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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) เพื่อพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (3) เพื่อวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ครูแกนน า สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จ านวน 19 คน ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1) การศึกษาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ดงัน้ี (1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มี 15 คุณลกัษณะ
พฤติกรรม (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ มี 14 คุณลกัษณะพฤติกรรม (3) การกระตุน้ทางปัญญา 
มี 16 คุณลักษณะพฤติกรรม (4) การบ่งช้ีและวิสัยทัศน์ มี 12 คุณลักษณะพฤติกรรม และ  
(5) การค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล มี 18 คุณลักษณะพฤติกรรม ซ่ึงผลการศึกษา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้ ง 5 องค์ประกอบได้แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกัน  
โดยในแต่ละองค์ประกอบผูน้ าจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และมีแนวทางในการน าไปสู่ 
การปฏิบติัเพื่อน าโรงเรียนไปสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  



ค 

2) การพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ พบวา่ คู่มือมีความเหมาะสมและมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 4 ส่วนไดแ้ก่ 1) การด าเนินการ
ตามแนวทางการพฒันา 2) การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 3) การพฒันาครูแกนน า 
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ และ 4) การประเมินและติดตามการใชคู้่มือ 

3) การวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้รูปแบบของ Kirkpatrick’s ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของครูแกนน า 
พบว่า ครูแกนน ามีความพึงพอใจในการฝึกอบรม  เน้ือหาสาระ กิจกรรม สถานท่ี วิทยากร  
ส่ิงอ านวยความสะดวก โสตทศันูปกรณ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ผลการเรียนรู้ พบว่า ครูแกนน า
ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะการปฏิบติัใหม่เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมและครูแกนน ามีคะแนน
การทดสอบสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 3) พฤติกรรมการท างาน จากผลการประเมินและติดตาม
พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าหลงัการฝึกอบรม 120 วนั พบวา่ ครูแกนน าไดรั้บความรู้
และทกัษะรวมทั้งแสดงความกระตือรือร้นท่ีมากข้ึน (4) ผลลพัธ์ต่อโรงเรียน พบวา่ การจดัการเรียน
การเรียนรู้มีประสิทธิผลและการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนไดรั้บการปรับปรุง นอกจากน้ีครูแกนน า
สามารถพัฒนาเครือข่ายท่ีเน้นการเรียนรู้ของครูและความร่วมมือทางวิชาการซ่ึงการแสดง
พฤติกรรมดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอยา่งยิง่  

จากการวิจยัสรุปไดว้่าการพฒันาสมรรถนะผ่านการฝึกอบรมของครูส่งผลในการเพิ่ม
การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและปรับปรุงคุณภาพ 
การสอนและการเรียนรู้เพื่อเนน้ประสิทธิภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this research were to investigate the transformational competency of 
pilot teachers to professional learning community, to develop the transformational competency of 
the pilot teachers for professional learning community, and to analyze the transformational 
competency development results of the pilot teachers. The target group involved in this research 
was composed of 19  pilot teachers under the Chiang Mai Provincial Education Office and the 
Office of Private Education Commission. Both qualitative and quantitative data were collected. The 
quantitative data were statistically analyzed for percentage, mean, and standard deviation, and the 
content analysis was used to analyze the qualitative data. The research results are summarized as 
follows. 

1 ) The transformation competency of the pilot teachers comprised five components. 
They included ideological influence with 15 behavioral characteristics; inspirational formation with 
1 4  behavioral characteristics; intellectual stimulation with 1 6  behavioral characteristics; 
identification and vision with 12  behavioral characteristics; and individualized consideration with 
18  behavioral characteristics. Each component required desirable characteristics and a practical 
guideline to implement in order to transform the schools into a professional learning community.  

2 ) The development of the transformation competency of the pilot teachers revealed 
that the handbook was appropriate and it consisted of four major components. They included 



จ 

guideline implementation, transformational competency development, development of the pilot 
teachers to a professional learning community, and assessment and follow up of the handbook 
implementation. 

3 ) The analysis results of the transformational competency development of the pilot 
teachers based on Kirkpatrick’s Model revealed that the satisfaction of the pilot teachers was at the 
highest level with training, contents, activities, venue, trainers, facilities, and audio-visual 
equipment. For knowledge, it was found that the pilot teachers were able to acquire new knowledge 
and practical skills after the training. Their posttest scores were higher than their pre-test scores. 
Their working behaviors from the assessment and follow up 120  days after the training revealed 
that the pilot teachers acquired more knowledge and skills, and exhibited greater working 
enthusiasm. The results on their schools revealed that classroom and learning management 
improved and was effective. Moreover, the pilot teachers were able to form a network that focused 
on teachers’ learning and academic collaboration. This behavior was truly beneficial to their 
schools.     

It was concluded from the research that the competency development through teachers’ 
training could enhance the learning and behavioral changes of the teachers. The development was 
an important tool to drive the schools into a professional learning community and improved the 
quality of teaching and learning with an emphasis on the efficiency of learners.  

 
Keywords: Transformational Competency Development, Professional Learning Community, 
Training Pilot Teachers 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงดว้ยดี โดยไดรั้บค าแนะน าในการปรับปรุงเพิ่มเติมวทิยานิพนธ์
ให้มีความสมบูรณ์จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ และรองศาสตราจารย์  
ดร.สุภาณี เส็งศรี เป็นอย่างดี รวมถึงความเมตตาดูแลและเอาใจใส่อย่างดี จากอาจารยท่ี์ปรึกษา
อาจารย ์ดร.ณัฐิยา ตนัตรานนท์  รองศาสตราจารย ์ดร.เกตุมณี มากมี และรองศาสตราจารยสุ์เทพ  
พงศ์ศรีวฒัน์  ซ่ึงกรุณาเสียสละเวลาให้ความใจใส่ ให้ค  าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ และตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึนตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตรวจสอบและประเมินรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ท่ีให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และประสานงาน ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ผูว้ิจยั 
ตลอดมา ตลอดจนคน้ควา้หาขอ้มูลในการจดัท าวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี
ท้ายท่ีสุดขอขอบคุณครอบครัวจนัทบุรีทุกคนท่ีให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจ และคอยติดตาม
ความกา้วหนา้ของการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน า
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพความเป็นอยูใ่นโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง และการส่ือสาร อนัเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองโลก ส่งผลท าให้ประเทศต่าง ๆ 
ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน นบัจากน้ีต่อไปโลก
ก าลงักา้วเขา้สู่ระยะแห่งการเปล่ียนยุคเปล่ียนสมยั ซ่ึงเป็นการเปล่ียนผา่นสู่ยุคโลกาภิวตัน์ สังคมยคุ
โลกาภิวตัน์จึงเป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนอนัเป็นยุคท่ีพฒันาการและการเปล่ียนแปลง
อยา่งมากทางดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารและการคมนาคมเช่ือมโยงประเทศต่าง ๆ ใหใ้กลชิ้ดกนัมาก
ข้ึนท าให้กระแสโลกทั้งในรูปของทุน ขอ้มูลข่าวสาร ค่านิยมและวฒันธรรมบางอยา่งไดแ้ผก่ระจาย
ครอบคลุมไปทัว่โลก ดงันั้นการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างคนเพื่อน าไปสู่การพฒันาสังคม
พฒันาเศรษฐกิจและ พฒันาประเทศชาติ ความส าคญัของการศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีคุณค่าท่ี
ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความส าคญั รวมทั้งยอมรับในระบบการจดัการศึกษาว่าจะน าไปสู่ 
การพฒันาและการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและ คุณภาพสังคมโดยรวมได้ในท่ีสุด “การศึกษา” 
เป็นปัจจัยและเป็นพลังอ านาจท่ีส าคัญในการสร้างชาติให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดศักยภาพ 
ในการแข่งขนักบันานาประเทศได ้และพลงัอ านาจของชาติยุคปัจจุบนัจะข้ึนอยู่กบัศกัยภาพและ
คุณภาพของ “คน” เป็นส าคญั และการศึกษาเป็นรากฐานส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาคนให้
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ นอกจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกแลว้ แรงขบั
เคล่ือนท่ีจะมีผลกระทบและนยัส าคญัต่อภาคการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทยท่ีมีความส าคญัมาก
เช่นกัน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ด้วยความส าคญัของ
การศึกษายงัคงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติและการพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนั
กบัประเทศอ่ืนได ้ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมนั้น ตอ้งมีการพฒันาประชากรของประเทศ ให้มี
คุณภาพ ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา ประชากรของประเทศให้มี
ความรู้ และทกัษะความสามารถ  ดงันั้นหัวใจของการพฒันาการศึกษาคือ การพฒันาผูเ้รียนให้มี
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมเพื่อเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต ดงันั้นวชิาชีพครูเป็นวชิาชีพชั้นสูงสาขาหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อ
สังคมโดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชั้นสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ วฒันธรรมในปัจจุบนัดว้ยแลว้ ครูจึงมี
ความส าคญัมากข้ึนเพราะเป็นบุคคลท่ีพฒันาคนให้ทนักบั การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในสังคม การ
พฒันาครูจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ครูทนัต่อการเปล่ียนแปลง ทุก ๆ ดา้นในสังคมและสามารถช้ีน า
สังคมได ้เพราะครูคือ ศูนยก์ลางของการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ จึงกล่าว
ไดว้า่ ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการปลูกฝังทั้งวิชาความรู้ และความประพฤติแก่เด็กและเยาวชน 
ครูเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เด็กนกัเรียน อ่านออกเขียนได ้คิดวิเคราะห์เป็นโดยท่ีครูเป็นผูส้ร้าง
พฒันาการใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถอยา่งมีมิติครบทุกส่วนโดยผา่นทางดา้นวชิาการคือ การ
จดัการเรียนรู้ ทางดา้นร่างกายตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ทางดา้นอารมณ์ คือการกล่อมเกลาดว้ยศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และในส่วนทางด้านสังคมนั้น ครูตอ้งสอนให้นักเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  
รู้จกัประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม รู้จกับ าเพญ็ประโยชน์ รวมทั้งรู้จกัความเสียสละ อดทน 
ซ่ึงจะพฒันาใหน้กัเรียนมีความรู้อยา่งสมบูรณ์ในทุกดา้น (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  

