดยเปรียบเทียบค่านิยมซึ่งกนัและกนั 

ขั้นที่สาม : การผูกมัด คือ พฤติกรรมที่เชื่อมั่นและยอมรบัในค่านิยม  
เช่น การแสดงความถ่อมตน โดยมีพืน้ฐานทางความคิดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคน การสะท้อน
แนวคิดเก่ียวกบัความเชื่อ โดยค านึงถึงความเก่ียวโยงและพฒันาไปเป็นอดุมการณใ์นการใชช้ีวิต  

ค่านิยมที่คิดเห็นร่วมกันว่าดี หากปฏิบัติสืบต่อกันจะก่อให้เกิดความ
เจรญิกา้วหนา้ต่อตนเองและคนรอบขา้ง ไดแ้ก่ 

1. การมีความรบัผิดชอบ มมุานะพยายาม และขยนัหมั่นเพียร 
2. การมีความประหยดัมธัยสัถ ์
3. การมีระเบียบวินยัต่อตนเองและสงัคม 
4. การประพฤติปฏิบติัตามหลกัศีล 5 
5. การมีความซื่อสตัยส์จุรติ 
6. การมีความยติุธรรม และวางใจเป็นกลาง 
7. การมีสขุภาพอนามยัที่สมบรูณแ์ข็งแรง 
8. การมีค่านิยมความเป็นไทย อนรุกัษใ์นศิลปวฒันธรรมที่ดีงาม 
9. การประพฤติตามหลกัจารีตประเพณีของไทย 
10. การศกึษาหาความรูอ้ย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
11. การมีความสนัโดษ 
12. การมีความสรา้งสรรคแ์ละแปลกใหม่ 
13. การมีความสภุาพ พดูจาดว้ยภาษาที่เหมาะสม 
14. การรกัษาอดุมการณแ์ละความเชื่อ 
15. การยดึมั่นในค าสอนของหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ 
16. การมีความเสียสละ 
17. การมีความกตญัญตู่อผูม้ีพระคณุ 
18. การมีความเมตตาและกรุณาต่อผูอ่ื้น 
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19. การมีความกลา้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
20. การมีความสามคัคีในหมู่คณะ 
21. การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมขุ 
จากการวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การสรา้งค่านิยมรว่มกนั คือ กระบวนการกลุม่

ในการสรา้งความตระหนักร่วมกนัของครูในสถานศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ชีแ้จงจดุมุ่งหมายและแนวทางในการขบัเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้พื่อนครู
รบัทราบร่วมกนั ก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของกลุม่ในการขบัเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพอย่างชดัเจน และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัระหว่างเพื่อนครูเก่ียวกบัการแกไ้ขสภาพปัญหาในชัน้
เรียนผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3.4.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
จากการศกึษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดก้ลา่วถึงการมีสว่นรว่ม

ในการปฏิบติังาน ดงันี ้
การมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาในด้านของ

เครือข่าย เพราะ การที่บุคลากรในองคก์รใหค้วามรว่มมือกนัและมีส่วนร่วม จะก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ
ที่ถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของความส าเรจ็ การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนจ์ะเป็นสว่นส าคญัที่จะท า
ใหรู้ส้ึกว่าเป็นเจา้ของ และช่วยสรา้งพลงัในการขบัเคลื่อนไดดี้ที่สดุ การท างานในลกัษณะของการมีส่วน
รว่มนัน้จะเป็นลกัษณะของครอบครวั ระดบัสถานศึกษา หรือระดบัประเทศ เพราะช่วยใหเ้กิดสายสมัพนัธ์
ต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และรวมถึงการสรา้งขอ้ตกลงในการยอมรบัเงื่อนไขร่วมกันอย่างสมัครใจ มีความ
เต็มใจที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยเนน้ที่กระบวนการพัฒนาความรูค้วามสามารถ และทักษะ
ของตนเอง เบญจรตัน ์เรือนงาม (2548)  

ความหมายการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง

ความหมายการมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน ดงันี ้ 
เบญจรตัน ์เรือนงาม (2548, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเขา้มามีบทบาท

ของคณะครูในการเขา้รว่มกิจกรรม ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวกบัสถานศกึษา โดยมีลกัษณะในการ
ร่วมกันเสนอความคิดเห็น การร่วมกันตัดสินใจเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ร่วมกันด าเนินการ 
และรว่มกนัรบัผิดชอบในสว่นที่เป็นผลกระทบต่อตนเองและสว่นรวม 

บ ารุง แสนณรงค ์(2550, น. 22) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรบัผิดชอบเก่ียวกับขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือภาระงานที่ตนส่วน 
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ไดร้บัมอบหมาย โดยกระทบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ กล่าวคือ การผสานกลวิธีในการระดมความ
คิดเห็น การร่วมกันตัดสินใจ การวางแผน และร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว ้โดยอาศยัหลกัความสมคัรใจ การเสียสละต่อสว่นรวม การมีขอ้ผกูพนัรว่มกนัทางความคิด 

พระมหาขวัญ อ่ิมอุรา (2551, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาส
ใหม้ีส่วนในการริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละพัฒนานวตักรรมที่ทนัสมยั มีส่วนในการตัดสินใจและรบัผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนกระท า สามารถพัฒนาความรูแ้ละทักษะได้ตามความต้องการ ตลอดจนการกระจาย
อ านาจที่มีความเหมาะสม 

ยุวนิตย์ ศรศิลป์ (2551, น. 30) ไดใ้ห้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดการบรรลุซึ่งเป้าหมายร่วมกัน ดว้ยความเพียรพยายาม
และตัง้ใจ จนเกิดผลลพัธท์ี่มีประสิทธิภาพ กลา่วคือ การใชเ้วลากบัการปฏิบติังานอย่างถกูจงัหวะและมี
ความเหมาะสม จะท าใหเ้กิดพลงัแห่งความผูกพันและการสรา้งความน่าเชื่อถือ สนับสนุนใหเ้กิดแรง
เสรมิในการท างานเป็นทีม และสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมองคก์ร 

จีรภา เพชรสงคราม (2554, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีสว่นร่วมในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การท างานของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในการแสดงความรูส้ึก การตัดสินใจ และการ
รบัผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในองค์กร เพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกันในการท างาน ก่อให้เกิด
ความส าเรจ็ขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการศกึษาความหมายการมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน สามารถสรุปไดว้่า 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง การให้ความร่วมมือของครูหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
สถานศึกษาโดยร่วมรบัผิดชอบในขัน้ตอนการด าเนินงาน การตดัสินใจ การสรุปผลและสะทอ้นผลจาก
การปฏิบติังาน  

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

บรหิารแบบมีสว่นรว่ม ดงันี ้
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ี่ส  าคัญ คือ การสรา้งความ

สามคัคีในหมู่คณะ การร่วมแรงร่วมใจของบคุลากรในสถานศกึษา การสรา้งความเขา้ใจใหท้ราบถึงบริบท
ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึน้  
ลดความลา่ชา้ในขัน้ตอนการด าเนินงาน และช่วยผสานความขดัแยง้ใหบ้คุลากรมีสายสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้น 
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สรา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อกระบวนการเรียนรู ้ผ่านการติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสม การระดมความคิด
การฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นวตัถปุระสงคห์ลกัในการพฒันาองคก์ร (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553, น. 187) 

มานะ ทองรกัษ์ (2549, น. 15) กล่าวว่า หลกัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เป็นความพยายามที่จะสรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดแก่ผูร้่วมงานในสถานศึกษา โดยร่วมกันรบัผิดชอบและ
ตดัสินใจในการพฒันางานดว้ยความเต็มใจและสมคัรใจ การไวว้างใจซึ่งกนัและกนัเป็นหลกัที่ส  าคญัใน
การพฒันาบคุลากร ซึ่งเทคนิคที่ส  าคญัในการบรหิารงานแบบมีสว่นรว่ม ไดแ้ก่ 

1. การใชค้ณะกรรมการและกลุม่เฉพาะกิจ 
2. การมีคณะกรรมการคอยใหค้ าแนะน า 
3. การใชว้ิธีคิดแบบเชื่อมโยง 
4. การติดต่อสื่อสารในลกัษณะเปิดประต ู
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละระดมสมอง 
6. การจดัอบรมเพื่อพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ 
7. การบรหิารโดยใชว้ตัถปุระสงคเ์ป็นตวัตัง้ 

ประสาร พรหมณา (2553, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม ว่า เป็นกระบวนการบริหารที่เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ มี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น กลา้ที่จะตดัสินใจ รว่มวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิด
ความผู กพั น ในองค์ กร จนสามารถบรรลุ ซึ่ ง เป้ าหมายที่ ได้ วางไว้  โดยมี รูปแบบของ 
การมีสว่นรว่ม ดงัต่อไปนี ้

      1. รู ป แบบคณ ะกรรมการเพื่ อการป รึกษ าหารื อ  (Consultine 
Management)การอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการและที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันคิดคน้ เพื่อหา
แนวทางการตัดสินใจ ร่วมกันสรา้งความภาคภูมิใจในองคก์ร โดยปกติจะประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ชัน้สงู หรือหวัหนา้ตามฝ่ายงานต่าง ๆ เป็นผูด้  าเนินการ 

2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบของการ
มีส่วนร่วมผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคน้หาวิธีหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านการน าเสนอดว้ย
เทคโนโลยี หรือการใชแ้บบฟอรม์ในการกรอกเพื่อง่ายต่อการเก็บขอ้มลู 

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team 
Working) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของบุคลากร โดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถคิดคน้หรือตดัสินใจรว่มกนัได ้
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4. รูปแบบการมีส่วนรว่มเป็นเจา้ของธุรกิจหรือเป็นเจา้ของรบัผิดชอบงาน
บริหาร (Own Business) เป็นการบริหารประเภทที่มีการติดต่อคา้ขาย หรือใหค้วามส าคัญในรูปแบบ
นายจา้งและลกูจา้ง ซึ่งตอ้งอาศยัความรว่มมือในการผสานสมัพนัธแ์ละปรบัเปลี่ยนมมุมองใหม้ีทศันคติ
ที่ตรงกนั เพื่อพฒันาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

ปธาน สวุรรณมงคล (2558, น. 17) ไดก้ลา่วถึงหลกัการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม 
ว่า ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ  

1. ระดบัการใหข้อ้มลูที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระดบัการฟังความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ 
3. ระดบัการวางแผนและตดัสินใจ 
4. ระดบัการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัสาธารณชน 

โคเฮนและอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977, p. 17) ไดก้ล่าวถึง หลกัการ
บรหิารแบบมีสว่นรว่ม ประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การมีสว่นรว่มในกระบวนการตดัสินใจ 
2. การมีส่วนในการตดัสินใจ การสนบัสนุนโครงการและกิจกรรม รวมถึง 

การใหค้วามรว่มมือในการพฒันาองคก์ร 
3. การมีสว่นรว่มในการปันผลประโยชนท์ี่เกิดจากการพฒันา 
4. การมีสว่นรว่มในการประเมินโครงการและกิจกรรม 

จากการศึกษาหลกัการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม สามารถสรุปไดว้่า หลกัการบรหิารแบบ
มีส่วนร่วม คือ การสรา้งแรงจูงใจใหผู้ร้่วมงานในสถานศึกษา โดยใหผู้ร้่วมงานไดม้ีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูล รบัฟังความคิดเห็นหรือปรกึษาหารือ มีส่วนในการวางแผนการตัดสินใจ เพื่อเสนอแนะแนวทาง 
ในการพฒันาและขบัเคลื่อนสถานศกึษา   

ความร่วมมือภายในสถานศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงความ

รว่มมือภายในสถานศกึษา ดงันี ้
บาร์นาร์ด Barnard (1938, p. 45) ได้กล่ าวถึ ง ความร่วมมื อภายใน

สถานศึกษาว่า เป็นกระบวนการประสานความร่วมมือและพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างคณะครู  
และบูรณาการความรูค้วามสามารถผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกัน โดยมีพืน้ฐานความคิดว่า 
ผูน้  าจะตอ้งอาศยัเงื่อนไข 2 ขอ้ เพื่อก่อใหเ้กิดความส าเรจ็ใหก้บัสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
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1. ประสิทธิผล (Effectiveness) ผูน้  าจะตอ้งใหค้วามส าคัญกับผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน กลา่วคือ ระดบัของการบรรลเุปา้หมายพืน้ฐานของสถานศกึษา  

2. ประสิทธิภาพ (Effeciency) ผู้น าต้องมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา กล่าวคือ การสรา้งแรงจูงใจและแรงผลกัดันใหเ้กิดกับบุคล 
การประสานงานกบัผูร้ว่มงานที่เก่ียวขอ้ง โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมดว้ยแนวคิดของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553, น. 113) ไดแ้ก ่

1. เทคนิคการประชมุหารือ ที่สรา้งความกระตือรือรน้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม 
2. เทคนิคการระดมความคิด โดยเกิดจากการมีสว่นรว่มในทกุระดบั 
3. เทคนิคการพัฒนาทีมงาน โดยมุ่ งให้ผู ้ร่วมงานด าเนินไปสู่

ความส าเรจ็ เกิดแรงจงูใจและพฒันางานอย่างต่อเนื่อง 
4. การสรา้งคณุค่าและซาบซึง้ในคณุค่า (Appreciation) นบัเป็นการ

รเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละแลกเปลี่ยนขอ้ตกลงร่วมกนั (Influence) ก่อใหเ้กิดทกัษะการปฏิบติั (Control) และ
สง่ต่อแนวปฏิบติัสูค่นรุน่ต่อ ๆ ไป 

5. เทคนิคการรับข้อเสนอแนะ โดยใช้หลักการเสริมแรงผสานกับ
ทกัษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสรา้งใหเ้ห็นถึงมโนทศันข์ององคก์ร และช่วยกระชบัความสมัพนัธ ์เกิด
ความรว่มแรงรว่มใจในการพฒันาตนอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิจัยในครั้งนี ้สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน คือ 
กระบวนการกลุ่มในการสนทนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ที่จ  าเป็นในการ
ปฏิบติังาน ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ร่วมด าเนินการนิเทศการสอน
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อทราบถึงพัฒนาการและสภาพปัญหาในชัน้เรียน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
จดัการเรียนรูข้องเพื่อนครู และรบัรูถ้ึงผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3.4.3 การเปิดรับการชีแ้นะในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงการเปิดรบั

การชีแ้นะในการปฏิบติังาน ดงันี ้
ความหมายของการเปิดรับการชีแ้นะในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง
ความหมายของการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน ดงันี ้ 

วีณา ก๊วยสมบรูณ ์(2547, น. 130) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเปิดรบัการชีแ้นะ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความส าดวกแก่ผูร้่วมงาน โดยยอมรบั             
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และสรา้งความศรทัธา เพื่อพัฒนาตนจากสภาวะที่เป็นอยู่ไปสู่สภาวะที่ปรารถนา ไดแ้ก่ การเปิดรบั
ขอ้คิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากการปฏิบติังาน 

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเปิดรบัการชีแ้นะ 
ในการปฏิบติังาน หมายถึง การอภิปรายร่วมเรียนรู ้เพื่อใชต่้อยอดในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทักษะ 
ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ การมีมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏิบติังาน ระหว่าง
กลุม่หรือหน่วยงานย่อย จนถึงระดบัผูบ้รหิาร 

อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเปิดรบัการชีแ้นะ 
ในการปฏิบติังาน หมายถึง การคิดพิจารณาเพื่อยอมรบัขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงานของผูร้่วมงาน 
โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อสะทอ้นสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้
ลลุว่งและประสบผลส าเรจ็  

ชนิตวส์รณ์ ตรีวิทยาภูมิ (2558, น. 1) ได้ให้ความหมายว่า การเปิดรบัการ
ชีแ้นะในการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการจัดการความรูโ้ดยผูน้  าหรือผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาในลกัษณะพี่เลีย้ง เพื่อชีแ้นะใหล้งมือปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส าหรบั
ค าแนะน าในการปรบัปรุงจะเป็นสว่นช่วยใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการด าเนินงาน การคิดพิจารณาอย่าง
เป็นระบบ และช่วยแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในองคก์รได ้ 

มิ งค์และโอเวน (Mink and Owen, 1993, p. 93) ได้ ให้ความหมายว่ า  
การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน หมายถึง กระบวนการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในองคก์ร โดยสาน
สายสมัพันธ์ที่เหมาะสม ส่งผลต่อการบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ไดว้างไว ้สามารถพัฒนาตนเองขึน้ไปสู่ที่ที่
สงูขึน้กว่าที่เป็นอยู่ และใหม้องเห็นถึงศกัยภาพของตนเอง สรา้งเกราะปอ้งกนั เกิดความภาคภูมิใจ และ
สามารถกระจายอ านาจในการบรหิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาความหมายของการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน สามารถสรุป 
ได้ว่า การเปิดรับการชี ้แนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครู  
ในสถานศึกษา โดยวิธีรบัฟังความคิดเห็น และน าแนวทางมาปรบัใช้ในการจัดการเรียนรู ้เพื่อช่วย
เสรมิสรา้งความมั่นใจในการปฏิบติังาน และพฒันาทกัษะในการประกอบวิชาชีพ 

หลกัการของการชีแ้นะในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

ของการชีแ้นะในการปฏิบติังาน ดงันี ้
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เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549, น. 17) ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคัญของการชีแ้นะ
ดงัต่อไปนี ้ 

1. การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Trust and Rapport)  
หมายถึง กระบวนการชีแ้นะและสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยสรา้ง
ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2. การเสรมิพลงัอ านาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้
ครูไดค้น้พบศักยภาพในการท างานของตนอย่างเต็มที่ สรา้งความยั่งยืนใหค้รูสามารถพึ่งพาความรู้
ความสามารถของตนเอง โดยจุดมุ่งหมายของการชีแ้นะคือ ครูสามารถพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยตนเองได ้สามารถก ากับตนเอง เพราะในระยะแรก ครูยังขาดการจัดการความรูด้ว้ยตนเอง ขาด
แนวทางและเครื่องมือที่เพียงพอ จึงตอ้งอาศยัผูช้ีแ้นะช่วยเหลือ เพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสม 

3. การท างานอย่ างเป็นระบบ (Systematic Approach) หมายถึ ง  
การด าเนินการใหค้ าแนะน าอย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนที่ชดัเจน ช่วยใหค้รูจดัการกบัระบบความคิดของ
ตนเองได ้เกิดการเรียนรูแ้ละต่อยอดผลงานของตนอย่างต่อเนื่อง แมว้่าในระยะแรกครูอาจไม่คุน้ชินกับ
กระบวนการเหลา่นี ้แต่ผูช้ีแ้นะจ าเป็นจะตอ้งใหค้รูสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

4. การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Ongoing Development) หมายถึง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูท้ี่จ  าเป็นตอ้งอาศัยความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะในการปฏิบติั เพื่อสามารถบรรลุ
เปา้หมายที่วางไวไ้ดอ้ย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน ในกระบวนการนีจ้  าเป็นจะตอ้งอาศยัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นเทคนิคการสอน และความเขา้ใจในบริบทของสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา เพื่อใหเ้ห็นภาพ
ความสอดคล้องระหว่างสถานศึกษากับนักเรียนในปกครอง ดังนั้นการชีแ้นะในลักษณะนีจ้ะด าเนิน
ควบคู่ไปกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู ้เสมือนเป็นสิ่งเดียวกนั โดยอาศยัช่วงเวลาในการด าเนินงาน 

5. การชีแ้นะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing) หมายถึง 
การพัฒนาคณครูในดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยจ าเป็นจะตอ้งปรบัเปลี่ยนกลวิธีหรือแนวทางใน
รูปแบบต่าง ๆ ใหเ้กิดความเหมาะสม ดงันัน้ผูช้ีแ้นะจ าเป็นตอ้งใหข้อ้ตกลงรว่มกนัถึงจุดมุ่งหมายสดุทา้ย 
หรือผลลพัธท์ี่จะไดใ้หช้ดัเจน แลว้จึงรว่มกนัวางแผนเพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายที่ไดว้างเอาไว ้

6. การชีแ้นะในบริบทโรงเรียน (Onsite Coaching) หมายถึง การปฏิบัติ
ตนตามค าชีแ้นะหรือขอ้เสนอแนะของเพื่อนครู โดยน าขอ้บกพร่องหรือขอ้ควรปรบัปรุง มาปรบัใชใ้หเ้กิด
เป็นทักษะติดตัว และประยุกตเ์ขา้กับกระบวนการจัดกาเรียนการสอนตามสภาพจริง การด าเนินการ
ชีแ้นะในลักษณะนี ้จะเกิดขึน้จากสภาพแวดลอ้มและบริบทของโรงเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ชีใ้หเ้ห็นถึงสภาพแบบผิวเผิน (Surface Approach) และสภาพเชิงลกึ (Deep Approach) มากยิ่งขึน้ 
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7. การชี ้แนะที่ น าไปใช้ได้จริง (Work on Real Content) หมายถึ ง  
การให้ขอ้เสนอแนะในประเด็นที่เป็นรูปธรรม (Being Concrete) หรือมีลักษณะเป็นสภาพที่สามารถ
สงัเกตได ้โดยช่วยพฒันาหรือปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการชีแ้นะ
จึงเนน้ไปที่การบูรณาการทักษะและองคค์วามรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือสามารถสอนใหน้กัเรียนน า
ความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม และมีขัน้ตอนที่แน่ชดั 

จากการวิจัยในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน คือ 
กระบวนการกลุ่มในการยอมรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนครู การให้ค าแนะน าเก่ียวกับเทคนิคและ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่เพื่อนครูตามบรบิทที่เหมาะสม ไม่ปิดกัน้หรือจ ากดัขอบเขต
ในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนครู และสนับสนุนใหเ้พื่อนครูต่อยอดขอ้เสนอแนะเพื่อสรา้งสรรค์
นวตักรรมในชัน้เรียนผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3.4.4 การสะท้อนคิดตามสภาพจริง 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการสะทอ้น

คิดตามสภาพจรงิ ดงันี ้ 
ความหมายของการสะท้อนคิดตามสภาพจริง 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้ กล่าวถึง 
ความหมายของการสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ ดงันี ้

วารีรตัน ์แกว้อไุร (2541, น. 60) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสะทอ้นคิดตามสภาพจริง 
หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างมโนทศันแ์ละมวลประสบการณข์องบุคคลตามสภาพที่เกิดขึน้ รวมถึงหลกั
ทฤษฎี ความเชื่อที่มีความเหมาะสม ทั้งในส่วนที่เป็นความคิดของตนเองและผูอ่ื้น น าไปสู่การจ าแนก
ประเภท และเขา้สู่กระบวนการวิเคราะหร์ายละเอียดถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของผลลพัธ์ที่ได ้ผลจากการ
สะทอ้นคิดก่อใหเ้กิดประสบการณใ์หม่ ๆ และองคค์วามรูเ้พื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือดีที่สุด ส าหรับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมนั้น  ๆ
ก่อใหเ้กิดการบรรลซุึ่งวตัถปุระสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้

เช็งเก ้(Senge, 1990, p. 48) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสะทอ้นคิดตามสภาพจจริง
หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นวงสมาชิก หรือกลุม่ท างาน 
กลุ่มการเรียนรู ้เพื่อใหเ้กิดทักษะที่เชี่ยวชาญในการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดจากสภาวการณ์แวดลอ้ม 
ต่าง ๆ  ในวงสนทนาแลกเปลี่ยน 

ดิวอี ้(Dewey, 1933, p. 32) ได้ให้ความหมายว่า การสะท้อนคิดตามสภาพจริง 
หมายถึง การคิดอย่างพิจารณาถ่ีถ้วน ระมัดระวัง และค านึงถึงเหตุและผลที่สนับสนุนความรูน้ั้น โดย
น าเสนอในวงสนทนาเพื่ อน าไปสู่ข้อสรุป โดยมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) การให้ข้อเสนอแนะ 
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(Suggestions) เพื่อน าไปสู่วิธีการที่เกิดขึน้ได้จริง 2) สภาวะของปัญหาที่ท าให้เกิดขอ้สงสัยหรือแก้ไข
ปัญหานัน้ 3) การใชข้อ้เสนอแนะทางใดทางหนึ่งที่น าไปสูค่วามคิด หรือสมมติฐาน และสงัเกตสภาพที่เป็น
จริง 4) การคิดอย่างรอบคอบ และคาดคะเนด้วยเหตุผล และ 5) การทดสอบซึ่ งสมมติฐาน  
โดยการทดลองหรือปฏิบติั นอกจากนีก้ารสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาคณุภาพของ
งานใหส้งูขึน้ผ่านการคิดพิจารณา และเพิ่มเปา้หมายของงานใหม้ีคณุภาพ 

แฮตตันและสมิ ธ (Hatton and Smith, 1995, p. 78) ได้ให้ความหมายว่ า 
การสะทอ้นคิดตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีขอ้มลูสนบัสนุน 
ดว้ยสาเหตแุละเหตผุลที่มีความละเอียดรอบคอม โดยเป็นไปในลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรูใ้หเ้กิดเป็นความเชื่อที่เป็นรูปธรรม 

กู๊ ดและโบรฟี  (T. L. Good and Brophy, 1997, p. 3) ได้ ให้ความหมายว่ า  
การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ หมายถึง กระบวนการพิจารณาและประเมินคณุค่าของตน เพื่อคน้หาสิ่งที่มี
ความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรู ้และช่วยประยกุตก์ารเรียนรูจ้ากสถานการณต่์าง ๆ 

บิ๊กและฮันต ์(Bigge and Hunt, 1968, p. 24) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสะทอ้นคิด 
ตามสภาพจรงิ หมายถึง กระบวนการพิจารณาที่ตอ้งอาศยัประสบการณเ์ดิมของบุคคลในการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามขัน้ตอนและวิธีการทบทวนดว้ยเหตแุละผล เพื่อหาแนวทางที่เป็นขอ้สรุปในการต่อยอดองค์
ความรูเ้พื่อพฒันาองคก์รล าดบัต่อไป 

จากการศึกษาความหมายของการสะท้อนคิดตามสภาพจริง สามารถสรุปได้ว่า 
การสะทอ้นคิดตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาจากสาเหตุหรือสภาพของเหตุการณ ์
สามารถก าหนดรายละเอียดและหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไ้ขสภาพปัญหา หรือสภาพเหตกุารณ์
นัน้ ๆ โดยเลือกจากวิธีการ หลกัการ หรืออาศยัความรูใ้หม่ ที่มาจากความรูเ้ดิมเชื่อมโยงกัน ก่อใหเ้กิด
การน าไปสูก่ารปฏิบติัที่ถกูตอ้งและเหมาะสมในกลุม่สมาชิก 

กระบวนการสะท้อนคิดตามสภาพจริง 
กิ๊บส์ (Gibbs, 1988, p. 11) ได้กล่าวถึง กระบวนการสะท้อนคิดตามสภาพจริง 

 โดยสรา้งเป็นโมเดล 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะที่  1 การระบุถึงเหตุการณ์ โดยตั้งค าถามเก่ียวกับว่า “เกิดสิ่งใด”  

เพื่อบรรยายสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้จากความเป็นจริง โดยถือว่าเป็นกระบวนการคิดที่เน้นที่
วตัถปุระสงคแ์ละมุ่งหวงัผลลพัธใ์นอนาคต 

ระยะที่  2 การบรรยายถึงความรูส้ึกจากเหตุการณ์ เป็นระยะที่ เก่ียวกับ
ความรูส้กึและอารมณท์ี่แสดงต่อเหตกุารณน์ัน้ ๆ 
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ระยะที่ 3 การประเมินเหตกุารณ ์เป็นขัน้ตอนที่ประเมินว่าเหตกุารณเ์ป็นไปใน
ลกัษณะและทิศทางใด ส่งผลอย่างไร ทัง้ที่เป็นผลจากความคิดเห็นส่วนตัวและความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
โดยพิจารณาจากขอ้มลูที่เป็นจรงิ เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

ระยะที่ 4 การวิเคราะหภ์าพรวมของเหตกุารณ ์เป็นขัน้ตอนที่วิเคราะหข์อ้มูล 
และรายละเอียดเชิงลกึ สง่ผลต่อความเขา้ใจที่ชดัเจน 

ระยะที่ 5 การคน้หาขอ้สรุปจากเหตุการณ์ เป็นการพิจารณาถึงขอ้แตกต่าง
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองในทิศทางที่ดีขึน้ 

ระยะที่ 6 การวางแผนส าหรบัอนาคต เป็นขัน้ตอนที่ก าหนดบทบาทหนา้ที่ใน
อนาคต ภายหลงัจากการวิเคราะหแ์ละประเมินคณุค่าจากสถานการณ ์