ดงันั้นการเสริมสร้างและพฒันาครูใหเ้ป็นผูน้ าทางการศึกษาจึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัท่ี
จะท าให้การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพการณ์
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันา ทั้งทางดา้นหลกัสูตร 
การจดัการเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการจดัการศึกษา ครูจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เป็นผูท่ี้
ทันสมัย ทันโลกทันต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลดีต่อการจดั
การศึกษา และเม่ือพฒันาครูให้เป็นผูน้ าและมีสมรรถนะผูน้ าแลว้จะส่งเสริมการท างานจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายและท่ีส าคัญสมรรถนะผูน้ าของครูนับว่ามีความส าคัญท่ีช่วยส่งเสริม 
เสริมสร้างให้นกัเรียนเกิดการพฒันาผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน และประยงค ์ รณรงค ์(2550, น. 8-31) ผูน้ า
เป็นท่ียอมรับวา่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จมกัจะมีส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ๆ ไป ซ่ึงส่ิงนั้นก็
ใช่ว่าคนนั้นจะต้องเก่งงานเป็นเลิศแต่ส่ิงท่ีเหนือกว่าผูอ่ื้น ก็คือ ภาวะผูน้ า (Leadership) อนัเป็น
คุณสมบติัทางดา้นจิตวิทยาซ่ึงบุคคลนั้น สามารถชกัจูงโนม้นา้ว น าเสนอขอ้มูลขอ้เท็จ จริงให้ผูอ่ื้น
เห็นดว้ย คลอ้ยตาม ยินยอมพร้อมใจและรู้สึกยินดีให้ความร่วมมือหรือร่วมท างาน รวมถึงปฏิภาณ
ไหวพริบในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดแ้ละคนทุกคนสามารถเป็นผูน้ าได ้เพราะความเป็นผูน้ าไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเพียงอยา่งเดียว ความเป็นผูน้ านั้น คนทุกคนสามารถเป็นได ้ข้ึนอยู่
กบัความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัท่ีจะดึงเอาศกัยภาพสมรรถนะผูน้ าท่ีมีอยู่
ภายในตัวออกมาใช้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าของครูจึงมีความส าคัญใน
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กระบวนการพฒันาครูและยงัสร้างเสริมความรู้ทกัษะความสามารถให้บงัเกิดสมรรถนะท่ีจ าเป็น
และมีความส าคญัต่อวิชาชีพการพฒันาครูเป็นงานท่ีต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเพราะ 
การพัฒนาครูจะช่วยพัฒนาคุณภาพและวิ ธีการท างานของครูช่วยประหยัดเวลาและลด 
ความสูญเปล่าท าให้รู้งานและท างานไดร้วดเร็วมีประสิทธิภาพท าให้ครูกา้วทนัความเปล่ียนแปลง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัได้
อยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาและบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เป้าหมายหลกัของการพฒันาสมรรถนะผูน้ าครูเพื่อให้ครูพฒันาและปรับปรุงการสอนของตนเอง
และเรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองของการพฒันาครู  

ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งในปัจจุบนัท่ีกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
สังคมเทคโนโลยีและขอ้มูลข่าวสารมาถึงกนัอยา่งรวดเร็ว ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อ
ระบบและคุณภาพการศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดจึ้งเป็นส่ิงทา้ทายอยา่งยิ่งส าหรับครูในการพฒันา
คุณภาพนกัเรียน ครูจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและการพฒันาครูในโรงเรียน
ให้มีเป็นครูผูน้ าและมีสมรรถนะผูน้ าร่วมกับการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีมี
รูปธรรมอยา่งชดัเจน ในการประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทวฒันธรรมของโรงเรียนโดยเร่ิมจาก
การใชค้วามรู้  ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานของการเป็นผูน้ า ของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบติักิจกรรม
เพื่อให้ครูและโรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงและ มีความเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพซ่ึงเป็นนวตักรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นความร่วมมือ
ร่วมใจกนัทางวิชาการของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัร่วมมือกนั ช่วยเหลือ สนบัสนุน และส่งเสริมซ่ึงกนัและ
กนั ท าให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของครูดว้ยกระบวนการต่อเน่ืองท่ีครูท างานร่วมกนัในวงจร
ของการร่วมกนัตั้งค  าถาม และการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนกัเรียน
โดยมีความเช่ือวา่ หวัใจของการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้ดีข้ึนอยูท่ี่การเรียนรู้ท่ีฝังอยูใ่นการ
ท างานของครู และเม่ือครูรวมตวักันเป็นชุมชน ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงขบัเคล่ือน 
การเปล่ียนแปลงในระดบั “ปฏิรูป” การเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปท่ี“เกิดจากภายใน” คือ ครูร่วมกนั
ด าเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้ งจากภายในและ 
จากภายนอก ร่วมกันสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่การศึกษารวมทั้งสร้างการรวมตวักันของครู  
เพื่อท างานสร้างสรรค ์และนวตักรรมอ่ืน ๆท่ีตนเองทดลอง มาแลกเปล่ียนแบ่งปันกนั เกิดการสร้าง
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ความรู้ หรือยกระดับความรู้ในการท าหน้าท่ีครูจากประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) การเพิ่มศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบติังานดว้ยเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้และประสบการณ์ใหบุ้คลากร รวมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจดว้ยการยกยอ่ง ชมเชย 
ให้รางวลัเม่ือสามารถด าเนินการได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย บูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดบั รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน อยา่งมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการพฒันาเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  (บุญชอบ จนัทพูน , 2561; ปภาวี พิพฒันลกัษณ์, 
2557)  

ดว้ยความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ียงัมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือน 
ในระดบัโรงเรียนโดยให้ความส าคญัในการพฒันาสมรรถนะผู ้น าของครูซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น 
ท่ีตอ้งรู้และเขา้ใจในการส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี  ซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง 
การเรียนรู้ท่ีครูไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพของครูให้มีความเป็นเลิศทั้งความรู้ ทกัษะ มีเจตคติท่ีดีใน
การท างาน การพฒันาสมรรถนะผูน้ าของครูแกนน าท่ีตอ้งรู้และเขา้ใจในการเสริมสร้าง ส่งเสริม 
การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพฒันาผูเ้รียน และครูสามารถพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียนใหมี้คุณภาพมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ตามความคาดหวงัของทุกฝ่ายโดย
การพฒันาสมรรถนะผูน้ าของครูแกนน า โดยครูแกนน าเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้เกิดทีมครูผูส้อนท่ีมี
ความผูกพนักนัและเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและส่งเสริมครูเครือข่ายดว้ยกนัจะเกิดการพฒันา
เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีครู 
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัได้มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนให้มีความเป็นเลิศทั้งความรู้ 
ทกัษะ มีเจตคติท่ีดีในการท างานโดย เช่ือว่าทุกคนสามารถจะเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซ่ึงช่วยให้การเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในแต่ละระดับของ
บุคลากร เน่ืองจากทุกคนมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทศัน์เป้าหมายขององค์การ การน าวิสัยทศัน์และ
นโยบายของโรงเรียนไปสู่การปฏิบติัเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้รูปแบบการ
พฒันาครูท่ีเนน้ใหค้รูแกนน าท่ีเช่ียวชาญดา้นการสอนจะใหค้  าช้ีน าและใหค้  าปรึกษาเพื่อนครูดว้ยกนั
ตลอดจนร่วมคิดร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตรระหวา่งครูแกนน าและเพื่อน
ครูดว้ยกนัเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ามกลางเพื่อนครูและครูแกน
น าท่ีมุ่งเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยเน้นท่ีความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนอนั
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ก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดงันั้นสมาชิกครู บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรจึงตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ดว้ยการฝึกอบรมปฏิบติัจริงเรียนรู้ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและพฒันา
ศกัยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ผูเ้รียนให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการน าพาโรงเรียน
ไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางการศึกษาทุกระดบั และย ัง่ยนืโดยใหส้อดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีท่ีเป็นอยูแ่ละ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมอนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาการศึกษาใหส้ามารถด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งย ัง่ยนื 

 
วตัถุประสงค์ 

1 . เพื่อศึกษาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ  

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ  

3. เพื่อวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ค าถามการวจัิย 
1. สมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มีอะไรบา้ง 
2. การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพตอ้งท าอยา่งไร ใชก้ระบวนการอะไร 
3. การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจะน าไปสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพอยา่งไร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ได้องค์ประกอบท่ีส าคัญหรือจ าเป็นของสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ  

ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
2. ได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
3. ครูไดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งรู้

และเขา้ใจในการส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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4. ไดคู้่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพโดยครูไดรั้บการพฒันาโดยผา่นการใชท้กัษะสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่ียวชาญ ครูท่ีมีประสบการณ์ 
และเพื่อนครูดว้ยกนัซ่ึงท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูพ้ฒันาครูหรือผูท่ี้สนใจในการพฒันาครูในโรงเรียนสามารถ
ศึกษาคู่มือการใช้และเอกสารประกอบการใช้รูปแบบท่ีถูกตอ้งและมีความชัดเจน ท าให้สะดวก 
ต่อการพฒันาสมรรถนะมากข้ึน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
19 คน โดยผูว้ิจยัท าการคดัเลือกจากผูท่ี้สนใจ สมคัรใจและยินดีพร้อมให้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังน้ี  
มีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป และเป็นผูท่ี้ได้รับรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ และมี
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 