แอตคินส์และเมอร์ฟี  (Atkins and Murphy, 1993, p. 1887) ได้กล่ าวถึ ง 
กระบวนการสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การใหค้วามตระหนกัถึงความคิดที่เกิดจากขอ้ขดัแยง้ ซึ่งนบัว่าเป็น
ระยะที่มีกากระตุน้จากจิตส านึก เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จริงโดยที่ไม่สามารถใหค้ าอธิบายต่อเหตกุารณ์
นัน้ได ้เนื่องจากเป็นประสบการณท์ี่ไม่เคยพบเจอ จึงเป็นขัน้ตอนที่ตอ้งวิเคราะหค์วามรูท้ี่มีประโยชนเ์พื่อ
ประยกุตใ์ชอ้ธิบายเหตกุารณท์ี่มีลกัษณะเฉพาะ 

ระยะที่ 2 การวิเคราะหว์ิจารณ์ความรูแ้ละอารมณ์ความรูส้ึก เป็นระยะของ
การวิเคราะหเ์ก่ียวกับสถานการณ์ที่ทดสอบความรูส้ึก ซึ่งตรวจสอบหรืออ้างอิงจากองค์ความรูใ้หม่ 
ประกอบดว้ย การเชื่อมโยงความรูส้ึกนึกคิดจากประสบการณ ์การทดสอบแนวคิดในสภาพจริง และการ
น าความรูไ้ปปฏิบติัและปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

ระยะที่  3 มุมมองที่แปลกใหม่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาความคิดในทางที่
สรา้งสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเดิมที่เป็นอยู่ โดยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบคุคลในองคก์ร 

วอเตอรเ์วิรธ์ (Waterworth, 1995, pp. 13-17) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการคิดสะทอ้น
ตามสภาพจรงิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 การบรรยาย ถือเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึน้โดยไม่ตอ้งอาศัยการ
ตีความ มกัเป็นเรื่องเลา่ หรือเหตกุารณท์ี่เกิดในชีวิตประจ าวนั 

ระยะที่ 2 การรบัรู ้เป็นระยะที่ประกอบดว้ยอารมณแ์ละความรูส้กึ ซึ่งจะสง่ผล
ต่อเหตกุาณต่์าง ๆ โดยการวดัและประเมินผลการรบัรูต่้อเหตกุารณจ์ะตอ้งอาศยัการเชื่อมโยงขอ้มลูเดิม
กบัขอ้มลูใหม่ เพื่อตีความขอ้มลูที่ได ้และหาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูและประสบการณข์องตน  
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ระยะที่  3 การรับรู ้โดยใช้วิจารณญาณ เป็นระยะที่ ก าหนดลักษณะ 
ความน่าเชื่อถือของสารที่ไดร้บัจากการสะทอ้นคิด ว่าสามารถน าความรูน้ัน้มาปรบัใชก้บัชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ย่างไร 

บาวด ์(Boud, 1996, p. 35) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการสะทอ้นคิดตามสภาพจริงไว ้
3 ขัน้ตอน คือ 

1. การยอ้นกลบัไปสูป่ระสบการณ ์(Return to Experience) คือ การยอ้นกลบั
สูป่ระสบการณ ์เป็นการบรรยายถึงสาเหตทุี่เก่ียวขอ้งโดยเชื่อมโยงกบัจดุเริ่มตน้ของเหตกุารณแ์ละนึกถึง
รายละเอียดด้านความรูส้ึก และจิตส านึก ซึ่งสามารถใชก้ารจดบันทึก การน าเสนอ หรือการอธิบาย
รายละเอียดผ่านขอ้มลูสารสนเทศใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ โดยปราศจากการประเมินและการตดัสินจากผูเ้ลา่ 

2. การใหค้วามสนใจกบัความรูส้ึก (Attending to the Feeling) คือ การอาศยั
ความรูส้ึกที่เกิดเป็นตวัตัง้เขา้สู่การเล่าถึงประสบการณ ์โดยจะแบ่งออกเป็นดา้นบวกและดา้นลบ ความ
คบัขอ้งหรือความกงัวล ในส่วนของความรูส้ึกที่เป็นบวกจะสามารถน ามาวิเคราะหแ์ละประเมินค่าเพื่อ
น าองค์ความรูท้ี่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรูผ้่านประสบการณ์ รวมทั้ง
ก่อใหเ้กิดความคิดที่ดีต่อตวัผูเ้ขา้รว่ม ส่วนในดา้นความรูส้ึกที่เป็นเชิงลบจะสะทอ้นเพื่อขจดัปัญหาและ
ลดจดุบกพรอ่งเพื่อลดอปุสรรคที่จะตามมา 

3. การประเมินประสบการณซ์ า้ (Re-evaluating Experience) คือ การส ารวจ
ประสบการณ์โดยอาศัยความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเห็น เชื่อมเขา้กับองค์ความรูใ้หม่ที่ไดร้บัและ
ประสบการณเ์ดิมที่ตนมี ประมวลความรูท้ี่ไดเ้พื่อเขา้สูก่รอบแนวคิด อนัจะน าไปสูพ่ฤติกรรมการยอมรบั
ที่แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

       3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับสิ่งที่ เคยรู้มาก่อน (Association) คือ  
การเชื่อมโยงความรู ้อารมณ์ และส่วนที่เป็นจิตส านึกที่เกิดจากประสบการณ์กับทัศนคติเดิมของตน 
เทคนิคที่จะก่อใหเ้กิดการเชื่อมโยงขอ้มูล คือ การเปิดโอกาสการส ารวจอย่างอิสระ โดยเชื่อมโยงดว้ย
ตนเอง (Technique of Free Association) หรือการระดมความคิดในหมู่คณะ 

3.2 การพิจารณาความเชื่อมโยงเก่ียวกบัคุณประโยชน ์(Integration) คือ
การวิเคราะหแ์ยกแยะองคป์ระกอบออกเป็นส่วน โดยการสงัเคราะหเ์พื่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจในการ
แกไ้ขสภาพปัญหา ซึ่งนบัว่าเป็นระยะที่มีการผสานทศันคติ และวิธีการที่จะช่วยใหเ้กิดการเชื่อมโยงนัน้
จะขึน้อยู่กบัสถานการณแ์ละประเด็นพิจารณา การสรา้งแบบแนวคิดเพื่อใชก้บัขอ้มลูที่มีความซบัซอ้น 

3.3 การทดสอบแนวความคิดและความรูส้ึกที่เกิดขึน้กบัสภาพที่เป็นจริง 
(Validation) คือ การตรวจสอบถึ งความสอดคล้องระหว่างองค์ความรู้ใหม่ กับความรู้เดิ ม 
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ที่มี เพื่อคน้หาวิธีการที่จะน าความรูไ้ปปรบัใชป้ฏิบติัใหเ้กิดผลในสภาพจริง หากพบว่าเกิดขอ้ขดัแยง้ขึน้
ในกระบวนการ จะตอ้งเกิดการประเมินใหม่เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่น่าพอใจ 

3.4 การน าความรูท้ี่ไดผ้นวกเขา้กับแนวคิดของตนเอง (Appropriation) 
คือ การผสานคุณค่าของบุคคล โดยน าความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดในการ
เปลี่ยนแปลงและพฒันาองคก์ร 

สแกนแลนและเชอรโ์นแมส (Scanlan and Chernomas, 1997, pp. 1138-1143)  
ไดก้ลา่วถึง กระบวนการสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิแบง่เป็น 3 ระยะ ไดแ้ก ่

1. การรับรู ้(Awareness) คือ การยอมรับและตอบสนองต่ออารมณ์และ
ความรูส้ึกของบุคคลที่เผชิญขณะด าเนินงาน โดยแสดงออกในรูปของทศันคติแง่บวก หากไม่มีขัน้ตอนนี ้
จะไม่สามารถเกิดการสะทอ้นคิดได ้

2. การวิเคราะหว์ิจารณ ์(Critical Analysis) คือ การวิเคราะหแ์ละวิจารณข์อง
บคุคลที่น าไปสูก่ระบวนการปรบัใชแ้ละประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากประสบการณเ์ดิม โดยอาศยัทกัษะการคิด
แยกแยะและสรา้งสรรค ์การอธิบาย และการประเมินคณุค่า  

3. การเรียนรู ้(Learning) คือ มมุมองของบุคคลจากเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กับกระบวนการของการสะท้อนคิด โดยจะเกิดได้ทั้งกับความรู้ (Cognitive) และ ทัศนคติ 
(Affective) 

จากการศกึษากระบวนการสะทอ้นคิดตามสภาพจริง สามารถสรุปไดว้่า กระบวนการ
สะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ ไดแ้ก่ 1) การรบัรูผ้่านความรูส้กึ 2) การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประโยชนใ์นการ
ต่อยอดองคค์วามรู ้3) เชื่อมโยงและน าความรูท้ี่ไดม้าผนวกกบัแนวคิดและประสบการณข์องตนเอง  

ความส าคัญของการสะท้อนคิดตามสภาพจริง 
ภาษิต ประมวลศิลป์ชยั (2548, น. 13) ไดก้ลา่วถึง ความส าคญัของการสะทอ้นคิด

ตามสภาพจริง ว่า การสะท้อนคิดตามสภาพจริงสามารถปรบัใชเ้พื่อประกอบการตัดสินใจ และคน้หา
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม หากเผชิญกับเหตุการที่มี
ลกัษณะคลา้ยเดิมที่เคยเกิดขึน้ สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการตีความประสบการณค์รัง้ก่อน มาตดัสินใจ 
และประเมินหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด หรือวดัคณุค่าจากประเด็นปัญหาในเชิงกวา้งและลึก เพื่อสรา้ง
แนวคิดและความรูข้องตน  

ชุลีกร ยิม้สุด (2552, น. 34) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการสะท้อนคิดตาม
สภาพจรงิ ว่า ผลจากการใชก้ิจกรรมการสะทอ้นคิด สามารถช่วยเพิ่มศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ  ดงันี ้ 

1. สรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. สนบัสนนุใหเ้กิดมมุมองและทศันคติที่หลากหลาย สามารถพิจารณาความ
ซบัซอ้นของสภาพปัญหาโดยวิธีคิดที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถแกไ้ขสภาพปัญหาไดอ้ย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ สรา้งแนวทางและหลกัการในการประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง 

3. ใช้ความคิดสรา้งสรรค์เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ในลักษณะของการ
ท างานโดยวิธีการสงัเคราะหแ์นวคิด  

4. ส่งเสริมการรับรู ้และตระหนักถึงคุณค่าในความสามารถของตนเอง 
สามารถน าเขา้สู่กระบวนการคิดสะทอ้น เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. การตัง้สมมติฐานซึ่งเกิดจากการคาดคะเน จะช่วยใหเ้รามีทิศทางที่แน่ชัด
ในการปฏิบติังานและท างานอย่างเป็นระบบ นอกจากนีย้งัช่วยใหม้องเห็นปัญหาในภาพรวม 

6. การสรา้งปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเกิด
ปฏิสัมพันธ์ มีการแบ่งปันความคิด การยอมรบั และช่วยก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม ลดภาระการ
ท างานอย่างโดดเด่ียว 

7. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเชิงทฤษฎีและน าไปสูแ่นวปฏิบติัที่ชดัเจน 
8. ลดภาระการมอบหมายงานจากภายนอก 

เยาวนารถ โพธิ์มี (2553, น. 39) ไดก้ล่าวถึง ความส าคัญของการสะทอ้นคิดตาม
สภาพจริง ว่า การสะท้อนคิดตามสภาพจริงมีผลในแง่ของการใช้ความคิดโดยเชื่อมโยงข้อมูลและ
รายละเอียดของสภาพเหตกุารณท์ี่เกิด โดยผสานระหว่างประสบการณเ์ดิมและประสบการณใ์หม่ ช่วยใน
การต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

ดิวอี ้(Dewey, 1933, p. 16) ไดก้ลา่วถึง ความส าคญัของการสะทอ้นคิดตามสภาพ
จริง ว่า การสะทอ้นคิดเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงขอ้สรุปความรูข้องตนเองในรูปแบบประสบการณใ์หม่ 
เพื่อทบทวนถึงสาเหตแุละวินิจฉัยขอ้มลูที่มีอยู่ สรา้งเป็นขอ้สรุปที่ดีที่สดุ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
และบรบิทขององคก์ร 

บารอน (Baron, 1981, pp. 291-309) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการสะทอ้นคิด
ตามสภาพจริง ว่า การสะทอ้นคิดตามสภาพจริง ช่วยใหเ้กิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถก าหนด
เป้าหมายและแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาที่ชัดเจน การสะท้อนคิดที่ได้ผลลัพธ์ที่ ดีจะต้องอาศัยการ
สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีเทคนิควิธีการคิดพิจารณาความเป็นเหตเุป็นผลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมที่สดุและสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิทขององคก์ร 
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จากการวิจัยในครั้งนี ้สามารถสรุปได้ว่า การสะท้อนคิดตามสภาพจริง  คือ 
กระบวนการกลุ่มในการร่วมกนัสะทอ้นสาเหตุของสภาพปัญหาที่พบในชัน้เรียน การก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียน การคัดเลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงองคค์วามรูใ้หม่กบัประสบการณเ์ดิมของตนผ่านกระบวนการ
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

4. ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดงันี ้ 

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยใหเ้กิดการขบัเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ การที่ครูมีภาวะผูน้  าร่วมจะช่วยสรา้งกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ สรา้งการกระจายอ านาจตาม
ภาระหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กิดแก่เพื่อนครู ส่งผลใหค้รูเกิดการพัฒนาศกัยภาพ
และสรา้งความเปลี่ยนแปลงในการจดัการเรียนการสอน (ประจกัษ์ ศรสาลี, 2561, น. 7) สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ วรลักษณ์ ชูก าเนิด และคนอ่ืน ๆ (2557, น. 95) ที่ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ คุณลักษณะ  
และรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนวทางการ
จัดการเรียนรูส้อดคลอ้งกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
สง่ผลต่อความศรทัธาและสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่เพื่อนครู ช่วยในการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก และปรบัทัศนคติในการปฏิบติัหนา้ที่ ส่งผลโดยตรง
ต่อชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีน้ิวแมนและซิมมอนส ์(Neuman and 
Simmons, 2000, p. 9) ได้เสนอแนวคิดว่า ภาวะผู้น าของครูต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคน  
ไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งได้ เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จ 
เพราะฉะนั้นการใชอ้  านาจบริหารจัดการจะตอ้งค านึงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก 
ส่งผลใหเ้กิดการกระตุน้ทางปัญญาเพื่อใหเ้พื่อนครูสรา้งสรรคน์วตักรรมหรือแนวคิดใหม่ สรา้งแรง
บนัดาลใจในการปฏิบติัหนา้ที่จนเห็นผลในรูปเชิงประจกัษ์ 

การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ พบว่า ปัญหาในการสรา้งชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพที่ส  าคัญ คือ การขาดผูน้  าในสถานศึกษาที่ช่วยสรา้งวัฒนธรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ (Hairon and Dimmock, 2012, p. 65) กล่าวคือ สถานศึกษาขาดครูที่มีความรู้
ความสามารถในการขบัเคลื่อนและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัเพื่อนครู ซึ่งครูในฐานะที่เป็นปัจจยัส าคญัที่
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ก่อใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จ าเป็นตอ้งอาศัยการเปิดโอกาสและเป็นผูท้ี่ร่วมกันใน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการสรา้งวิสยัทศัน ์สรา้งความตระหนกัในคณุค่าของชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในอนาคต (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 87) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ ์
จนัทบุรี, ณัฐิยา ตันตรานนท,์ เกตุมณี มากมี, และ สุเทพ พงศศ์รีวัฒน ์(2562, น. 163) ที่ไดศ้ึกษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนแห่งการ เรียนรูท้าง
วิชาชีพ พบว่า การปลูกฝังเรื่องภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ช่วยใหน้ าไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานศึกษาปลูกฝัง "ภาวะผูน้  า" แทนการสรา้งผูน้  า จะก่อใหเ้กิดครูที่มี
ทักษะและทัศนคติที่ดี ลดขอ้ขัดแยง้ที่จะเกิดขึน้ ช่วยเปิดโอกาสใหค้รูไดม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการน าวิสัยทัศน์มาปรบัใช้ให้เข้ากับนโยบายและแนวทางของ
สถานศึกษา ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการเรียนรูรู้ปแบบการ
พฒันาครูอย่างเป็นระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนรูใ้นลกัษณะเดิม ช่วยแกไ้ขสภาพปัญหาในชัน้เรียน
ร่วมกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารและผู้ที่ เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนา
การศกึษาในภาพรวมโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัอย่างแทจ้รงิ 

จากทัศนะข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความสมัพันธ์กับชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และมีส่วนในการสนบัสนุนและสง่เสริมใหเ้กิดกระบวนการพฒันาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ พบงานวิจัย 

ที่สอดคลอ้งกับเรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ดงันี ้ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ธันยพร บุญรกัษา (2553, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนในสงักัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านการเป็นชุมชนแห่ งการเรียน รู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก  
และมีความสมัพันธท์างบวกกับปัจจยัดา้นวัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษา ปัจจัยดา้น
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โครงสร้างของสถานศึกษา ปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจยัดา้นการจงูใจ  และปัจจยัดา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

กลัยารตัน ์เมธีวีรวงศ ์(2557, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาตวับ่งชีภ้าวะผูน้  า
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมี
ความสอดคลอ้งกับภาวะผูน้  าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยครูมีบทบาทในการเป็นผูน้  าใน
การสรา้งองคค์วามรู ้และสรา้งการมีส่วนรว่มในการพฒันาเพื่อนครูผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

วรลักษณ์ ชูก าเนิด และคนอ่ืน ๆ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบ 
คณุลกัษณะ และรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู บรบิทโรงเรียนในประเทศไทยที่มี
แนวทางการจัดการเรียนรูส้อดคลอ้งกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพครูสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของสถานศึกษาส่งผลต่อเนื่องกนั
อย่างเป็นเหตุและผลตามองค์ประกอบส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย 
ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมใหเ้กิดการรบัฟังปัญหา 2) ภาวะผูน้  าเรา้
ศกัยภาพ สนบัสนุนใหเ้กิดการเปิดเผยตนเอง เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 3) วิสยัทศันเ์ชิงศรทัธา
รว่ม ก่อใหเ้กิดวิสยัทศันร์ว่มกนัในองคก์ร 4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัเพื่อมุ่งสูต่วันกัเรียน ส่งผลให้
เกิดการแสดงความเป็นเจา้ของงานในการจดัการเรียนการสอน 5) ระบบทีมเรียนรูท้างวิชาชีพสูว่ฒุิ
ภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู สง่ผลใหเ้กิดเจตจ านงในการพฒันาวิชาชีพ และ 6) พืน้ที่เรียนรู้
แบบรว่มแรงรว่มใจในฐานงานจรงิ สง่ผลใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ 

อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเพื่ อ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่า  
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเพื่อเสริมสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู
โรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 5 วิธี ไดแ้ก่ 1) กระบวนการจัดการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
2) การกระจายความเป็นผูน้  าทางวิชาชีพครู 3) การส่งเสริมการยอมรบัและความเชื่อถือไวว้างใจ
ในการท างานร่วมกัน 4) การแสวงหาการสนับสนุนทางการเรียนรูท้างวิชาชีพ 5) การบริหารที่
สง่เสรมิการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

วิรชัดา ทานิล (2561, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถร่วมกัน
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ของครู และปัจจยัดา้นบรรยากาศของโรงเรียน ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของโรงเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

ทนงศักดิ์ จันทบุรี และคนอ่ืน ๆ (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูมีองคป์ระกอบของเนือ้หาใน 5 มิติ ไดแ้ก่ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การสรา้งแรงบันดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา การบ่งชีแ้ละใหค้วามชัดเจน
ทางวิสยัทศัน ์และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการพฒันาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจากการอบรม ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และมี
ความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อคุณภาพนักเรียน
เป็นส าคญั 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มัวร ์(Moore, 2010, Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความยั่ งยืน  

และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผูน้  าและชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีความสมัพนัธก์นัในเชิงบวก และชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ  ช่วยสรา้งบรรยากาศที่ดีใหก้บัสถานศกึษา 

คริสเต็น (Christen, 2014, Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลความเป็นผู้น าของครู
และการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความรูข้องครูและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของครูมี
อิทธิพลที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการ 
มีความร่วมมือในการสรา้งค่านิยมที่ดีร่วมกัน นอกจากนีค้วามเป็นผูน้  าของครูมีส่วนสัมพันธ์กับ
การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะแตกต่างไปตามระดับของ
สถานศกึษา 

เอเดรียน (Adrianne, 2016, Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  าของครูในการสรา้ง
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผูน้  าครูตอ้งเปลี่ยนจากการเป็น "ตัวแทนแห่ง
การเปลี่ยนแปลง" เป็น “ผูน้  าแห่งการเปลี่ยนแปลง” และปัจจยัส าคญัที่ครูไดร้ว่มกนัสรา้งชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ เป็นผลจากการสรา้งแรงบนัดาลใจของผูน้  าครูและผูบ้ริหาร ซึ่งช่วยใหเ้กิด
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

คยอนโอ (Kyoung-Oh, 2017, Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเกาหลี 
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ผลการวิจยัพบว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีความสมัพนัธอ์ย่างยิ่งต่อการสรา้งประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาและภาวะผูน้  าของครูเป็นปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการสรา้งชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

เท็ ด ดี ้แ ล ะ เอ็ ม บ ารา  (Teddy and Ambara, 2018, Abstract)  ได้ศึ กษ า เรื่ อ ง  
การออกแบบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง สู่การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ผลการวิจัย
พบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จะตอ้งอาศยัความรว่มมือของ
ครูและผูบ้รหิารโรงเรียน ในการใชภ้าวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่ยั่งยืน 

เช็ลลา, เออรม์า, คารโ์ม และจอรจ์ (Sheylla, Irma, Carmo, and Jorge, 2018, 
Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในฐานะยทุธศาสตรค์วามเป็นผูน้  าในการ
บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพกับภาวะผูน้  า
ของครูมีความสมัพันธ์กัน ซึ่งกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของ
การสรา้งภาวะผูน้  าใหเ้กิดขึน้กบัครู สง่ผลต่อทศันคติและการท างานร่วมกนัระหว่างเพื่อนครู ท าให้
ครูกล้าแสดงความคิดเห็น เปิดรบัข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และแสดงออกอย่างเปิดเผย 
ถึงการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้สอดคล้อง 
กบัพฒันาการของนกัเรียน 

มซูงัและลิน (Moosung and Lin, 2018, Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง บทบาทของภาวะ
ผูน้  าครูในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ในหลกัสตูรการศึกษาระดบันานาชาติ (IB) ผลการวิจยั
พบว่า การมีส่วนร่วมในการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับภาวะผูน้  า 
ของครู ซึ่งภาวะผู้น าเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินตามนโยบายและ
โครงสรา้งของโรงเรียน เช่น การวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมและการก าหนดเวลาเรียน เพื่อ
รว่มกนัแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน 

แฮนส ์(Hans, 2019, Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลง ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ การเรียนรูข้องครู และการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโมซัมบิก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก โดยด าเนินการผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพและการเรียนรูข้องครู นอกจากนีผ้ลของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพยงัสง่ผลโดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

จูเลียน, ซัมเมอร,์ พาเมลา และจูลี (Juliann, Summer, Pamela, and Julie, 2019, 
Abstract) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการท างานอย่างเป็นระบบโดยอาศยัความร่วมมือ ความมุ่งหมาย 
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และการใชภ้าวะผูน้  าครูเพื่อสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้  าครู
เป็นส่วนส าคัญในการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อใชใ้นการจัดการชัน้เรียน และยัง
สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มในการสรา้งนวัตกรรม รวมถึงมีความสมัพันธ์ในการกระจายหนา้ที่
และความรบัผิดชอบใหก้บัผูท้ี่มีเก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบคุคล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ครูที่ส่งผลต่อการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู 
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยสรา้ง
ทัศนคติที่ดีใหแ้ก่เพื่อนครู กระตุน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน สรา้งแนวทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้่านประสบการณ์ และก่อใหเ้กิดแรงบันดาลใจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของครูใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 น ามาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ
พืน้ฐานของค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการวิเคราะหส์หสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อน ามาวิเคราะหภ์าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
โดยผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงเรียนในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทัง้หมด 52 โรงเรียน มีจ านวนครู
ทัง้สิน้ 6,137 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขต

พื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 365 คน  
โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Robert V. Krejcie and Morgan, 1967, p. 608) 
จากนั้นใช้วิ ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น  
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และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากจ านวนครูตามสัดส่วนของ
ขนาดโรงเรียนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนดดงัตาราง 3 

ตาราง 3 สดัส่วนกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นลกัษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) โดยสอบถามเก่ียวกับ  เพศ อายุ  วิทยฐานะ วุฒิ การศึกษาสูงสุด 
ประสบการณใ์นการท างาน ประสบการณใ์นการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (PLC) และขนาดของโรงเรียน  

ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู ในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ตอนที่  3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ในตอนทา้ยของตอนที่ 3 ผูว้ิจัยไดเ้พิ่มขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงของครูและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขนาดกลาง 7 437 25 
ขนาดใหญ่ 19 1,877 115 
ขนาดใหญ่พิเศษ 24 3,823 225 

รวม 50 6,137  365 
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ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือวิจยั มีวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และบทความ เก่ียวกับภาวะผู้น าการ

เปลี่ ยนแปลงของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

2) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ  
และสรา้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เก่ียวกับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง 
ของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) และแบบสอบถามจากต าราของบญุชม ศรีสะอาด (2556, น. 121)  

3) น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบการใช้
ส  านวนภาษา ความถกูตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขตและนิยามศพัท ์

4) น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคมุปรญิญานิพนธส์่ง
ให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื ้อหา (Content Validity)  ของ
แบบสอบถาม โดยวัดจากค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด               
(Index of item objective congruence: IOC) รวมไปถึงความครอบคลมุของขอ้ค าถามและความชดัเจน
ทางภาษา โดยค่าดชันี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากความคิดเห็นของกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญโดยค่าดชันี IOC 
มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 1 (สอดคลอ้ง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคลอ้ง) ถา้ดชันี IOC 
มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าไม่แน่ใจ โดยแบบสอบถามมีค่าของความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้

5) น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับประชากรที่มีลกัษณะ
ใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตั วอย่ างจ าน วน  30 คน  แล้ วน าไปหาค่ าความ เชื่ อมั่ น  (Reliability)  
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1990) ไดค่้าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู เท่ากบั .940 และค่าความ
เชื่อมั่นของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเท่ากบั .943 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิ ตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 365 ตวัอย่าง 
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2. ผูว้ิจยัน าสง่แบบสอบถามทัง้ทางไปรษณีย,์ แบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์และเดินทาง
ดว้ยตนเองไปยงัโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง และขอความอนุเคราะหใ์หต้อบแบบสอบถามและส่ง
แบบสอบถามกลับคืน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดการตั้งค่าแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่ผู ้ตอบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลไม่ครบตาม
จ านวนขอ้ และติดตามการสง่แบบสอบถามกลบัคืนคิดเป็นรอ้ยละ 100 

4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การจดักระท าขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถาม หลงัจากนัน้น าแบบสอบถาม

มาลงรหสั (Coding) ทัง้ 3 ตอน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
2. การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ดงันี  ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ
วิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) เป็นรายดา้นและรายขอ้ 
โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้ (บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

4.51-5.00 หมายความว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.51-4.50 หมายความว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายความว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายความว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายความว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ วิเคราะหข์อ้มลูโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) เป็นรายด้าน 
และรายขอ้โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121)  
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4.51-5.00 หมายความว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.51-4.50 หมายความว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอยู่ในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายความว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายความว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายความว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

3. วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่สัมพันธ์ต่อชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 โดยการวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541, น. 79) 

สงูกว่า .90  มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก  
.71 - .90  มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
.30 - .70  มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ต ่ากว่า .30  มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
.00   ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

4. วิเคราะหปั์จจยัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
โดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
5.1 สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 

5.1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence) 
5.1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 124) 
5.2 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

5.2.1 สถิติพรรณนา 
5.2.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
5.2.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
5.2.1.3 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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5.2.2 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

5.2.2.1 สถิติวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

5.2.2.2 สถิ ติวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิ ธีการคัดเลือกเข้า  (Multiple 
Regression Analysis- Enter Method)  
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่  เพศ อายุ  วิทยฐานะ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการด าเนินงานตามแนวทางชุมชน 
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) และขนาดของโรงเรียน โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหา
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี ้
2.1 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะห์ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยการหา 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชน
แห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Simple Correlation Coefficient) ของเพียร์
สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.4 วิเคราะหภ์าวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
โดยการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis - Enter Method) 
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1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันในการแปล 

ความหมาย ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
b  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
β แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
a  แทน  ค่าคงที่ 
R  แทน  ค่าที่แสดงระดับของความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระทัง้หมดกับ 

                                     ตวัแปรตาม 
R2   แทน  ค่าที่แสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทัง้หมดที่มีต่อตวัแปรตาม 
SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย 
SEest  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์
t  แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
         แทน  คะแนนของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาที่ไดจ้าก 

  สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
          แทน  คะแนนของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาที่ไดจ้าก 

      สมการพยากรณ ์
X1  แทน  คะแนนของการกระตุน้ทางปัญญา 
X2  แทน  คะแนนของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
X3  แทน  คะแนนของการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์
X4  แทน  คะแนนของการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
X5 แทน คะแนนของการสรา้งวิสยัทศัน ์
Y1  แทน  คะแนนของการสรา้งค่านิยมรว่มกนั 
Y2  แทน  คะแนนของการมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน 
Y3  แทน  คะแนนของการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน 
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Y4  แทน  คะแนนของการสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 
X  แทน  คะแนนของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y  แทน  คะแนนของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาในรูปคะแนน 

มาตรฐาน 
F  แทน  ค่าทดสอบนยัส าคญัของตวัแปรทุกตวัในสมการ 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ เพศ อายุ วิทยฐานะ  
วฒุิการศึกษา ประสบการณใ์นการท างาน ประสบการณใ์นการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และขนาดของโรงเรียนโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 ข้อมูลทั่ วไปของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
       1. ชาย                
       2. หญิง 

 
174 
191 

 
47.67 
52.33 

                             รวม 365 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม       จ านวน      ร้อยละ 

อาย ุ
        1. นอ้ยกว่า 30 ปี   

2. อาย ุ30 – 39 ปี 
3. อาย ุ40 – 49 ปี 
4. อาย ุ50 ปีขึน้ไป 

 
    74 
   193 
    66 
    32 

 
  20.27 
  52.88 
  18.08 
    8.77 

                                   รวม    365        100.00 

วิทยฐานะ 
        1. ไม่มีวิทยฐานะ     
        2. ช านาญการ 
        3. ช านาญการพิเศษ    
        4. เชี่ยวชาญ  
        5. เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
          184 
          110 
           71 
            - 
            - 

 
        50.41 
        30.14 
        19.45 
            - 
            - 

                                   รวม         365      100.00 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ 
        1. ปรญิญาตรี   
        2. ปรญิญาโท 
        3. ปรญิญาเอก  

 
          310 
           54 
            1  

 
        84.94 
        14.79 
          0.27 

                                   รวม         365      100.00 
ประสบการณใ์นการท างาน  
        1. ประสบการณ ์1 – 5 ปี 
        2. ประสบการณ ์6 – 10 ปี 
        3. ประสบการณ ์11 ปีขึน้ไป  

 
           88 
          192 
           85 

 
        24.11 
        52.60 
        23.29 

                                รวม 365      100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
จากตาราง 4 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 191 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 52.33 และเพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.67 ตามล าดบั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.88 

รองลงมาอายุน้อยกว่า 30 - 39 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.27 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 
จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.08 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.77 
ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 184 คิดเป็นรอ้ยละ 50.41 รองลงมาเป็น
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.14 และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 71 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.45 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 310 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
84.94 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.79 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.27 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 192 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมามีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 88 คน  

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
ประสบการณใ์นการด าเนินงานตามแนวทางชมุชน 
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 

 1. 1 – 2 ปี       
 2. 3 – 4 ปี 

 3. 5 ปีขึน้ไป  

 
 
  139 
  215 
   11 

 
 

  38.08 
  58.91 
   3.01 

                           รวม   365 100.00 
ขนาดของโรงเรียน 

1. ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 500-999 คน) 
2. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,000 – 1,499 คน) 
3. ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,500 คนขึน้ไป) 

 
    25 
   115 
   225 

 
  6.86 

    31.50 
    61.64 

                           รวม    365   100.00 
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คิดเป็นรอ้ยละ 24.11 และมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึน้ไป จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.29 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่าง 3 - 4 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 58.91 รองลงมา 
มีประสบการณร์ะหว่าง 1 - 2 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.08 และมีประสบการณ ์5 ปีขึน้ไป 
จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.01 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 293 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.27 รองลงมาครูที่อยู่ โรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08  
และครูที่อยู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.65 ตามล าดบั 
 
           ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี ้

2.1 วิเคราะหร์ะดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 5 - 10 

 คะแนนเฉล่ีย   ระดับ 
  4.51 - 5.00  มากที่สดุ 

3.51 - 4.50   มาก 
2.51 - 3.50  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  นอ้ย 
1.00 - 1.50  นอ้ยที่สดุ 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในรายดา้นและโดยรวม 

 
จากตาราง 5 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .17 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยดา้นการกระตุน้ทางปัญญามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.47 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .28 รองลงมาดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 ส  าหรบัดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .27 สว่นดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .27  และส่วนด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมี
คะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สดุเท่ากบั 4.33 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .30 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านที่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
  SD ระดับ 

1 การกระตุน้ทางปัญญา 4.47 .28 มาก 
2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 4.33 .30 มาก 

3 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 4.41 .27 มาก 

4 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.43 .27 มาก 
5 การสรา้งวิสยัทศัน ์ 4.45 .32 มาก 
 รวม 4.43 .17 มาก 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 6 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .28  และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก 
คือ ท่านชีแ้จงใหเ้พื่อนครูทราบถึงทางเลือกใหม่ที่สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .52 ท่านท าใหเ้พื่อนครูรูส้ึกว่า
ปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทา้ทาย โดยพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ร่วมกัน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 และท่านเปิดโอกาสให้เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .64 ตามล าดบั 
 

 
 

ข้อ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   SD        ระดับ 
1 ท่านส่งเสริมความคิดของเพื่อนครูใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกบัการปฏิบติังานในชัน้เรียน 
 
4.33 

 
.50 

 
มาก 

2 ท่านชีแ้จงใหเ้พื่อนครูทราบถึงทางเลือกใหม่ที่สรา้งสรรคใ์น
การแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

 
4.49 

 
.52 

 
มาก 

3 ท่านกระตุน้ใหเ้พื่อนครูไดต้ัง้ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาของนกัเรียนที่เป็นปัจจบุนั 

 
4.28 

 
.58 

 
มาก 

4 ท่านท าให้เพื่อนครูรูส้ึกว่าปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ท้าทาย 
โดยพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้รว่มกนั 

 
4.48 

 
.62 

 
มาก 

5 ท่านเปิดโอกาสให้เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
4.38 

 
.64 

 
มาก 

 รวม 4.47 .28 มาก 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 7 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .30  และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ ท่านค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปฏิบติัต่อเพื่อนครูทกุคนอย่าง
เท่าเทียม คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .65 ท่านเป็นผูป้ระสานงานที่ดี
ระหว่างเพื่อนครูในสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 
และท่านน าแนวคิดของเพื่อนครูแต่ละคนเขา้สู่กระบวนการสนทนากลุ่ม เพื่อน าผลการอภิปรายไปปรบั
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 
ตามล าดบั 
 

        

ข้อ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  SD ระดับ 

1 ท่านแสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่านการใช้
วาจาและการแสดงออกที่เหมาะสม 

 
 4.16 

 
 .69 

 
มาก 

2 ท่านค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปฏิบัติต่อ
เพื่อนครูทกุคนอย่างเท่าเทียม 

 
 4.45 

 
 .65 

 
มาก 

3 ท่านใหค้ าแนะน าและเป็นพี่เลีย้งติดตามผลการปฏิบติังาน
ของเพื่อนครู 

 
 4.25 

 
 .62 

 
มาก 

4 ท่านเป็นผูป้ระสานงานที่ดีระหว่างเพื่อนครูในสถานศกึษา  4.30  .56 มาก 
5 ท่านน าแนวคิดของเพื่อนครูแต่ละคนเข้าสู่กระบวนการ

สนทนากลุ่ม เพื่ อน าผลการอภิปรายไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชนต่์อนกัเรียน 

 
 
 4.27 

 
 
 .65 

 
 

มาก 
 รวม  4.33  .30 มาก 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการมี อิทธิพล 
อย่างมีอดุมการณ ์โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 8 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .27  และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ ท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการควบคมุอารมณข์อง
ตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 ท่านสามารถถ่ายทอด
อุดมการณ์ใหเ้พื่อนครูน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .79 และท่านสามารถน าพาเพื่อนครูไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.41 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .63 ตามล าดบั 
 

 

ข้อ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
  SD ระดับ 

1 ท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการ
ควบคมุอารมณข์องตนเอง 

 
 4.46 

 
 .61 

 
มาก 

2 ท่านเป็นผู้น าแก่เพื่อนครูในด้านวิชาการและการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 4.39 

 
 .65 

 
มาก 

3 ท่านเป็นผู้น าแก่เพื่อนครูในด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

 
 4.22 

 
 .56 

 
มาก 

4 ท่านสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ให้เพื่อนครูน าไป
ปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
 4.45 

 
 .79 

 
มาก 

5 ท่านปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนครู  4.31  .76 มาก 
6 ท่านสรา้งความศรทัธาและเป็นที่ยอมรบัในกลุม่เพื่อนครู  4.20  .64 มาก 
7 ท่านสามารถน าพาเพื่อนครูไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้  4.41  .63 มาก 
 รวม  4.41  .27 มาก 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 9 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .27 และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก 
คือ ท่านคาดหวังว่าเพื่อนครูทุกคนพรอ้มที่จะพัฒนาตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ในดา้นการบริหารจัดการ  
ชัน้เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 ท่านสรา้งความเชื่อมั่นแก่
เพื่อนครูในด้านการจัดการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .68 และท่านส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมการเกือ้หนุน ความเคารพ และความไวว้างใจซึ่ง
กนัและกนั คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .61 ตามล าดบั 
        
 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
  SD ระดับ 

1 ท่านสรา้งความเชื่อมั่นแก่เพื่อนครูในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
4.40 

 
.68 

 
มาก 

2 ท่านคาดหวังว่าเพื่อนครูทุกคนพรอ้มที่จะพัฒนาตนเอง
ใหดี้ยิ่งขึน้ในดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรียน 

 
4.48 

 
.60 

 
มาก 

3 ท่านสรา้งเจตคติในแง่บวกเก่ียวกับสภาพปัญหาของ
นกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

 
4.11 

 
.60 

 
มาก 

4 ท่ านส่ ง เส ริม ก ารส ร้า งวัฒ นธรรมการเกื้อหนุ น  
ความเคารพ และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

 
4.33 

 
.61 

 
มาก 

5 ท่านสนบัสนนุใหเ้พื่อนครูใชค้วามสามารถของตนในการ
ท างานเพื่อความส าเรจ็ของสถานศกึษา 

 
4.25 

 
.58 

 
มาก 

 รวม 4.43 .27 มาก 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์โดยรวม
และรายขอ้ 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32  และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ  
ท่านก าหนดวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานอย่างชดัเจนโดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดม้ีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะ คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .64 ท่านสรา้งบรรยากาศ
แวดลอ้มที่สนบัสนุนความคิดสรา้งสรรคข์องเพื่อนครูใหเ้กิดขึน้ในสถานศึกษา  คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.47 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .58 และท่านสามารถเชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และแนวคิด
ของเพื่อนครูให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .67 ตามล าดบั 
  
 

ข้อ ด้านการสร้างวิสัยทัศน ์   SD ระดับ 
1 ท่านวิเคราะหส์ภาพการท างานและสื่อสารวิสยัทัศนใ์ห้

เพื่อนครูไดร้บัทราบ 
 
4.31 

 
.61 

 
มาก 

2 ท่านก าหนดวัตถุประสงคใ์นการปฏิบติังานอย่างชัดเจน
โดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดม้ีสว่นรว่มในการเสนอแนะ 

 
4.48 

 
.64 

 
มาก 

3 ท่านสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่สนับสนุนความคิด
สรา้งสรรคข์องเพื่อนครูใหเ้กิดขึน้ในสถานศกึษา 

 
4.47 

 
.58 

 
มาก 

4 ท่านแสดงออกถึงการโน้มน้าวให้เพื่อนครูมองเห็นถึง
ภาพในอนาคตของสถานศกึษา 

 
4.30 

 
.73 

 
มาก 

5 ท่านสามารถเชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และแนวคิด
ของเพื่อนครูใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั 

 
4.46 

 
.67 

 
มาก 

 รวม 4.45 .32 มาก 
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2.2 วิเคราะห์ระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 11 - 15 

    คะแนนเฉล่ีย   ระดับ 
  4.51 - 5.00  มากที่สดุ 

3.51 - 4.50   มาก 
2.51 - 3.50  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  นอ้ย 
1.00 - 1.50  นอ้ยที่สดุ 

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในรายดา้นและโดยรวม 

       
จากตาราง 11 พบว่า ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .21 เมื่อพิจารณาในรายดา้น พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกดา้น โดยดา้นการสะทอ้นคิดตามสภาพจริง มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.47  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .34 รองลงมาดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 ส่วนดา้นการสรา้งค่านิยมรว่มกัน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.43 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .38 และดา้นการมีสว่นรว่มในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉลี่ย
นอ้ยที่สดุเท่ากบั 4.33 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .31 ตามล าดบั 

ด้านที่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  SD ระดับ 

1    การสรา้งค่านิยมรว่มกนั 4.43 .38 มาก 
2    การมีสว่นรว่มในการปฏิบติังาน 4.33 .31 มาก 

3    การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน 4.45 .35 มาก 

4    การสะทอ้นคิดตามสภาพจรงิ 4.47 .34 มาก 
 รวม 4.42 .21 มาก 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกัน 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 12 พบว่า ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกัน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .38  และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก 
คือ ครูในสถานศึกษาของท่านเกิดความตระหนักร่วมกันเก่ียวกับความส าคัญของชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .66 ครูในสถานศึกษา
ของท่านก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของกลุ่มในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิช าชีพ อย่ างชัด เจน  คะแนน เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.45 ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน เท่ ากับ  .66  
และครูในสถานศึกษาของท่านชีแ้จงจุดมุ่งหมายและแนวทางในการขบัเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .66 ตามล าดบั 

 

ข้อ ด้านการสร้างค่านิยมร่วมกนั   SD ระดับ 
1 ครูในสถานศึกษาของท่านเกิดความตระหนักร่วมกัน

เก่ียวกับความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

  
 
4.49 

  
 
.66 

 
 

มาก 
2 ครูในสถานศึกษาของท่านชี ้แจงจุดมุ่ งหมายและ

แนวทางในการขบัเคลื่อนชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
  
4.43 

  
.66 

 
มาก 

3 ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของกลุ่มในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพอย่างชดัเจน 

  
 
4.45 

  
 
.66 

 
 

มาก 
4 ครูในสถานศึกษาของท่านสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่างเพื่อนครูเก่ียวกับการแก้ไขสภาพปัญหาในชั้น
เรียน 