1. เป็นครูผูน้ าท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนรู้ 
2. ไดรั้บรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ 
3. ครูผูส้อนท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นวชิาชีพครูเป็นอยา่งดี  
4. มีอายงุานตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป   
5. มีความเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการโดยการอาสาสมคัร  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ผูว้ิจยัน าแนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและ

แจนซี (Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ 
และงานวิจยัของ ช่วย นาคบรรพ ์(2558); ซชัคินและซชัคิน (Sashkin & Sashkin, 2003); บาส และ 
อโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990 อา้งถึงใน สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2550); พรทิพย ์ไตรภทัร (2558); 
พอดซาคอฟฟ์ แมคเคซ่ี มูร์แมน และเฟทเทอร์ (Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990);  
พิทูล อภยัโส (2557); ยุคล์ (Yukl, 2013); รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556); ลีดวูด และแจนซี (Leithwood 
and Janzi, 2000 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธ์ิ, 2557); วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556); วอร์ด 
(Ward, 2002 อา้งถึงใน วาทิต มีสนุ่น, 2556); สุพานี  สฤษฎว์านิช (2552); อมัพร อานุภาพแสนยากร 
(2558) ท่ีอธิบายเก่ียวกบัคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงได้ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่  
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1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ี
และให้ความชดัเจนทางวิสัยทศัน์ และ 5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล รวมถึงแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ ชุลีพร เกล้ียงสง (2556); มารุต พฒัผล (2556); ชายน์ (Schein, 
1996); เชงก้ี (Senge, 1990); ณรงคฤ์ทธ์ิ อินทนาม (2553); ดูโฟร์ และเอ็กเกอร์ (Dufour and Eaker, 
1998); พิเชษ  เกษวงษ์ (2556); มาร์การ์ด และเรยโ์นลด์ (Maquardt and Reynolds, 1994); ไรเกล 
แจ๊คสัน และสโลคมั (Hellriegel, Jackson and Slocum, 2002); สิวรี พิศุทธ์ิสินธพ (2553); ฮอร์ด 
(Hord, 1997) เพื่อน าไปใช้การก าหนดเป็นกรอบในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) การสร้างค่านิยมและ
วิสัยทศัน์ร่วมกนั 2) การมีวฒันธรรมความร่วมมือร่วมใจ 3) การสนบัสนุนและการเป็นผูน้ าร่วมกนั 
4) การเรียนรู้และการประยุกตใ์ชก้ารเรียนรู้  5) การสนบัสนุนร่วมมือในการท างาน ซ่ึงผูว้ิจยับูรณา
การโดยการน าทฤษฎี งานวิจยัเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้มาพฒันาเป็นคู่มือการฝึกอบรมโดยใช้
หลักการของ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับพฒันาคู่มือการก าหนดจุดมุ่งหมายเน้ือหาสาระ 
การเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรม การใช้ส่ือการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล จากนั้นท าการ
ฝึกอบรมครูแกนน าและท าการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ  
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้แนวคิดของเคริกแพทริค (Kirkpatrick อา้งถึงใน 
มารุต พฒัผล, 2556) โดยประเมินใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจ 2) ผลการเรียนรู้ 3) พฤติกรรม 
4) ผลลพัธ์ต่อองคก์ร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สมรรถนะ  หมายถึง  ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติท่ีจ าเป็นในการ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและผล
ของการปฏิบติังาน ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีส่วนหน่ึงประกอบข้ึนจากทกัษะความรู้ ความสามารถ 
ทศันคติ บุคลิกภาพค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม 

สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู  หมายถึง  สมรรถนะผูน้ าของครูแกนน าท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติ วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ในการพฒันาผูเ้รียนและ
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ทางปัญญา ใหก้บัครูในโรงเรียนโดยค านึงถึงลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคล โดยบุคคลแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัอุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม ตลอดจน
ความคิดต่าง ๆ  

ครูแกนน า  หมายถึง  ครูท่ีมีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ มีความรู้พื้นฐาน 
ดา้นวชิาชีพครูเป็นอยา่งดี 
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คู่ มือการพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  ส่ือท่ีผู ้วิจ ัยพัฒนา
ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติ ของครูแกนน าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วยคู่มือการฝึกอบรมและเอกสารความรู้ประกอบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเขา้ใจความสามารถทกัษะความช านาญทศันคติรวมถึงการสร้างเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม
แก่ครูแกนน าด้วยเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบท่ีมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่  
1) แนวทางการด าเนินการ 2) การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 3) การพฒันาครูแกนน า 
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 4) การติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม โดยมี
องคป์ระกอบของเน้ือหาไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้
ทางปัญญา การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทศัน์ การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 
และชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หมายถึง  การพฒันาคุณภาพครูโดยใช้วิธีการให้ครู
ร่วมมือกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในดา้นความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระวชิา ดา้นประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากการปฏิบติังานของครูแกนน า และกลุ่มครูท่ีมารวมตวักนัเพื่อ
ท างานร่วมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน ร่วมกัน
วางเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน และตรวจสอบ สะทอ้นผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนบุคคล
และผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษว์ิจารณ์ การท างานร่วมกนั  
การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมโดยการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพมีเป้าหมายเพื่อพฒันาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพครูให้
เป็นครูมืออาชีพ 

 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
 
 
การวิจยัและพฒันา เร่ืองการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า  

สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ผูว้จิยัไดศึ้กษาน าแนวคิดทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ เลทวดูและ
แจนซี (Leithwood and Janzi, 2000); บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) เป็นหลกัในการ
ประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ หรือหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า สู่ ชุมชนการเ รียน รู้ 
ทางวชิาชีพ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
1.2 ความเป็นมาของสมรรถนะ  
1.3 ความหมายของสมรรถนะ 
1.4 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
1.5 ประเภทของสมรรถนะ 
1.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ 

2. แนวคิด ทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.1 ความหมายของผูน้ า 
2.2 ความหมายของภาวะผูน้ า  
2.3 ความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
2.4 ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
2.5 องคป์ระกอบและลกัษณะของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

3. การพฒันาสมรรถนะผูน้ าและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.1 แนวคิดการพฒันาสมรรถนะผูน้ า    
3.2 การก าหนดเน้ือหาในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
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3.3 วธีิการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
3.4 การประเมินผลการพฒันา 
3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะผูน้ า 

4. ครูแกนน าและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 แนวคิดการพฒันาครูแกนน า 
4.2 เป้าหมายของการพฒันาครูแกนน า 
4.3 หลกัการพฒันาครูแกนน า  
4.4 แนวทางการพฒันาครูแกนน า      
4.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูแกนน า      

5. หลกัสูตรและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูต 
5.2 ความหมายของหลกัสูตรฝึกอบ  
5.3 องคป์ระกอบของหลกัสูตร  
5.4 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
5.5 หลกัสูตรระยะสั้น 
5.6 การจดัหลกัสูตรระยะสั้น 
5.7 การบริหารหลกัสูตรระยะสั้น 
5.8 การสร้างหลกัสูตรเพื่อพฒันาสมรรถนะ  
5.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  

6. การฝึกอบรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 แนวคิดการฝึกอบรม  
6.2 ความหมายของการฝึกอบรม 
6.3 ประเภทของการฝึกอบรม 
6.4 กระบวนการฝึกอบรม  
6.5 วทิยากร 
6.6 คู่มือฝึกอบรม 
6.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม  

7. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
7.2 แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
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7.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน  
7.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

8. การศึกษาบทเรียนร่วมกนัและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.1 แนวคิดการศึกษาบทเรียนร่วมกนั 
8.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาบทเรียนร่วมกนั  

9. การสอนงาน ช้ีแนะน า การเป็นพี่เล้ียงและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
9.1 แนวคิดเก่ียวกบัการสอนงานช้ีแนะน า 
9.2 ความหมายของการสอนงาน 
9.3 ความส าคญัของการสอนงาน 
9.4 ประเภทของการสอนงาน 
9.5 บทบาทของผูส้อนงาน 
9.6 คุณลกัษณะของผูส้อนงาน 
9.7 กระบวนการนิเทศการสอนงาน  
9.8 แนวคิดเก่ียวกบัระบบพี่เล้ียงการดูแลใหค้  าปรึกษา  
9.9 ความหมายเก่ียวกบัระบบพี่เล้ียงการดูแลใหค้  าปรึกษา 
9.10 รูปแบบการดูแลใหค้  าปรึกษา  
9.11 บทบาทของผูดู้แลใหค้  าปรึกษา 
9.12 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนงาน ช้ีแนะน า และการเป็นพี่เล้ียง  

 
แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจยัในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ให้แก่องค์กรโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะ
เป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพฒันาองคก์รและองคก์รต่าง ๆ 
จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาหลกัสูตร การพฒันางานบริการ หรือการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ ซ่ึงนกัวิชาการท่ีศึกษาเร่ืองสมรรถนะ (Competency) มกัให้ค  าจ  ากดัความท่ีแตกต่างกนั เช่น 
บางท่านแปลวา่ “ขีดความสามารถ” บางท่านแปลวา่ “สมรรถนะ” หรือบางท่านแปลวา่ “ศกัยภาพ” 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี มกัจะอา้งอิงถึงความหมายหรือค านิยาม
ของ เดวิด ซีแมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) ท่ีกล่าวว่า “Competency” คือ บุคลิกลกัษณะท่ี
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ซ่อนอยูภ่ายใตปั้จเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือ
ตามเกณฑ์ก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเร่ืองขีดความสามารถ  
(McClelland อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร, 2550, น. 28)  

ความเป็นมาของสมรรถนะ  
แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน (Competency) เกิดข้ึน

ในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 1970 โดยนกัวิชาการช่ือเดวิด  แมคเคิลแลนด์ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาวิจยัวา่
ท าไมบุคลากรท่ีท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานท่ีแตกต่างกัน เดวิด  แมคเคิลแลนด์  
จึงวิจยัโดยแยกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานพอใช ้แลว้จึง
ศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการท างานท่ีแตกต่างกนัอย่างไร ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า 
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีจะมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกวา่สมรรถนะ (Competency) และในปี ค.ศ. 1973 
แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความวิชาการเร่ือง “Testing for Competence rather than Intelligence”  
ซ่ึงถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิดเร่ืองสมรรถนะท่ีสามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่า
เปรียบเสมือนกับภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg) ท่ีสามารถอธิบายได้ว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้ น
เปรียบเสมือนภูเขาน ้ าแขง็ท่ีลอยอยูใ่นน ้า โดยมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนนอ้ยลอยอยูเ่หนือน ้าซ่ึงสามารถ
สังเกตและวดัไดง่้าย ไดแ้ก่ ความรู้สาขาต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมา (Knowledge) และส่วนของทกัษะ ไดแ้ก่ 
ความเช่ียวชาญ ความช านาญพิเศษด้านต่าง ๆ (Skill) ส าหรับส่วนของภูเขาน ้ าแข็งท่ีจมอยู่ใตน้ ้ า   
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกว่านั้น เป็นส่วนท่ีไม่อาจสังเกตไดช้ดัเจนและวดัไดย้ากกว่า และเป็น
ส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่ ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) 
ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-Image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ 
(Motivation) ส่วนท่ีอยู่เหนือน ้ าเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ี
บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องคค์วามรู้ต่าง ๆ และทกัษะไดน้ั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้มีผล
การปฏิบติังานท่ีโดดเด่น จึงจ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก คุณลกัษณะส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์
ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคล
กลายเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นได ้(จิรประภา อคัรบวร, 2549, น. 58; ชูชยั สมิทธิไกร, 2550, น. 29) 
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ภาพที ่2.1  โมเดลภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg Model) 
ทีม่า: ส านกังานขา้ราชการพลเรือน, 2552, น. 4 
 
ความหมายของสมรรถนะ 
มีนักวิชาการทั้ งในประเทศและต่างประเทศให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย  

ทั้ งสมรรถนะเป็นคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล สมรรถนะท่ีเป็นคุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมการท างาน และสมรรถนะท่ีแสดงถึงระดับความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับผลการ
ปฏิบติังานสรุปเป็นความหมายของสมรรถนะท่ีครอบคลุมทั้งคุณลกัษณะ พฤติกรรม และระดบั
ความสามารถในแต่ละความหมายไดด้งัน้ี  

ชูชาติ  มงคลเมฆ (2561 , น. 35) ได้สรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง  
การผสมผสาน ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) ความสามารถ
(Ability) อุปนิสัย (Traits) ทัศนคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) ทั้ ง ท่ีไม่แสดงออกและ 
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม (Behavior) ท่ีท าให้บุคคลปฏิบติัภารกิจ (Mission) ในต าแหน่ง
ของตนให้เกิดผลลพัธ์ได้ยอดเยี่ยมประสบความส าเร็จมีผลงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือ 
สูงกวา่บุคคลอ่ืนบรรลุเป้าหมายของวสิัยทศัน์และภารกิจท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 
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ชาญ ค าภิระแปง (2560, น. 24) กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง ความรู้ทักษะและ
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ประสบความส าเร็จมีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานท่ีก าหนดหรือสูงกวา่เป็นตน้   

ดารณีย ์พยคัฆส์กุล (2559, น. 22) สรุปความหมายวา่ สมรรถนะหมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีให้ประสบผลส าเร็จจากการมีองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานท่ี
ปฏิบติัการฝึกฝนการพฒันาตนอย่างต่อเน่ืองให้มีทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยความ
มุ่งมัน่ตั้งใจโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร    

สิทธิพงศ ์ สั่งศร (2555, น. 42) สรุปสมรรถนะ หมายถึงความรู้ความสามารถทกัษะและ   
เจตคติมีอยู่ในตวัของแต่ละบุคคลซ่ึงถือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็น  
ท าใหต้นเองประสบความส าเร็จในการท างานรวมไปถึงความส าเร็จขององคก์รดว้ย    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, น. 1) กล่าววา่สมรรถนะ หมายถึง
บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลท่ีผลักดันให้บุคคลนั้ นสามารถสร้างผลงาน 
การปฏิบัติงานท่ีดีหรือปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับความหมายของ
สมรรถนะตามค านิยามของนักวิชาการหลาย ๆ คนมีทั้งการให้ความหมายในภาพรวมว่าเป็น
ความสามารถหรือคุณลกัษณะท่ีท าให้บุคคลท างานไดโ้ดดเด่นหรือท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีกลุ่มนกัการศึกษาท่ีใหค้  านิยามอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะวา่ประกอบดว้ยความรู้ทกัษะ
เจตคติบุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ณรงค์วิทย ์ แสนทอง (2547, น. 35) ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของความรู้ทกัษะ
และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของงานหน่ึง ๆ โดยกลุ่มความรู้ทกัษะและ
คุณลกัษณะดงักล่าวสัมพนัธ์กบัผลงานนั้น ๆ และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนไดโ้ดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา     

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer,  1993, p.  11 อ้างถึงใน ดารณีย์  
พยคัฆ์สกุล, 2559, น. 24) สมรรถนะเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของแต่ละบุคคล (Underlying 
Characteristic) ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ท่ีใช้ (Criterion 
Reference) และ/หรือการปฏิบติังานท่ีไดผ้ลงานสูงกวา่มาตรฐาน (Superior Performance)  

จากเอกสารงานวิจยัดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายของสมรรถนะ คือ กลุ่มของ
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติท่ีจ  าเป็นในการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบติังาน ซ่ึงคุณลกัษณะ
เหล่าน้ีส่วนหน่ึงประกอบข้ึนจากทกัษะความรู้ ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพค่านิยมของบุคคล 
หรือพฤติกรรม ของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานยอดเยีย่มในงานหน่ึง ๆ  



15 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะ  
มีการเปรียบเปรยสมรรถนะ (Competency) ของมนุษย์กับภู เขาน ้ าแข็ง เอาไว้  

ซ่ึงการเปรียบเปรยน้ีอาจท าให้เราเขา้ใจและเห็นภาพของสมรรถนะมากยิ่งข้ึน การเปรียบเปรยนั้น
ช้ีให้ เห็นว่าภู เขาน ้ าแข็ง ท่ีลอยอยู่เหนือน ้ า ซ่ึงเป็นเพียงยอดภูเขาน ้ าแข็งส่วนน้อยนั้ นก็คือ
ความสามารถในการท างานท่ีคนทัว่ไปไดเ้ห็นหรือองคก์รรับรู้จากหนา้ท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานท่ี
องคก์รก าหนดให้นัน่เองในส่วนของภูเขาน ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าอนัมหึมานั้นเปรียบเสมือนศกัยภาพ
ของมนุษย์ท่ีซ่อนอยู่อีกมากมายนอกเหนือไปจากความสามารถในงานท่ีปฏิบัติอยู่ตามความ
รับผิดชอบ ศกัยภาพในส่วนน้ีมีทั้งแบบท่ีบุคคลคนนั้นรู้ตวัและมีคนอ่ืนรับรู้ ตลอดจนศกัยภาพท่ี
บุคคลคนนั้นรู้ตวัและไม่มีใครรับรู้แลว้ก็รวมไปถึงศกัยภาพแฝงท่ีซ่อนอยู่ท่ีบุคคลนั้นยงัไม่รู้ตวัวา่
ตนเองมีความสามารถอยู่ด้วยสมรรถนะท่ีแท้จริงจึง เปรียบเสมือนน ้ าแข็งทั้ งก้อนท่ีรวม
ความสามารถทุกอยา่งท่ีมนุษยค์นนั้นมี แต่สมรรถนะท่ีสามารถเห็นและรับรู้ไดก้็คือความสามารถ
ทั้งหมดท่ีบุคคลคนนั้นมีและรู้ตวัว่ามีตลอดจนสามารถแสดงศกัยภาพออกมาให้เห็นได้นั่นเอง 
บางคร้ังสมรรถนะและศกัยภาพก็เป็นเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนัมากแต่ก็มกัมีลกัษณะและวตัถุประสงค์ท่ี
ต่างกนั บางทีเราอาจพูดวา่เพิ่มสมรรถนะให้สูงข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้มากข้ึน หรือเพิ่มศกัยภาพให้
มากข้ึนเพื่อให้สมรรถนะของเราสูงข้ึน อย่างไรก็ดีสมรรถนะ (Competency) ในขอบข่ายของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้ นจะมีองค์ประกอบตามแนวคิดของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (ดารณีย์  
พยคัฆส์กุล, 2559, น. 22-23) องคป์ระกอบของสมรรถนะประกอบดว้ย  

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิดต่าง ๆ  
ท่ีบุคคลจ าเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้ น ๆ หรือกล่าวอย่างสั้ น ๆ ก็คือ “บุคคลต้องมีความรู้
อะไรบา้ง” เช่น เจา้หน้าท่ีบุคคล ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้
เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน เป็นตน้  

2. ทักษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้และ
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง  
อาจรวมถึงทศันคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) จินตภาพส่วนบุคคล (Self-Image) เป็นตน้   

4. บุคลิกลักษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของ
บุคคลซ่ึงจะแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อขอ้มูล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ อุปนิสัย
เป็นส่ิง ท่ีเกิดจากการศึกษา การอบรมเล้ียงดู ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคคล สมรรถนะดา้น
อุปนิสัย เช่น การควบคุมอารมณ์ภายใตส้ภาวะความกดดนั ความคิดริเร่ิม เป็นตน้   



16 

 

5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ  
ซ่ึงแรงจูงใจจะเป็นตวัผลกัดนัหรือแรงขบัให้บุคคลกระท าพฤติกรรม หรือตวัก าหนดทิศทางหรือ
ทางเลือกในการกระท าพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ท่ีตนไม่พึงปรารถนา เช่น เม่ือบุคคลตั้ งเป้าหมายท่ีท้าทายจะท าให้เขามีความรับผิดชอบ  
มีความกระตือรือร้น และมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ และจะใช้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
เพื่อท างานใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไป   

การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งใดข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีอยูซ่ึ่ง
อธิบายในตวัแบบภูเขาน ้ าแข็ง (ภาพท่ี 2.1 ) คือทั้งความรู้ทกัษะ/ความสามารถ (ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้ า) 
และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ า) ของบุคคลนั้น ๆ  

ส่วนทีอ่ยู่เหนือน า้ สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย       
1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความชัดเจนหรือความสามารถของบุคคลในเร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นทักษะทางด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคม เกิดข้ึนได้จากการเรียนรู้  
การฝึกฝน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การสอนและการจดัการ ตวัอย่างการใช้ทกัษะ เช่น ครูมีทกัษะ
การใช้ค  าถาม การน าเขา้สู่บทเรียน การใช้ส่ือการสอน นักเรียนมีทกัษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน       
การคิดค านวณ หรือทกัษะทางสังคม  

2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลรู้และเขา้ใจในหลกัการแนวคิดเฉพาะ
ดา้นท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั
และทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ได้
ฟัง การคิดหรือการปฏิบติัองค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น มีความรู้ดา้นบญัชีมีความรู้ ดา้นการตลาด
การเมือง  

ส่วนทีอ่ยู่ใต้น า้ สังเกตเห็นไดย้าก        
3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self-Image) คือทศันคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) 

และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็นเช่นความมัน่ใจใน
ตนเองเป็นตน้  

4. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลลกัษณะนิสัยใจคอของ
บุคคล เป็นพฤติกรรมถาวรบุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถท าความเขา้ใจ และระบุคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน
ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ความอดทน พื้นฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เป็นนักฟังท่ีดี  
เป็นคนใจเยน็ และเป็นคนท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้       
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5. แรงจูงใจ (Motives) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้า 
โดยจงใจให้กระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเกิด
จาก การจูงใจ เป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็น
พฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ มีทิศทางจริงจงั มีเป้าหมายชดัเจนวา่ตอ้งการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก แรงผลกัดนั หรือแรงกระตุน้ ท่ีเรียกวา่ แรงจูงใจดว้ย เช่นเป็นคนท่ีมี
ความอยากท่ีจะประสบความส าเร็จการกระท าส่ิงต่าง ๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่
ความส าเร็จตลอดเวลา  

ชูชาติ มงคลเมฆ (2561, น. 42-43) สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของสมรรถนะประกอบดว้ย   
1. ทกัษะ (Skills) เป็นส่ิงท่ีบุคคลกระท าและฝึกปฏิบติัเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 

เช่นทกัษะของครูในการสอนท่ีสอนมานานโดยไม่ดูต ารา       
2. ความถนดั (Aptitude) จะเป็นความสามารถท่ีจะน าไปสู่ทกัษะ (Skills) และความรู้ 

(Knowledge) ซ่ึงเป็นประสบการณ์ เป็นความสามารถท่ีมีมาแต่เดิมและความสามารถท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารเรียนรู้ความพยายามศึกษาหาขอ้มูล      

3. ความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล เช่นความรู้ภาษาองักฤษ
ความรู้ดา้นการสอนของครู ความรู้ดา้นการบริหารการศึกษา เป็นตน้     

4. ทศันคติหรือแนวคิดของตน (Self-Concept) เป็นทศันคติ ค่านิยมและความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็นซ่ึงจะสามารถสังเกตจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมา เช่น ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) เป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงจะ
เช่ือวา่ตนเองสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้เป็นตน้  

5 .  บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Personal Characteristic or Attributes)  
เป็นบุคลิกประจ าตวัของบุคคลหรือเป็นอุปนิสัย (Traits) เป็นคุณลกัษณะท่ีมกัจะแสดงออกเพื่อ
โตต้อบต่อสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มสถานการณ์และประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นส่ิงท่ี
อธิบายถึงบุคลผูน้ั้น เช่น เขาเป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดห้รือเขามีลกัษณะเป็นผูน้ า    

6. แรงจูงใจหรือแรงขบัดนัภายใน (Motivation) เป็นแรงจูงใจซ่ึงท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย เช่นบุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จมกัชอบตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและ
พยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าท่ีตั้ งไว ้ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการท างานของตนเอง
ตลอดเวลา             

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer, 1993 อ้างถึงใน นฤป สืบวงษา , 
2552, น. 36-37) กล่าววา่ องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่         
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1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือตอ้งการอย่างแทจ้ริงซ่ึงจะเป็นแรงขบั
ในการของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการตอบสนองต่อเป้าหมายจากส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น  

2. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคล    
3. แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) ค่านิยม 

(Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self- Image) ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรม  

4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของขอ้มูลหรือเน้ือหาเฉพาะบุคคล    
5. ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกายภาพ

การใชค้วามคิดและจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิดวเิคราะห์ใชค้วามรู้ก าหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจดัการ          

ดังนั้ น สมรรถนะท่ีมีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait)  
อตัตมโนทศัน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี จะเป็น
ตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถ ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพหรือตามเป้าหมายท่ีก าหนด (นฤป  สืบวงษา, 2552, น. 37)     

จากองคป์ระกอบของสมรรถนะ (Competencies) ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเรามกัจะสังเกตเห็น
ไดเ้พียง 2 ส่วนท่ีอยู่เหนือน ้ าเท่านั้นอีก 4 ส่วนท่ีอยู่ใตน้ ้ านั้นค่อนขา้งจะเป็นเร่ืองยุ่งยากท่ีจะรับรู้
เพราะอาจจะต้องใช้เวลานานและแต่ละคนมีความแตกต่างกันอีกดังนั้ นการเรียนรู้เก่ียวกับ
สมรรถนะ (Competencies) จึงไม่ไดห้มายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นเท่านั้นแต่รวมถึงท่ีมา
ของพฤติกรรมนั้นดว้ยวา่เกิดจากองคป์ระกอบในเร่ืองใด 

ประเภทของสมรรถนะ  
ส าหรับการจดัแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น ในทศันะของนกัวิชาการหลายท่านได้

จ  าแนกประเภทของสมรรถนะไวห้ลากหลายตามทศันะท่ีอยู่เบ้ืองหลังของการปฏิบติังานของ
องค์กรตามสายงานและวตัถุประสงค์การปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทกัษะ ทศันคติ             
ความเช่ือและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม                       
ท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีและส่งเสริมให้ปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีให้ไดดี้ยิ่งข้ึนซ่ึงแต่ประเภทสามารถนา
มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดผลท่ีดีและเหมาะสมกบัลกัษณะงานพอสรุปไดด้งัน้ี   

ชูชาติ  มงคลเมฆ (2561, น. 50-51) สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะหลกัเป็นคุณลกัษณะท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รตอ้งมีทั้งน้ีเพื่อให้งานขององคก์รส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายส่วนสมรรถนะตามสายงานเป็นคุณลกัษณะของบุคลากรท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
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ความรู้ทักษะทัศนคติความเช่ือและอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถสร้างผลงานในการ
ปฏิบติังานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้งกวา่มาตรฐานขององคก์ร      

ส านกังานขา้ราชการพลเรือน (2552, น. 2) กล่าววา่ สมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ประเภทซ่ึง
ยดึผลการปฏิบติังานเป็นเกณฑต์ามแนวคิดของ เดวดิ แมคเคิลแลนดด์งัน้ี       

1. สมรรถนะพื้นฐานไดแ้ก่ความรู้หรือทกัษะพื้นฐานท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนจ าเป็นตอ้ง
มีเพื่อสามารถปฏิบติังานไดส้มรรถนะพื้นฐานน้ีไม่ท าใหบุ้คคลมีผลงานแตกต่างจากบุคคลอ่ืน    

2. สมรรถนะท่ีแยกความแตกต่างไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆท่ีผูป้ฏิบติังานดีมีแต่ผูป้ฏิบติัการ
ปานกลางไม่มีสมรรถนะน้ีบอกความแตกต่างระหวา่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและผูท่ี้มี
ผลการปฏิบติังานปานกลาง  

จิรประภา อคัรบวร (2549, น. 68) กล่าววา่ สมรรถนะในต าแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบไป
ดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่             

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมี             
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร        

2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบติัความสามารถด้าน             
การบริหารท่ีบุคลากรในองคก์ารทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน เพื่อใหง้านส าเร็จ และสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์ วสิัยทศัน์ ขององคก์าร          

3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีจ าเป็นใน                
การน าไปปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้ 
2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะ 
เชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency) 

ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง (2547, น. 10-11) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่     
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองคก์ารโดยรวมท่ีจะช่วยสนบัสนุน            
ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ได ้         

2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ 
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้งกวา่มาตรฐาน       