 
 
 4.42 

 
 
 .67 

 
 

มาก 
 รวม 4.43 .38 มาก 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .31  และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ ครูในสถานศึกษาของท่านรบัรูถ้ึงผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .70 ครูใน
สถานศึกษาของท่านร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และครูในสถานศึกษาของท่านร่วมด าเนินการ
นิเทศการสอนอย่างสม ่าเสมอเพื่อทราบถึงพัฒนาการและสภาพปัญหาในชัน้เรียน  คะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.31 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .61 ตามล าดบั  

ข้อ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงาน 
  SD ระดับ 

1 ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการสนทนา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
จ  าเป็นในการปฏิบติังาน 

 
 

4.27 

 
 
.74 

 
 

มาก 
2 ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันวางแผนการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
 

 4.35 
 
.60 

 
มาก 

3 ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมด าเนินการนิเทศการสอน
อย่างสม ่ าเสมอเพื่ อทราบถึงพัฒนาการและสภาพ
ปัญหาในชัน้เรียน 

 
 

4.31 

 
 
.61 

 
 

มาก 
4 ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการวัดและ

ประเมินผลการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
 

 4.14 
 
.52 

 
มาก 

5 ครูในสถานศึกษาของท่านรบัรูถ้ึงผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ผ่าน
กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

 
4.38 

 
.70 

 
มาก 

 รวม 4.33 .31 มาก 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 14 พบว่า ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการเปิดรบัการชี ้แนะ 
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .35  และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก คือ ครูในสถานศึกษาของท่านไม่ปิดกัน้หรือจ ากดัขอบเขตในการแสดงความ
คิดเห็นของเพื่ อนครู คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 ครูใน
สถานศึกษาของท่านใหค้ าแนะน าเก่ียวกับเทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
แก่เพื่อนครูตามบริบทที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 
และครูในสถานศึกษาของท่านยอมรบัขอ้เสนอแนะจากเพื่อนครู เพื่อน ามาพัฒนาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .61 ตามล าดบั 

ข้อ ด้านการเปิดรับการชีแ้นะในการปฏิบัติงาน   SD ระดับ 
1 ครูในสถานศึกษาของท่านยอมรับข้อเสนอแนะจาก

เพื่อนครู เพื่อน ามาพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 
  
 4.39 

  
 .61  

 
มาก 

2 ครูในสถานศึกษาของท่านใหค้ าแนะน าเก่ียวกับเทคนิค 
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เพื่อน
ครูตามบรบิทท่ีเหมาะสม 

  
 
 4.40 

  
 
 .61 

 
 

มาก 
3 ครูในสถานศึกษาของท่านไม่ปิดกั้นหรือจ ากัดขอบเขต

ในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนครู 
 
 4.49 

  
 .64  

 
มาก 

4 ค รูในสถานศึกษาของท่ านสนับสนุ น ให้ ต่ อยอด
ขอ้เสนอแนะจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ เพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมในชัน้เรียน 

  
 
 4.12 

  
 
 .56 

 
 

มาก 
 รวม 4.45 .35 มาก 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการสะทอ้นคิดตามสภาพจริง 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

จากตาราง 15 พบว่า ระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการสะท้อนคิดตาม 
สภาพจริง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .34  และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก คือ ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของนักเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 ครูใน
สถานศึกษาของท่านเชื่อมโยงองคค์วามรูใ้หม่กบัประสบการณเ์ดิมของตนผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 และครูใน
สถานศึกษาของท่านร่วมกันสะท้อนสาเหตุของสภาพปัญหาที่พบในชั้นเรียนระหว่างเพื่อนครู
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .65 ตามล าดบั 
 

 

ข้อ ด้านการสะท้อนคิดตามสภาพจริง 
  SD ระดับ 

1 ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันสะท้อนสาเหตุของ
สภาพปัญหาที่พบในชัน้เรียนระหว่างเพื่อนครู 

  
 4.34 

  
 .65 

 
มาก 

2 ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน 

  
 4.49 

  
 .63 

 
มาก 

3 ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันคัดเลือกแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมหลงัจากรบัทราบแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา 

  
 
 4.32 

  
 
 .59 

 
 

มาก 
4 ครูในสถานศึกษาของท่านเชื่อมโยงองค์ความรูใ้หม่กับ

ประสบการณ์เดิมของตนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 

  
 
 4.43 

  
 
 .59 

 
 

มาก 
 รวม 4.47 .34 มาก 
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2.3 วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Simple Correlation Coefficient) ปรากฏผลดงัตาราง 16 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 16 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมีความสัมพันธ์กับชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 
(r) = .858 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แต่ละดา้น ผลปรากฏดงันี ้
 1. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูดา้นการกระตุน้ทางปัญญามีความสัมพันธ์กับชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสร้างค่านิยมร่วมกัน และด้านการสะท้อนติดตามสภาพจริง  
ในระดบัสงู โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .721 และ .878 ตามล าดบั ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครูด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์กับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพด้านการมี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .654 และ .587 ตามล าดบั 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง

ของครู 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Y1 Y2 Y3 Y4 โดยรวม (Y) 

X1 .721* .654* .587* .878* .875* 
X2 .834* .782* .654* .844* .921* 
X3 .869* .784* .698* .881* .902* 
X4 .855* .821* .721* .790* .862* 
X5 .780* .754* .766* .775* .792* 

โดยรวม (X) .872* .880* .768* .775* .858* 
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 2. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสมัพนัธ์
กบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกนั ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
และดา้นการสะท้อนติดตามสภาพจริงในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .834, .782  
และ .844 ตามล าดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
มีความสมัพนัธก์บัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .654 
 3. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณม์ีความสมัพนัธก์ับ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกัน ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
และดา้นการสะท้อนติดตามสภาพจริงในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .869, .784  
และ .881 ตามล าดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
มีความสมัพนัธก์บัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .698 
 4. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธก์บัชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสร้างค่านิยมร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติ งาน 
ดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน และดา้นการสะทอ้นติดตามสภาพจริงในระดบัสงู โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .855, .821, .721  และ .790 ตามล าดบั 
 5. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูดา้นการสรา้งวิสยัทศันม์ีความสมัพนัธก์บัชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสร้างค่ านิ ยมร่วมกัน  ด้านการมี ส่ วนร่วมในการปฏิ บั ติ งาน 
ดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน และดา้นการสะทอ้นติดตามสภาพจริงในระดบัสงู โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) = .780, .754, .766  และ .775 ตามล าดบั 
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2.4 วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
โดยการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter 
Method) ปรากฏผลดงัตาราง 17 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression 
Coefficients) ของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณช์ุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกด้านร่วมกัน
พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดร้อ้ยละ 64.60 โดยดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
มีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการสรา้งวิสยัทัศน ์  
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 

 
 
 

 

ตัวแปร b β SEb t p 

1. การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 
2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (X2) 
3. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์(X3) 
4.  การสรา้งแรงบนัดาลใจ (X4) 
5. การสรา้งวิสยัทศัน ์(X5) 

.062 

.058 

.288 

.262 

.153 

.052 

.045 

.382 

.323 

.221 

.041 

.058 

.053 

.060 

.063 

1.452* 
1.414* 
6.948* 
5.483* 
2.893* 

.005 

.008 

.000 

.000 

.000 

R = .804                                           SEest =  .2021             F = 169.3* 
R2= .646                                           a = 1.280 
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ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
     = .382(ZX3) + .323(Zx4) + .221(Zx5) + .052(Zx1) + .045(Zx2) 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

     =   = 1.280 + .288(X3) + .262(X4) + .153(X5) + .062(X1) + .058(X2) 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) ศึกษาระดับชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
และ 4) ศึกษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง
การวิจยัในครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 365 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่ 
แล ะม อ ร์แ กน  (Robert V. Krejcie and Morgan, 1967)  จ ากนั้ น ใช้วิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ า งแบบ 
แบ่ งชั้น  (Stratified Random Sampling) โดย ใช้ขน าด โรง เรี ย น เป็ น ชั้ น  แล ะท าก ารสุ่ ม 
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากจ านวนครูตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน
เพื่ อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนด  ซึ่งแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูเท่ากับ .940 และค่า
ความเชื่อมั่นของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเท่ากับ .943 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 
(Multiple Regression Analysis - Enter Method)  

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สรุปผลโดยรวมและรายดา้น ไดด้งันี ้

1. ระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการกระตุน้
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ทางปัญญา ดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์
และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. ระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการสะทอ้นคิดตาม
สภาพจริง ดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกนั และดา้นการมี
สว่นรว่มในการปฏิบติังาน  

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมีความสัมพันธ์กันกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) =.858 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกดา้นร่วมกันพยากรณ์
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดร้อ้ยละ 64.60 โดยดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอ านาจการ
พยากรณ์สูงสุด  รองลงมาได้แก่  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์  
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 

ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ ที่ส  าคัญมาอภิปรายโดยรวม 
และรายดา้น ดงันี ้

1. ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก 
ครูในสถานศึกษามีความส าคัญในการก าหนดผลส าเร็จขององคก์ร ผ่านการมีวิสยัทัศนท์ี่ชัดเจน 
การประเมินและวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
การกระตุน้ใหเ้พื่อนครูเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความกระตือรือรน้ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันในเชิงรุกเพื่อบรรลุวัตถุประสงคข์องสถานศึกษา (ปริยา เธียรประดิษฐ์, 2555, น. 9)  ภาวะผูน้  าการ
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เปลี่ยนแปลงของครูมีความส าคัญในดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคล ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะของเพื่อนครู ผ่านการมีอิทธิพลของผูน้  า อนัจะน ามาซึ่งการพัฒนาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
อีกหลายปัจจยั (พิมพอ์ร สดเอ่ียม, 2554, น. 116) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงลกัษณ ์พิมพศ์รี (2560, 
บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในครูด้านภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่า  
การประเมินสมรรถนะครูในดา้นภาวะผูน้  าโดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า ภาวะผู้น าครูทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของกัลยารตัน์ เมธีวีรวงศ ์(2557, 
บทคดัย่อ) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้  าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้  าของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิ จัย
ของครสิเต็น (Christen, 2014, บทคดัย่อ) ซึ่งไดท้ าการวิจยัเรื่อง อิทธิพลความเป็นผูน้  าของครูและ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความรู้ของครูและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลความเป็นผูน้  า
ของครูทัง้ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปนอ้ย คือ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ตามล าดับ ทัง้นีด้า้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ท่านแสดง
ความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่านการใชว้าจาและการแสดงออกที่เหมาะสม ที่เป็นเช่นนี ้
เพราะ ครูในสถานศึกษาขาดการมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกนัและกนั ผ่านการใชว้าจาและการแสดงออกที่
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลสมัฤทธิ์ของสถานศึกษาในภาพรวม สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของวาสนา ปุริโส (2559, น.58) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผูน้  าครูในโรงเรียน
น า้ตกหว้ยสวนพลู : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผลการวิจัยพบว่า ครูในสถานศึกษา
ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การขาดปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัในฐานะผูร้่วมงาน 
ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบัติงาน ในท านองเดียวกันยังสอดคลอ้งกับ สุเทพ พงศศ์รีวัฒน ์(2556) 
กล่าวว่า “การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จในองค์กรจะต้องอาศัยพฤติกรรมในการให้การ
สนับสนุนผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ เป็นผู้น าจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเพื่อน
ร่วมงานใหสู้งขึน้ เขา้ใจและยอมรบัความแตกต่าง รวมไปถึงการใชว้าจาในการแสดงออกที่ช่วย
สรา้งก าลงัใจที่ดีในการปฏิบติังาน” เพราะฉะนัน้ครูในสถานศึกษาจึงยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สง่ผลใหก้ารด าเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ เกิดความลา่ชา้ 
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2. ระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกนัแสวงหาและสรา้งองคค์วามรู ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจระหว่าง
ผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม น าไปสูก่ารพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิผลในการสรรหาและถ่ายโอนความรู ้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสะทอ้น
สภาพปัญหา เพื่อบูรณาการศาสตรต่์าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน (ฉัตรชัย ทองเจริญ, 2556, น. 41) 
ก่อใหเ้กิดการร่วมเรียนรูแ้ละร่วมมือรวมพลังระหว่างผูบ้ริหารและครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้อง
นักเรียน และพัฒนาวิชาชีพครูใหเ้กิดความกา้วหนา้ (อนุสรา สุวรรณวงศ,์ 2559, น. 167) สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ปราณี ไชยภักดี และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครู สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา
สงขลา เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมากและครูที่ปฏิบติังานในขนาดสถานศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในภาพรวมแตกต่างกนักนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยัของอ านาท เหลือนอ้ย (2561, บทคัดย่อ) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยรวมมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
และความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก  

เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
นอ้ย คือ ดา้นการสะทอ้นคิดตามสภาพจริง ดา้นการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน ดา้นการ
สรา้งค่านิยมร่วมกนั และดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ตามล าดบั  ทัง้นีด้า้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังาน เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ  ครูในสถานศึกษาของท่านมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ที่ เป็นเช่นนี ้เพราะ ครูใน
สถานศึกษาขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้และไม่สามารถ
ประยุกตใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลตามบริบทของสถานศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับ 
มนตรี แยม้กสิกร (2559, น. 14) ที่กล่าวว่า การประเมินผลของผู้เรียนในปัจจุบัน มุ่งวัดเนือ้หา
สาระมากกว่าการวดัประเมินสมรรถนะของนกัเรียนสง่ผลใหเ้กิดสภาพปัญหาในดา้นสมรรถนะของ
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นักเรียน ผูส้อนจึงตอ้งคิดคน้เพื่อหากลวิธีในการจัดรูปแบบการสอน และวิธีการประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบตามสภาพแวดลอ้มและบริบทที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดที่ส  าคัญ คือ กระตุน้ให้
เพื่อนครูไดม้ีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของจีรภา เพชร
สงคราม (2554, น. 61) ที่กล่าวว่า “การที่บุคคลมีส่วนในการแสดงความคิด การตดัสินใจ และการ
รบัผิดชอบเพื่อปฏิบติัหนา้ที่รว่มกนัในองคก์ร เพื่อเสรมิแรงซึ่งกนัและกนัในการท างาน จะก่อใหเ้กิด
ความส าเร็จขึน้อย่างเป็นรูปธรรม” เพราะฉะนัน้ครูในสถานศึกษาจึงยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานในดา้นการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ซึ่ งส่งผลต่อผูเ้รียนและผลสมัฤทธิ์

ของสถานศกึษาโดยรวม 
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมีความสัมพันธ์กันกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) =.858 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากปัจจยัส าคญัในการสรา้งชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยผู้น าที่สรา้งความน่าเชื่อถือ 
และไวว้างใจ ใหก้ารยอมรบัและสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง การมอบหมายภาระหน้าที่  
ที่มีความน่าทา้ทาย ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิดและริเริ่มสรา้งสรรคโ์ดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน   
ซึ่งผูน้  าจะตอ้งประกอบดว้ยการเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ มีความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการหลกัสตูร
สามารถหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีแนวคิดว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดี
ที่สุด และใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาความเป็นมนุษย ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ (สมคิด สรอ้ยน า้, 
2557, น. 37) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธันยพร บุญรกัษา (2553, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนในสงักัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของสถานศึกษา 
มีความสมัพันธท์างบวกกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้  าในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญที่ระดบั .01
และงานวิจยัของ (วิรชัดา ทานิล, 2561, บทคดัย่อ) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเป็นชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ร่วมกันของครู มีความสัมพันธ์กันกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกดา้นร่วมกันพยากรณ์
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดร้อ้ยละ 64.60 โดยดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอ านาจการ
พยากรณ์สูงสุด  รองลงมาได้แก่  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน การสร้างวิสัยทัศน ์ 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี ้
เนื่องจาก ครูในสถานศึกษามีภาวะผูน้  าซึ่งเป็นส่วนเสริมสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
สถานศึกษา การที่ครูมีภาวะผูน้  าร่วมจะช่วยสรา้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียน
เป็นส าคัญ โดยอาศัยภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ สรา้งการกระจายอ านาจตามภาระหน้าที่  
ที่รบัผิดชอบ และสรา้งก าลังใจให้เกิดแก่เพื่อนครู ส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนาศักยภาพและสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน (ประจักษ์ ศรสาลี, 2561, น. 7) สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ วรลกัษณ ์ชกู าเนิด และคนอ่ืน ๆ  (2557, น. 95) ที่ไดศ้กึษาองคป์ระกอบ คณุลกัษณะ และรูปแบบ
ของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนวทางการจดัการเรียนรู้
สอดคล้องกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู ส่งผลต่อ 
ความเชื่อมั่นของครู ช่วยใหค้รูมีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก และปรบัทศันคติในการปฏิบติัหนา้ที่ ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์นบัว่าเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ครูใน
สถานศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ ส่งผลให้
เพื่อนครูมีการยอมรบัเชื่อมนั ศรทัธา และไวว้างใจในความสามารถของผูน้  า มีความยินดีทีจะทุ่มเท
การปฏิบติังานตามภาระหนา้ที่ และเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏิบติังาน (ภารดี อนนัตน์าวี, 2551, 
น. 67) สอดคลอ้งกับจตุรภัทร ประทุม (2559, น. 38) ไดส้รุปว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 
ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ที่ที่ตน
ไดร้บัมอบหมายอย่างสดุความสามารถ  

ในดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจนับว่าเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูในสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรบัซึ่งกนัและกัน มีก าลงัใจที่ดีในการปฏิบติังาน เปิดใจยอมรบัค าชีแ้นะในการปฏิบติังานจาก
เพื่อนครู เมื่อผูน้  าครูสามารถก าลงัใจใหเ้กิดแก่เพื่อนครู ย่อมส่งผลใหเ้พื่อนครูเต็มใจที่จะใชค้วาม
พยายามอย่างเต็มที่ในการใหค้วามรว่มมือและปฏิบติังานใหบ้รรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่ได้
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ก าหนดไวร้่วมกนั (โชติกา ระโส, 2555, น. 13) สอดคลอ้งกบัวชิระ กนัภยั (2559, น. 14) ไดส้รุปว่า 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ เป็นปัจจยัที่ผลกัดนัใหบ้คุลากรในสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมายตามที่ก าหนด หรือปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเปา้ประสงคข์องสถานศกึษา 

นอกจากนีด้า้นการสรา้งวิสยัทศันน์บัว่าเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนีเ้พราะ ครูในสถานศึกษามีการสรา้ง
วิสยัทัศนร์่วมกัน ซึ่งจะช่วยสรา้งความผูกพัน และความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานที่มีความทา้ทาย 
เห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น เกิดการท างานที่เป็นกิจวตัรประจ าวนั สามารถคาดเดาสภาพปัญหา
ที่จะเกิดขึน้ก่อนและหลังการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขล่วงหน้าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมศกัดิ์ ดลประสิทธ,์ 2555)  สอดคลอ้งกบั อไุรวรรณ ไชยโย (2556, น. 45) ที่สรุปว่า 
การสรา้งวิสยัทัศนเ์ป็นส่วนหนึ่งในแรงผลกัดันใหส้มาชิกเกิดการพัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ ตาม
ความรูค้วามสามารถ พัฒนาองคก์รในอุดมคติ โดยค านึงถึงความเป็นไปได ้ส่งผลใหอ้งคก์รเกิด
ความเขม้แข็งและกา้วหนา้ 

อีกทัง้ดา้นการกระตุน้ทางปัญญานับว่าเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อ
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ครูในสถานศึกษามีการ
ปรบัเปลี่ยนทศันะ และรบัรูแ้นวปฏิบติัร่วมกนั ผ่านการอภิปรายถึงประเด็นปัญหาในสภาพบรบิทที่
เป็นจริง ส่งผลใหเ้พื่อนครูเกิดความตระหนกัและรบัทราบในสภาพปัญหา คน้พบแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา และก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างสรา้งสรรค ์(ประจกัษ์ ศรสาลี, 2561, น. 61) สอดคลอ้งกบั ขวญั
ชยั จะเกรง (2553, น. 68) ที่กล่าวว่า การกระตุน้ทางปัญญาเป็นพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการ
จัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ กระตุน้ใหผู้ร้่วมงานเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาในรูปแบบใหม่อย่างสรา้งสรรค์ มองสภาพปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบดา้น และ
วิเคราะหส์ภาพปัญหาดว้ยเหตผุลและขอ้มลูหลกัฐานที่ปรากฏ   

รวมถึงดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลนบัว่าเป็นภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ครูในสถานศึกษาดูแลเอาใจใส่
เพื่อนครูเป็นรายบุคคลโดยยึดหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้เพื่อนครู เห็นถึง
ความส าคัญ  นอกจากนี ้ยังท าหน้าที่ ในส่วนของที่ ปรึกษาเพื่ อรับความคิดเห็น ตลอดจน 
เปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูมีส่วนร่วมในการสะทอ้นสภาพปัญหาตามสภาพจรงิ เพื่อน าขอ้สรุปมาปรบั
ใชใ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (มยุรี ทรพัยบ์ุญ, 2553) 
สอดคล้องกับ สมุทร ช านาญ (2556, น. 151) ที่กล่าวว่า การค านึงถึงปัจเจกบุคคล เป็นการ
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ติดต่อสื่อสารเป็นการส่วนตัวแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ และมอบหมาย
งานใหทุ้กคนมีส่วนร่วมตามความสมัครใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยใหเ้กิด
การท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความขดัแยง้ที่มีในองคก์ร 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ระดับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ขอ้การแสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่านการใชว้าจาและการแสดงออกที่เหมาะสม  
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ดังนั้นครูในสถานศึกษาจึงควรสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครู ค านึงถึง
ความรูส้กึและเอาใจใสเ่พื่อนครู เพื่อรว่มกนัแกไ้ขสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในองคก์ร 

2. ระดับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานขอ้การมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ดังนั้นครูใน
สถานศึกษาจึงควรร่วมมือกันสรา้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ผ่านการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามวิธีการที่เหมาะสมกบับรบิทของสถานศึกษา 

3. ความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ดังนั้นครูในสถานศึกษา  จึงควรมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการมี อิท ธิพลอย่างมี อุดมการณ์ 
มีความสามารถในการพยากรณช์มุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมากที่สดุ ดงันัน้ครูในสถานศกึษา
จึงควรเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการควบคมุอารมณข์องตนเอง เป็นผูน้  าแก่เพื่อนครูในดา้น
วิชาการและการใช้เทคโนโลยี เพื่อจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกดา้นร่วมกันพยากรณ์
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ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดร้อ้ยละ 64.60 จึงควรแนะน าและส่งเสริมภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
ของครูใหเ้กิดขึน้ในสถานศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับองคป์ระกอบที่เสริมสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใน

สถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา เพื่อประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการพฒันาครูอย่างเป็นระบบ 

2. ควรศึกษาตัวแปรภาวะผูน้  าของครูในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค ์
ภาวะผูน้  าเชิงวิชาการ เป็นตน้ ที่สง่ผลต่อชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษา 

3. ควรด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Studies) โดยเลือก
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เก่ียวกับการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของครู  
เพื่อสงัเคราะหแ์ละใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตผูน้  าครูที่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงจ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 
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ตาราง 18 จ านวนผูบ้รหิาร ครู และนกัเรียน ของโรงเรียนในสงักดั สพม. 2 

 

ล าดบั ชื่อโรงเรียน นกัเรียน ผูอ้  านวยการ 
รอง 

ผูอ้  านวยการ 
ครู 

1 กนุนทีรุทธารามวิทยาคม 757 1 2 45 

2 จนัทรห์ุ่นบ าเพ็ญ 749 1 2 42 
3 เจา้พระยาวิทยาคม 343 1 0 23 
4 ดอนเมืองจาตรุจินดา 1,324 1 3 70 
5 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 2,705 1 4 140 
6 เตรียมอดุมศกึษา สวุินทวงศ ์ 1,442 1 3 70 
7 เตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 3,173 1 4 162 
8 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 4,209 1 4 210 
9 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รชัดา 2,556 1 4 130 
10 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการสวุรรณภมูิ 1,675 1 3 86 
11 เทพลีลา 2,020 1 4 106 
12 เทพศิรนิทรร์ม่เกลา้ 3,185 1 4 162 
13 นนทรีวิทยา 1,638 1 3 86 
14 นวมินทราชินทูิศ เตรียมฯ นอ้มเกลา้ 2,969 1 4 150 
15 นวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา 2,315 1 4 116 
16 นวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลยั 2,523 1 4 130 
17 นวมินทราชินทูิศ สตรวีิทยา 2 2,668 1 4 130 
18 นวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร 2,600 1 4 134 
19 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 4,118 1 4 210 
20 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 2 3,875 1 4 181 
21 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 4 1,764 1 4 92 
22 บางกะปิ 2,917 1 4 148 
23 ปทมุคงคา 1,502 1 3 83 

24 พรตพิทยพยตั 2,791 1 4 142 

25 พระโขนงพิทยาลยั 1,800 1 4 94 

26 พทุธจกัรวิทยา 217 1 0 16 
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ตาราง 18 (ต่อ)

ล าดบั ชื่อโรงเรียน นกัเรียน ผูอ้  านวยการ 
รอง 

ผูอ้  านวยการ 
ครู 

27 มธัยมวดัธาตทุอง 1,337 1 3 72 
28 มธัยมวดับงึทองหลาง 1,743 1 4 97 
29 มธัยมวดัหนองจอก 2,609 1 4 136 
30 ยานนาเวศวิทยาคม 1,403 1 3 74 
31 รตันโกสินทรส์มโภชบางเขน 2,275 1 4 116 
32 รตันโกสินทรส์มโภชลาดกระบงั 2,276 1 4 118 
33 ราชด าร ิ 1,913 1 4 100 
34 ราชวินติบางเขน 1,686 1 4 88 
35 ฤทธิยะวรรณาลยั 4,047 1 4 206 
36 ฤทธิยะวรรณาลยั 2 2,330 1 4 120 
37 ลาดปลาเคา้พิทยาคม 1,639 1 3 87 
38 วชิรธรรมสาธิต 2,749 1 4 140 
39 วดัสทุธิวราราม 2,881 1 4 146 
40 ศรีพฤฒา 1,656 1 3 88 
41 เศรษฐบตุรบ าเพ็ญ 3,073 1 4 158 

42 
สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินปูถมัภ ์

2,034 1 4 102 

43 สตรีวิทยา 2 ในพระราชปูถมัภฯ์ 4,339 1 4 220 
44 สตรีศรีสรุโิยทยั 1,809 1 4 92 
45 สตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ 2,220 1 4 112 
46 สายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภฯ์ 2,505 1 4 129 
47 สารวิทยา 2,809 1 4 144 
48 สิรริตันาธร 2,716 1 4 138 
49 สีกนั (วฒันานนัทอ์ปุถมัภ)์ 1,876 1 4 94 
50 สขุมุนวพนัธอ์ปุถมัภ ์ 1,139 1 3 58 
51 สรุศกัดิ์มนตรี 2,780 1 4 144 
52 หอวงั 3,968 1 4 200 

รวม 119,647 52 186 6,137 



 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

1. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  2. โรงเรียนจนัทรห์ุ่นบ าเพ็ญ 
3. โรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา   4. โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 
5. โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  6. โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รชัดา 
7. โรงเรียนเทพลีลา    8. โรงเรียนนนทรีวิทยา 
9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมฯ นอ้มเกลา้ 10. โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลยั
11. โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา 2  12. โรงเรียนนวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร 
13. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)  14. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 215. 
15. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 4 16. โรงเรียนบางกะปิ 
17. โรงเรียนปทมุคงคา    18. โรงเรียนพรตพิทยพยตั   
19. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั   20. โรงเรียนมธัยมวดัธาตทุอง  
21. โรงเรียนมธัยมวดับงึทองหลาง  22. โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก   
23. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม   24. โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางเขน  
25. โรงเรียนราชด าริ    26. โรงเรียนราชวินิตบางเขน   
27. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั   28. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2   
29. โรงเรียนลาดปลาเคา้พิทยาคม  30. โรงเรียนวดัสทุธิวราราม   
31. โรงเรียนศรีพฤฒา    32. โรงเรียนหอวงั    
33. โรงเรียนสตรีศรีสรุิโยทยั   34. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชปูถมัภฯ์-
35. โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ  36. โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภฯ์  
37. โรงเรียนสิรริตันาธร    38. โรงเรียนสขุมุนวพนัธอ์ปุถมัภ ์   
39. โรงเรียนสรุศกัดิม์นตรี   40. โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม  

      ในพระบรมราชินปูถมัภ ์
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา  
     (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา)                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา  อาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  
   (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและการวิจัย)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา ข้าราชการบำนาญภาควิชาการบริหารการศึกษา 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและการวิจัย)            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ดร.อนิรุทร์ บุญเกื้อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