3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีความสามารถใน
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การท า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ซ่ึงเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล          

สรุปไดว้่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ สมรรถนะหลกั (Core 
Competency) ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การจ าเป็นต้องมี ทั้ งน้ีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เก่ียวกับองค์การ ความซ่ือสัตย์        
ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ เป็นตน้ อีกประเภทหน่ึงคือสมรรถนะตามสายงาน (Functional 
Competency) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีบุคลากรท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จ
และไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัสมรรถนะ 
ชูชาติ มงคลเมฆ (2561) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูแบบมี     

ส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ 1) ปัญหาการ
พฒันาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ในด้านทกัษะ เร่ืองการท างานเป็นทีมและ         
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดในด้านเจตคติ เร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนความต้องการ 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาสมรรถนะครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นความรู้ เร่ืองการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการการเรียนรู้และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในดา้นเจตคติ เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือ 2) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ประกอบดว้ย 2.1) หลกัการและเหตุผล ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาครูแบบ
อิงสมรรถนะและหลกัการมีส่วนร่วม 2.2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูแบบ      
มีส่วนร่วม คือ เพื่อให้ครูมีแนวปฏิบติัท่ีดีและผูบ้ริหารน าไปใชเ้ป็นคู่มือในการพฒันาสมรรถนะครู
แบบมีส่วนร่วมท่ีมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ 2.3) กรอบแนวคิด/ทฤษฎี ได้แก่           
หลักแนวคิดสมรรถนะ แนวคิดการพัฒนาครูแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดการมีส่วนร่วม                       
2.4) กระบวนการพฒันาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม มีองคป์ระกอบในการพฒันา 4 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ ร่วมวางแผน ปฏิบติัตามแผน ร่วมตรวจสอบประเมินผลและร่วมแก้ไขพฒันาปรับปรุง         
ซ่ึงมีรายการรวมทั้ งส้ิน จ านวน 39 รายการ มีรายการปฏิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ 2.4.1) ด้านความรู้ 
เร่ืองการบริหารหลกัสูตรและการจดัการการเรียนรู้และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 2.4.2) ดา้นทกัษะ 
เร่ืองการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน การท างานเป็นทีมและการพฒันาผูเ้รียน 2.4.3) สมรรถนะ
ด้านเจตคติ เร่ืองภาวะผูน้ าของครู การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือ 2.5) ประโยชน์ของ
รูปแบบ คือ ครูใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของตน ส่วนผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะครูและสถานศึกษาใช้เป็นนโยบายในการพฒันาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม  
3) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม ทุกองคป์ระกอบมีค่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
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มาก และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัจริงอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ 

อริสา  นพคุณ (2560) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะครูมี 6 ด้าน ได้แก่  
การพฒันาหลกัสูตรการพฒันาผูเ้รียนการวดัและประเมินผลการศึกษานวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาการจดัการเรียนรู้และการพฒันาตนเองและวิชาชีพซ่ึงความตอ้งการใน  
การพฒันาสมรรถนะครูในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครู ไดแ้ก่      
1. หลกัการจุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้างของหลกัสูตร 3. เน้ือหาของหลกัสูตร 4. กระบวนการพฒันา
และ 4. การวดัและประเมินผลการพฒันาซ่ึงมีความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครู       
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีการประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครู พบวา่ความเป็นไป
ได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ   
มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะครู ไดแ้ก่ ครูควรศึกษาดว้ยตนเองครูควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนท่ีเป็นจุดเน้นของหลกัสูตรครูควรศึกษาลกัษณะของการวดั และประเมินผลการสร้าง
และการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือครูควรศึกษาแนวทางและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาครูควรศึกษาแนวทางเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามพฒันาการ และศกัยภาพของ
ผูเ้รียนและครูควรเขา้รับการฝึกพฒันาตนเองและวชิาชีพต่อเน่ือง      

มัลลิกา  จอมจันทรกานต์ (2560) ได้ศึกษาการพฒันาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนผลการวิจยัพบว่าครูมธัยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสมรรถนะ   
3 ด้าน 17 สมรรถนะ ได้แก่ ด้านความรู้ 5 สมรรถนะด้านทักษะสมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 5 สมรรถนะ และวิธีการพฒันาสมรรถนะครูมธัยมท่ีเหมาะสมประกอบด้วยวิธีการ 
ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูมธัยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา
ความต้องการในการพัฒนา ขั้ นตอนท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขั้ นตอนท่ี 3  
การออกแบบหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการพฒันาบุคลากร และขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการ
พฒันาบุคลากร ทั้งน้ีความเป็นไปได้และประโยชน์ของการพฒันาสมรรถนะครูมธัยมศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก           

ชาญ  ค าภิระแปง (2559) ได้ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง       
ในศตวรรษท่ี 21ของผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสมรรถนะเก่ียวกับภาวะผู ้น าการ



22 

 

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบและสมรรถนะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผนประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง    
2) สมรรถนะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 3) สมรรถนะหลกัและ 4) สมรรถนะประจ าสายงานของ
ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

สิทธิพงศ ์ สั่งศร (2555)  ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1. สมรรถนะ
ของครูท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 2) ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 3) ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ 4) ด้านการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านการบริหารจดัการชั้นเรียน  
6) ดา้นการวิจยั 7) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และ 8) ดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ   
1. สมรรถนะของครูท่ีจ าเป็น 8 ดา้น 2. หลกัการของรูปแบบ 3 หลกัการ คือ 1) หลกัการการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2) หลักการการเรียนรู้ของผู ้ใหญ่และ3) หลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
3. กระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความตอ้งการในการพฒันา 2) การวิเคราะห์
ความตอ้งการในการพฒันา 3) การออกแบบและวางแผนการพฒันา 4) การด าเนินการพฒันา  และ  
5) การประเมินผลการพฒันา  

สมยงค์  สีขาว (2553) ท าการวิจัยการพฒันาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานโดยก าหนดขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี1 การสร้างเกณฑ์สมรรถนะ 
ท่ีพึงประสงค์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใช้วิธีการศึกษาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพื่อก าหนดเกณฑส์มรรถนะฐานขั้นตอน
ท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หลกัสูตรฝึกอบรม
แบบผสมผสาน 2) การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน 3) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
แบบผสมผสาน 4) การทดทลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานและ 5) การประเมินหลกัสูตร
ฝึกอบรมแบบผสมผสานในการอบรมคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิเจาะจง จ านวน 26 คน ผลการวจิยั
พบว่า 1) เกณฑ์สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเกณฑ์
สมรรถนะท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและความรู้จ านวน 7 รายการและเกณฑส์มรรถนะท่ีพึ่งประสงค์
จ  านวน 12 รายการ 2) ประสิทธิภาพของมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  3) ผลการติดตาม
ประเมินผลสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของผูเ้ขา้อบรมหลังการ
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อบรมและการติดตามผลในรอบ 1 เดือน และรอบ 3 เดือน พบวา่ มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากจาก
การศึกษาค้นควา้แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะสรุปได้ว่าสมรรถนะเป็นระดับของ
ความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทศัน์ ทศันคติ พฤติกรรม ความรู้ และทกัษะ เพื่อการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรใน
องค์การ บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพื้นฐานในหน้าท่ีท่ีเหมือนกนัครบถ้วนซ่ึงเป็นปัจจยั
แห่งความส าเร็จในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรและควรได้รับการพฒันา
สมรรถนะอยา่งต่อเน่ืองอย่างไรก็ตามในการพฒันาครูแกนน าควรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะและ
ทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาโดยการ
สร้างแรงบนัดาลใจต่อการยกระดบัสมรรถนะและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อนัเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการปฏิบติังานการจัดการเรียนรู้ของครูแกนน าให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 
แนวคิด ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

ความหมายของผู้น า  
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของผูน้ าไวส้รุปไดด้งัน้ี รังสรรค์ ประเสริฐศรี 

(2544, น. 12); วภิาดา คุปตานนท ์(2544, น. 237) กล่าวถึงผูน้ า (Leader) วา่เป็นบุคคลมีความสามารถ
ในการท่ีท าให้องค์การเจริญกา้วหน้าและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดความมัน่คงและ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยการใชอิ้ทธิพลเหนือทศันคติและการกระท าของ
ผูอ่ื้น ส่วนนพพงษ์ บุญจิตราดุลย ์(2549, น. 24) ได้กล่าวถึงความหมายของผูน้ าไว ้คือ ผูน้ า คือ  
ผูมี้อิทธิพลในทางถูกตอ้งต่อการกระท าของผูอ่ื้น และมีมากกวา่คนอ่ืน ๆ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง
จากกลุ่มให้เป็นหวัหนา้ โดยผูใ้ชอิ้ทธิพลมากในการก าหนดเป้าหมาย หรือการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม หรือองคก์รอีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งในส านกังาน และมีอิทธิพลในตวัสูง 
ส าหรับวเิชียร วทิยอุดม (2550, น. 2) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูน้ าไวว้า่ ผูน้  า หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการยอมรับยกยอ่งแต่งตั้งให้เป็นผูน้ า และเป็นผูท่ี้มีความสามารถโดยเกิดจากตวัของเขาเองจน
เป็นท่ียอมรับหรือยกย่องของกลุ่มให้เป็นผู ้น าและน ากลุ่มไปเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 
สอดคลอ้งกบัสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550, น. 14) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูน้ าไวว้า่ เป็นบุคคลท่ีถูก
เลือกหรือได้รับการแต่งตั้ งให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นท่ียอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถท่ีจะจูงใจชักน า 
หรือช้ีน าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภารกิจต่างๆของกลุ่มให้ส าเร็จ นอกจากน้ีวนัชัย 
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ปานจนัทร์ (2556, น. 3) กล่าววา่ ผูน้  า หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับหรือยกยอ่งให้เป็นผูน้ าใช้
อิทธิพลของผูน้ าต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มและตอ้งเป็นผูที้มีความสามารถอนัเกิดจากตวัเองจนเป็นท่ี
ยอมรับหรือยกย่องใช้การติดต่อส่ือสารประสานงานของกลุ่มไปเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี 
วางไว ้ 

กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดนกัวชิาการไดว้า่ ผูน้  า หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  
ใช้ปัญญาช้ีน าและประพฤติตนเป็นตน้แบบท่ีดีแก่ผูอ่ื้นเพื่อปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์บรรลุตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ต่อองค์กรและต่อตนเอง โดยอาศยัเทคโนโลยีหรือนวตักรรมให้เกิด            
การเปล่ียนแปลงไปเพื่อในทิศทางท่ีพึงประสงคโ์ดยศกัยภาพความสามารถเฉพาะตวัไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัต าแหน่ง กฎระเบียบ อาศยัความคิดสร้างสรรคเ์ป็นแบบอยา่งใหผู้อ่ื้นหรือสังคมได ้  

ความหมายของภาวะผู้น า  
วิเชียร วิทยอุดม (2550 , น. 3) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไว้ว่า เป็นลักษณะ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีจะแสดงออกมาเม่ือได้มีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม เป็นความสามารถท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างท่ีมีการประสานงานร่วมกนัหรือร่วมอยู่ในกิจกรรมเดียวกนั โดยจะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่มด าเนินไปเพื่อเป้าหมายและประสบความส าเร็จของกลุ่มอีกดว้ย ส าหรับสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 
(2550, น. 29) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภาวะผูน้ าไวว้า่ เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคล
หน่ึงตั้งใจใชอิ้ทธิพลต่อผูอ่ื้น ใหป้ฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลขององคก์ร ภาวะผูน้ าจึงเป็นกระบวนการอิทธิลพท่ีช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด ในขณะท่ีเสน่ห์ จุย้โต (2555, น. 3) ใหค้วามหมาย ภาวะผูน้ า คือ กระบวนการใช้
อ านาจอิทธิพลของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวาง
ไว ้ภาวะผูน้ า คือ ประมุขศิลป์ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ ามีอ านาจบารมี นอกจากน้ี  รัตติกรณ์ 
จงวิศาล (2556, น. 14) ไดส้รุปความหมายของภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ าเป็นคุณลกัษณะพฤติกรรม
หรือกระบวนการท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์หรือเป็นวิถีชีวิตของบุคคล ท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นกลุ่มคน 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ  สร้างความปรารถนาท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความ
พยายาม การอุทิศตวั การใชค้วามสามารถอยา่งดีท่ีสุด และช่วยเพิ่มพลงัอ านาจของผูอ่ื้นเพื่อบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้ง สัมมา รธนิธย ์(2556, น. 15) กล่าววา่ภาวะผูน้ า หมายถึง การใชอิ้ทธิพล
ของบุคคลหรือของต าแหน่งโดยการจูงใจใหบุ้คคลหรือกลุ่มปฏิบติัตามความเห็น ความตอ้งการของ
ตนดว้ยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือเพื่อน าไปเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มตามท่ี
ก าหนดไว ้ภาวะผูน้ าจึงเป็นความสามารถของผูน้ าในการชกัจูงหรือโนม้นา้วผูอ่ื้นใหค้น้หาหนทางท่ี
จะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งกระตือรือร้น และเป็นการผกูมดัหรือหลอมรวมกลุ่มเขา้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัแลว้กระตุน้ให้ด าเนินไปเพื่อเป้าหมาย ซ่ึงภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพล
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ในการจูงใจและปฏิสัมพนัธ์ให้ทุกคนในองค์กรเขา้ใจและมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ขององค์กร เพื่อให้
องคก์รสามารถด าเนินกิจกรรมไดบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมถึง
กนัยา สรรพกิจโกศล (2558, น. 17) สรุปไวว้า่ ภาวะผูน้ าเป็นคุณลกัษณะ ความสามารถ พฤติกรรม 
หรือกระบวนการของบุคคลในการมีอิทธิพลหรือจูงใจกลุ่มบุคคลให้เกิดความร่วมมือสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันได้ และพรทิพย์  ไตรภทัร (2558) ได้ให้
ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า ความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางด้าน
ความคิดความสนใจดา้นความตอ้งการหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์รให้หันไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ ไม่มีความขดัแยง้ในองค์กรอีกต่อไปในขณะใดขณะหน่ึงหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ รวมทั้ งการมีอิทธิพลในการผลักดันให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรและขณะเดียวกนั โรนาท จาฮาน (Jahan, 2007,  
p. 2) ได้กล่าวถึง ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์การอยู่ร่วมกนัใน
สังคม ซ่ึงผูน้ าพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้ามเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยด ารง
ความสัมพนัธ์ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม  

จากแนวคิดนักวิชาการดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง สภาพหรือลกัษณะท่ี
แสดงออกของผูน้ า ซ่ึงเป็นผลรวมของบุคลิกภาพ เช่น ลกัษณะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมและ
มนุษยสัมพนัธ์ การแสดงพฤติกรรมความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่  มีอิทธิพลในตวัของผูน้ า  
ท่ีน ามาใช้เขา้กบัสถานการณ์โดยการช้ีแนะผ่านกระบวนการส่ือสารจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามใน
สถานการณ์ท่ีผูน้ าตอ้งการซ่ึงจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายตาม 
ท่ีก าหนดไวข้องกลุ่มหรือองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วยศกัยภาพของบุคคล  
สมาชิกกลุ่มท่ีมีอยู ่

ความหมายของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า ซ่ึงความหมายของค าเป็นเร่ือง

เก่ียวกับตัวผู ้น าโดยตรง ภาวะผู ้น าจึงเป็นส่ิงส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ ผู ้น าท่ีไม่มี
ความสามารถย่อมจะเป็นผู ้ท  าลายขวัญของผู ้ตามและท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ 
ในทางกลบักนัผูน้ าท่ีมีความสามารถอาจเปล่ียนลักษณะของผูต้ามและช่วยให้องค์การประสบ
ความส าเร็จได้ เน่ืองจากการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีผ่านมาพบว่า แนวคิดภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ยงัมี
ข้อจ ากัดต่อการน าไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในสถานการณ์หรือบริบทของสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและมีการแข่งขนัตลอดเวลา วิธีการท่ีจะท าให้ผูน้  าประสบความส าเร็จสูงสุด คือ ผูน้ า
ตอ้งเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ใหม่
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ของผูน้ าท่ีมุ่งไปเพื่อความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีการกระจายอ านาจ มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจ     
ผูต้ามใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนและกลายเป็นผูน้ า มีคุณธรรม สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ดงันั้น 
ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงจึงมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันทฤษฎีภาวะผู ้น า  
การเปล่ียนแปลง  (Transformational Leadership Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีความเหมาะสมในยุค
ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับกนัมาก 
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ เป็นการเปล่ียนแปลง
กระบวนทศัน์ไปสู่ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีการกระจายอ านาจ หรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ เป็นผูมี้
คุณธรรม และการกระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ าดว้ย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจึงเป็นท่ีสนใจ
ของนักวิชาการทางการบริหารทั้ งในวงการการศึกษา สถาบนัการศึกษา วงการธุรกิจ รัฐบาล 
โรงพยาบาล หน่วยงานท่ีไม่หวงัผลก าไร และหน่วยงานอ่ืน ๆ และจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
ควรมีการพฒันาผูน้ าใหมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการ มีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญได้ให้
ความหมายโดยมีช่ือเรียกเป็นภาษาไทยท่ีพบโดยทัว่ไป เช่น ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ภาวะผูน้ า
การปฏิ รูป และภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง ส าหรับงานวิจัย น้ี  ผู ้วิจ ัยใช้ค  าว่า  ภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมพบว่ามีนักวิชาการไดใ้ห้
ความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไวด้ังน้ี เบิร์นส์ (Burns, 1978, p. 4); ทอมมี (Tomey, 
1993 , p. 18); วูลฟ์ โบแลนด์ และอังเคอร์แมน (Wolf, Boland and Aukerman, 1994 , p. 142);  
มาร์ควิส  และฮัสตัน  (Marquis and Huston, 2000 , p. 75)  ได้ให้ความหมายว่า  ภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าและผูต้ามต่างยกระดบัแรงจูงใจและศีลธรรมซ่ึงกนัให้
สูงข้ึน ร่วมสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ของผูน้ าท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้าม 
โดยผูน้ าจะมองในมุมท่ีกวา้งกว่าในความซับซ้อนของวฒันธรรมองค์การ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของอยู่บนพื้นฐานของการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และส่งผลด้านบวกต่อผูน้ าและผูต้าม
ก่อใหเ้กิดจุดมุ่งหมายร่วมกนั มีความครอบคลุมและมีเป้าหมายร่วมกนั โดยท่ีเป้าหมายของผูน้ าและ 
ผูต้ามเป็นเป้าหมายเดียวกนั มีความมัน่คงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่ม  