5. นายเทียนชัย ไชยโชค    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
      กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์

1 2 3 4 5 
การกระตุ้นทางปัญญา 

1 
ท่านส่งเสริมความคิดของเพื่อนครูให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการปฏิบติังานในชัน้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ท่านชี ้แจงให้เพื่อนครูทราบถึงทางเลือกใหม่ที่
สรา้งสรรคใ์นการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเรจ็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
ท่านกระตุ้นให้เพื่ อนครูได้ตั้งข้อสมมติฐาน
เก่ียวกบัสภาพปัญหาของนกัเรียนท่ีเป็นปัจจบุนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 
ท่านท าใหเ้พื่อนครูรูส้ึกว่าปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่ง
ที่ท้าทาย โดยพรอ้มที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
รว่มกนั 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5 
ท่านเปิดโอกาสให้เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการ
แสดงความ คิด เห็ น  เพื่ อพัฒ นางาน ให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

6 
ท่านแสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อน
ค รูผ่ านการใช้วาจาและการแสดงออกที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 
ท่านค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
โดยปฏิบติัต่อเพื่อนครูทกุคนอย่างเท่าเทียม 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

8 ท่านใหค้ าแนะน าและเป็นพี่เลีย้งติดตามผลการ
ปฏิบติังานของเพื่อนครู 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์

1 2 3 4 5 

9 
ท่านเป็นผูป้ระสานงานที่ดีระหว่างเพื่อนครูใน
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 
ท่านน าแนวคิดของเพื่ อนครูแต่ละคนเข้าสู่
กระบวนการสนทนากลุ่ ม  เพื่ อน าผลการ
อภิปรายไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อนกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

11 
ท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู 
ในดา้นการควบคมุอารมณข์องตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

12 
ท่าน เป็นผู้น าแก่ เพื่ อนค รูในด้านวิชาการ 
และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
*หมายเหตุ เพิ่มประเด็นเป็นขอ้ที่ 13 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใชไ้ด ้
 

13 
ท่านเป็นผู้น าแก่เพื่อนครูในด้านการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14 
ท่านสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ให้เพื่อนครู
น าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

15 ท่านปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนครู +1 +1 0 +1 0 0.60 ใชไ้ด ้

16 
ท่านสรา้งความศรทัธาและเป็นที่ยอมรบัในกลุ่ม
เพื่อนครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17 
ท่านสามารถน าพาเพื่อนครูไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การสร้างแรงบันดาลใจ 

18 
ท่านสรา้งความเชื่อมั่นแก่เพื่อนครูในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

+1 0 +1 +1 0 0.60 ใชไ้ด ้

19 
ท่านคาดหวังว่าเพื่ อนครูทุกคนพร้อมที่ จะ
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ ้นในด้านการบริหาร
จดัการชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 0 0.60 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์

1 2 3 4 5 

20 
ท่านสร้างเจตคติในแง่บวกเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

21 
ท่านส่งเสริมการสรา้งวัฒนธรรมการเกือ้หนุน 
ความเคารพ และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22 
ท่านสนับสนุนให้เพื่ อนครูใช้ความสามารถ 
ของตนในการท างานเพื่ อความส าเร็จขอ ง
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การสร้างวิสัยทัศน ์

23 
ท่านวิเคราะห์สภาพการท างานและสื่อสาร
วิสยัทศันใ์หเ้พื่อนครูไดร้บัทราบ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

24 
ท่านก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
อย่างชดัเจนโดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดม้ีส่วน
รว่มในการเสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25 
ท่านสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่สนับสนุน
ความคิดสรา้งสรรค์ของเพื่อนครูให้เกิดขึน้ใน
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26 
ท่านแสดงออกถึงการโน้มน้าวให้เพื่ อนครู
มองเห็นถึงภาพในอนาคตของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27 
ท่านสามารถเชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และ
แนวคิดของเพื่อนครูใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์1 2 3 4 5 

การสร้างค่านิยมร่วมกัน 

1 
ครูในสถานศึกษาของท่านเกิดความตระหนัก
รว่มกนัเก่ียวกบัความส าคญัของชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ครูในสถานศึกษาของท่านชี ้แจงจุดมุ่งหมาย
และแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
ท่านชีแ้จงแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เพื่ อนครูรับทราบ
รว่มกนั 

+1 -1 +1 0 +1 0.40 ตดัออก 

4 
ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของกลุ่มในการขับเคลื่อน
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่างชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 
ครูในสถานศึกษาของท่านสรา้งความเข้าใจ
รว่มกนัระหว่างเพื่อนครูเก่ียวกบัการแกไ้ขสภาพ
ปัญหาในชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

6 
ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการ
สนทน าแลก เป ลี่ ย น อ งค์ค วาม รู้ ทั กษ ะ  
และประสบการณท์ี่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันวางแผนการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมด าเนินการนิเทศ
ก า รส อ น อ ย่ า งส ม ่ า เส ม อ เพื่ อ ท ราบ ถึ ง
พฒันาการและสภาพปัญหาในชัน้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้



  153 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์1 2 3 4 5 

9 
ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 
ครูในสถานศึกษาของท่านรับรู ้ถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การเปิดรับการชีแ้นะในการปฏิบัติงาน 

11 
ครูในสถานศึกษาของท่านยอมรบัขอ้เสนอแนะ
จากเพื่อนครู เพื่อน ามาพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 
ครูในสถานศึกษาของท่านใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั
เทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแก่เพื่อนครูตามบรบิทท่ีเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

13 
ครูในสถานศึกษาของท่านไม่ปิดกั้นหรือจ ากัด
ขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14 

ครูในสถานศึกษาของท่านสนบัสนุนใหต่้อยอด
ข้อเสนอแนะจากกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ เพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรมใน
ชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

การสะท้อนคิดตามสภาพจริง 

15 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันสะท้อน
สาเหตุของสภาพ ปัญหาที่ พบในชั้น เรียน
ระหว่างเพื่อนครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16 
ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

17 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันคัดเลือกแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมหลงัจากรบัทราบ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์1 2 3 4 5 

18 
ครูในสถานศึกษาของท่านเชื่อมโยงองค์ความรู้
ให ม่ กั บ ป ระสบ ก ารณ์ เดิ ม ขอ งตน ผ่ าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่สง่ผลต่อชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 
ค าชีแ้จง : 

แบบสอบถามฉบบันีมุ้่งที่จะศึกษา ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่สง่ผลต่อชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  

1. แบบสอบถามฉบบันีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
     ตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที ่2 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
      ตอนที ่3 ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ   

2. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน้าที่การงานแต่ประการใด โดยจะเป็น
ประโยชนต่์อการศึกษาวิจัย ขอ้สรุปที่ไดจ้ากการวิจัยจะน าเสนอเป็นภาพรวม เพื่อทราบถึงภาวะ
ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 
 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูในความอนเุคราะหค์รัง้นี ้
นายทรงกลด เจนจิรวรกานต ์

นิสิตหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดขีดเครื่องหมาย ลงใน  ที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านตามขอ้ความต่อไปนี ้
สถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย                    หญิง 

2. อายุ 
 นอ้ยกว่า 30 ปี      อายุ 30 – 39 ปี 
 อาย ุ40 – 49 ปี     อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3. วิทยฐานะ 
 ไม่มีวิทยฐานะ     ช านาญการ 
 ช านาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  
 เชี่ยวชาญพิเศษ 

4. วฒุิการศึกษาสงูสดุ 
 ปรญิญาตรี     ปรญิญาโท 
 ปรญิญาเอก      

5. ประสบการณใ์นการท างาน  
 ประสบการณ ์1 – 5 ปี    ประสบการณ ์6 – 10 ปี 
 ประสบการณ ์11 ปีขึน้ไป       

6. ประสบการณใ์นการด าเนินงานตามแนวทางชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 
 1 – 2 ปี       3 – 4 ปี 
 5 ปีขึน้ไป   

7. ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 499 คนลงมา)   
 ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 500-999 คน) 
 ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,000 – 1,499 คน)   
 ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,500 คนขึน้ไป) 
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ตอนที ่2 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของครู 
ค าชีแ้จง : โปรดขีดเครื่องหมาย ลงในช่องแสดงระดบัการปฏิบติัของท่านเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงของครูในสถานศกึษา 
 ระดบั 5 หมายถึง ปฏิบติัมากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบติัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง ปฏิบติัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบติันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ปฏิบติันอ้ยที่สดุ 

 

 

ข้อ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1 
ท่ าน ส่ ง เส ริม ค วาม คิ ดของ เพื่ อ น ค รูให้ เกิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการปฏิบติังานในชัน้เรียน 

     

2 
ท่านชีแ้จงใหเ้พื่อนครูทราบถึงทางเลือกใหม่ที่สรา้งสรรคใ์น
การแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

     

3 
ท่านกระตุ้นให้เพื่อนครูได้ตั้งข้อสมมติฐานเก่ียวกับ
สภาพปัญหาของนกัเรียนที่เป็นปัจจบุนั 

     

4 
ท่านท าใหเ้พื่อนครูรูส้ึกว่าปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทา้ทาย 
โดยพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้รว่มกนั 

     

5 
ท่านเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

     

6 
ท่านแสดงความห่วงใยในความรูส้ึกของเพื่อนครูผ่าน
การใชว้าจาและการแสดงออกที่เหมาะสม 

     

7 
ท่านค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปฏิบัติ
ต่อเพื่อนครูทกุคนอย่างเท่าเทียม 

     

8 
ท่านให้ค าแนะน าและเป็นพี่ เลี ้ยงติดตามผลการ
ปฏิบติังานของเพื่อนครู 
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ข้อ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

9 
ท่ าน เป็ นผู้ป ระสานงานที่ ดี ระห ว่ า ง เพื่ อนค รู ใน
สถานศกึษา 

     

10 
ท่านน าแนวคิดของเพื่อนครูแต่ละคนเขา้สู่กระบวนการ
สนทนากลุ่ม เพื่อน าผลการอภิปรายไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชนต่์อนกัเรียน 

     

11 
ท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในดา้นการ
ควบคมุอารมณข์องตนเอง 

     

12 
ท่านเป็นผู้น าแก่เพื่อนครูในด้านวิชาการและการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

13 
ท่านเป็นผู้น าแก่เพื่อนครูในด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

     

14 
ท่านสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ให้เพื่ อนครูน าไป
ปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

15 ท่านปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนครู      

16 ท่านสรา้งความศรทัธาและเป็นที่ยอมรบัในกลุม่เพื่อนครู      

17 ท่านสามารถน าพาเพื่อนครูไปสูจ่ดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้      

18 
ท่านสรา้งความเชื่อมั่นแก่เพื่อนครูในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

19 
ท่านคาดหวงัว่าเพื่อนครูทุกคนพรอ้มที่จะพัฒนาตนเอง
ใหดี้ยิ่งขึน้ในดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรียน 

     

20 
ท่านสรา้งเจตคติในแง่บวกเก่ียวกับสภาพปัญหาของ
นกัเรียนที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน 

     

21 
ท่ าน ส่ ง เส ริม ก ารส ร้า งวัฒ นธรรม การ เกื้อหนุ น 
ความเคารพ และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

     

22 
ท่านสนบัสนนุใหเ้พื่อนครูใชค้วามสามารถของตนในการ
ท างานเพื่อความส าเรจ็ของสถานศกึษา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ข้อ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

23 
ท่านวิเคราะหส์ภาพการท างานและสื่อสารวิสัยทัศนใ์ห้
เพื่อนครูไดร้บัทราบ 

     

24 
ท่านก าหนดวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานอย่างชดัเจน
โดยเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูไดม้ีสว่นรว่มในการเสนอแนะ 

     

25 
ท่านสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่สนับสนุนความคิด
สรา้งสรรคข์องเพื่อนครูใหเ้กิดขึน้ในสถานศกึษา 

     

26 
ท่านแสดงออกถึงการโน้มน้าวให้เพื่อนครูมองเห็นถึง
ภาพในอนาคตของสถานศกึษา 

     

27 
ท่านสามารถเชื่อมโยงค่านิยม ความเชื่อ และแนวคิด
ของเพื่อนครูใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั 
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ตอนที ่3 ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ   
ค าชีแ้จง : โปรดขีดเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา 
 ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

 

ข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1 
ครูในสถานศึกษาของท่านเกิดความตระหนักร่วมกัน
เก่ียวกบัความส าคญัของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

     

2 
ครูในสถานศึกษาของท่านชีแ้จงจุดมุ่งหมายและแนวทาง 
ในการขบัเคลื่อนชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

     

3 
ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทและความ
รบัผิดชอบของกลุ่มในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างชดัเจน 

     

4 
ครูในสถานศึกษาของท่านสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างเพื่อนครูเก่ียวกบัการแกไ้ขสภาพปัญหาในชัน้เรียน 

     

5 
ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการสนทนา
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณท์ี่จ  าเป็น
ในการปฏิบติังาน 

     

6 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

     

7 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมด าเนินการนิเทศการสอน
อย่างสม ่าเสมอเพื่อทราบถึงพัฒนาการและสภาพปัญหา
ในชัน้เรียน 
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ข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

8 
ครูในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 

     

9 
ครูในสถานศึกษาของท่านรบัรูถ้ึงผลลัพธ์ที่ เกิดขึน้ผ่าน
กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

     

10 
ครูในสถานศึกษาของท่านยอมรบัขอ้เสนอแนะจากเพื่อนครู 
เพื่อน ามาพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

     

11 
ครูในสถานศึกษาของท่านให้ค าแนะน าเก่ียวกับเทคนิค 
และกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่เพื่อนครู
ตามบรบิทท่ีเหมาะสม 

     

12 
ครูในสถานศึกษาของท่านไม่ปิดกั้นหรือจ ากัดขอบเขตใน
การแสดงความคิดเห็นของเพื่อนครู 

     

13 
ค รูในสถานศึ กษ าของท่ าน สนั บ สนุ น ให้ ต่ อยอด
ขอ้เสนอแนะจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ เพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมในชัน้เรียน 

     

14 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันสะท้อนสาเหตุของ
สภาพปัญหาที่พบในชัน้เรียนระหว่างเพื่อนครู 

     

15 
ครูในสถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ที่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน 

     

16 
ครูในสถานศึกษาของท่านร่วมกันคัดเลือกแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมหลังจากรบัทราบแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา 

     

17 
ครูในสถานศึกษาของท่านเชื่อมโยงองค์ความรูใ้หม่กับ
ประสบการณ์เดิมของตนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  165 

 



  166 

 



  167 

 



  168 

 



  169 

 



 170 
 
ประวัติผู้เขียน 
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สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2560 : การศกึษาบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1  
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