เช่นเดียวกบัรังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2551, น. 71–72) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ
ของการน าเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีกระตุน้บุคคลให้ท างานโดยใหท้ าภารกิจท่ีมากข้ึน มีจุดมุ่งหมายท่ี
สูงข้ึน มีความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ผูน้ าจะเป็นบุคคล 
ผูซ่ึ้งมีความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือผูต้ามและจะจุดประกายให้ผูต้ามคลอ้ยตามให้บรรลุ ถึงความ
สนใจเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร นอกจากน้ีชวนพิศ  เล้ียงประไพพนัธ์ (2553, น. 58) ไดใ้หค้วามหมาย
วา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการเปล่ียนแปลง
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ความพยายามของผูต้ามให้สูงข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั โดยผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทุ่มเท 
เสียสละและอุทิศตนให้กบังาน ในขณะท่ีกาญจนา  ชุมศรี (2553, น. 13) ความสามารถในการชกัจูง 
หรือโนม้น้าวให้ผูอ่ื้นหาหนทางท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เป็นผูท่ี้คอยกระตุน้ให้ด าเนิน
ความเจริญ สร้างสรรค์ มีวิสัยทศัน์  สนบัสนุนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัตติกรณ์  จงวศิาล 
(2556, น. 247) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
และพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร มีการสร้างความผูกพนัต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีส าคญัของ
องคก์รภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการ
ให้อ านาจแก่ผูต้ามให้สามารถกลายเป็นผูน้ าและร่วมในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงองคก์ร 
ดงันั้น ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงไดรั้บการมองวา่เป็นกระบวนการท่ีเป็นองค์รวมและเก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินการของผู ้น าในระดับต่าง ๆ ในหน่วยย่อยและขององค์กร นอกเหนือจากนั้ น  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงยงัเป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้ามโดยเปล่ียนแปลงความ
พยายามของผูต้ามให้สูงข้ึนกว่าความคาดหวงั มีการพฒันาความสามารถของผูต้ามไปเพื่อระดบัท่ี
สูงข้ึน มีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจของกลุ่มและองคก์าร มีการจูงใจผูต้าม
ใหม้องเกินกวา่ความสนใจประโยชน์ส่วนตนไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม องคก์ร และสังคม   

จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่านักวิชาการต่าง ๆ 
หลายท่านได้ให้ความหมายของผูน้ าการเปล่ียนแปลง สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลมีระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าท่ีมีความสามารถแสดงให้เห็นในการจดัการ
การท างานหรือการบริหารงานท่ีน าไปเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ ด้วยการท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในความคิด วิสัยทศัน์ และวฒันธรรมขององคก์ร เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อ 
ผูต้ามและผูร่้วมงาน โดยมีอิทธิพลในเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกวา่ความ
พยายามท่ีคาดหวงั ตระหนกัรู้ในภารกิจและกิจกรรมท่ีส าคญัของกลุ่มพฒันาความรู้ความสามารถ
ของผูร่้วมงานใหมี้ศกัยภาพระดบัท่ีสูงข้ึน  

ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง  
ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ เบิร์นส์ (Burns)  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของเบิร์นส์ (Burns) ไดมี้นกัวชิาการให้ทศันะ

เก่ียวกบัภาวะผูน้ าดงักล่าว อาทิ เบิร์นส์ (Burns, 1978, p. 350 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธ์ิ, 
2557 , น. 35-36); เบิร์นส์ (Burns, 2003, pp. 264-266 อา้งถึงใน ช่วย นาคบรรพ ์(2558 , น. 37-38) 
ซ่ึงได้กล่าวถึงทฤษฎีผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดยมองว่าผู ้น า เป็นผู ้มีอ  านาจชนิดหน่ึงท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ การรวมตวักนัอยา่งมีความมุ่งหมาย แต่ผูน้ าแตกต่างจากผูมี้อ  านาจ ผูมี้อ  านาจค านึงถึง
แต่แรงจูงใจของตน ส่วนผูน้ า จะคน้หาแรงจูงใจของผูต้าม และยกระดบัแรงจูงใจของผูต้ามให้
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สูงข้ึนโดยค่อย ๆ กระตุน้แรงจูงใจของผูต้ามอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ผูน้ า
การแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
และผูน้ าเชิงศีลธรรม (Moral Leadership) โดยท่ี 1) ผูน้  าการแลกเปล่ียนเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูน้  าติดต่อ
กบัผูต้าม โดยการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั โดยผูน้ าจะใชร้างวลัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและ
เพื่อแลกเปล่ียนกับความส าเร็จในการท างาน เป้าหมายของผูน้ าและผูต้ามจึงไม่เป็นเป้าหมาย
เดียวกนัขาดการก าหนดค่านิยมและไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงถือวา่ทั้งผูน้  าและผูต้ามมีความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัแรกของทฤษฎีระดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์2) ผูน้  าการเปล่ียนแปลง 
ผูน้ าจะตระหนกัถึงความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้ามผูน้ าและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
ยกระดบัความตอ้งการซ่ึงกนัและกนัก่อให้เกิดการเปล่ียนสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้ามไปเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และเปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าเชิงศีลธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความส านึกและ
ยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนตามทฤษฎีระดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์ละท าให้
ผูต้ามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงศีลธรรมเป็นค่านิยมสุดท้าย  เช่น สิทธิ
มนุษยชน อิสรภาพความยุติธรรม ความเสมอภาค 3) ผูน้ าเชิงศีลธรรม ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะ
กลายเป็นผูน้ าเชิงศีลธรรมอยา่งแทจ้ริงก็ต่อเม่ือเขาไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิง
ศีลธรรมของทั้งผูน้  าและผูต้ามให้สูงข้ึน และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจของผูน้ า
จะเกิดข้ึนเม่ือผูน้ าท าให้ผูต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพและการปฏิบติัแบบเดิม ท าใหผู้ต้ามเกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งค่านิยมกบัวธีิปฏิบติั สร้างจิตส านึกใหผู้ต้ามรู้สึกเกิดความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ 
และเป็นความตอ้งการท่ีสูงกว่าเดิมตามระดบัความตอ้งการของมาสโลวซ่ึ์งผูน้ าทั้ง 3 ลกัษณะน้ี 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจะเกิดผลประโยชน์เอ้ืออ านวยซ่ึงกนัและกนั เพื่อแลกเปล่ียนกบัการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยท่ีผูน้ าและผูต้ามมีสัมพนัธ์
กนัจนเกิดการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าเชิงศีลธรรม  

ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ บาส (Bass) 
จากแนวทางการศึกษาทฤษฎีภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงของบาส (Bass)  

มีนกัวิชาการหลากหลายท่านไดใ้ห้ทศันะต่าง ๆ อาทิ บาส (1985, pp. 53-54 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ์ 
วงศบุ์ญญฤทธ์ิ, 2557, น. 36) ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบายกระบวน
การเปล่ียนแปลงในองคก์ร และไดช้ี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผูน้ าแบบบารมี และผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายมโนทศัน์ของผูน้ าการเปล่ียนแปลง บาส นิยามภาวะ
ผูน้ าในแง่ของผลกระทบของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้ให้ผูต้ามท าไดม้ากกว่าท่ีคิดไวต้ั้งแต่
ตน้ เม่ือท าการเปล่ียนแปลงผูน้ าจะจูงใจผูต้ามโดย 1) ท าใหผู้ต้ามตระหนกัถึงความตอ้งการให้ส านึก
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ถึงความส าคญัและคุณค่าของจุดมุ่งหมาย วิธีการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 2) ท าให้ผูต้ามไม่ค  านึง
ประโยชน์ส่วนตนแต่จะอุทิศตนเพื่อทีมงานและองค์กร 3) ยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้
สูงข้ึนตามทฤษฎีระดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ผลจากอิทธิพลเหล่าน้ีท าให้ผูต้ามมีความ
เช่ือมัน่และเคารพในผูน้ า และได้รับการจูงใจให้ท าส่ิงต่าง ๆ ได้มากกว่าท่ีคาดหวงัในช่วงแรก  
บาสเช่ือวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะเป็นมากกวา่ค าวา่ ผูน้  าแบบบารมี ซ่ึงการท่ีผูน้ ามีบารมีนั้นมี
ความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงยงัจะ
มีองค์ประกอบท่ีส าคญัอีก 3 ส่วนท่ีผูน้ าแบบบารมีไม่มี คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง
พฤติกรรมของผูน้ าในการท าความเข้าใจกับปัญหาได้ดีจนสามารถท าให้ผูต้ามมองเห็นปัญหา
ดงักล่าวจากมุมมองใหม่ของตนไดเ้อง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรามีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงานหรือ
ผูต้ามเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล คอยเป็นพี่เล้ียง
คอยให้ค  าแนะน าและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้พฒันาตนเองได ้และความเสน่หาหรือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีสามารถกระตุน้ความรู้สึกดา้นอารมณ์ของ
ผูต้ามให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบและผูกพนัต่อผูน้ า ซ่ึงทั้ง 3 องค์ประกอบ รวมกับ 
การสร้างบารมีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เพื่อสร้างความจงรักภกัดีมากกวา่ความผูกพนั
ในดา้นแนวคิดซ่ึง บาสไดใ้ห้นิยามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในทางท่ีกวา้งกว่า โดยแนวคิดของ 
เบิร์นส์ ไม่ใช่เพียงแค่การใชส่ิ้งจูงใจ (Incentive) เพื่อให้มีความพยายามมากข้ึน แต่ บาสจะรวมการ
ท าให้งานมีความชัดเจนมากข้ึนเพื่อการให้รางวลัตอบแทน และบาสยงัมองภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน แต่ไม่ใช่กระบวนการท่ีเกิดข้ึนแยกจาก
กัน ซ่ึงบาส ยอมรับว่าในผูน้ าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าทั้ งสองแบบ แต่ใช้ในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัหรือเวลาท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีในช่วงเร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
บาส ยงัไดเ้สนอภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน ซ่ึงมี
ลกัษณะถึงความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง                  
โดยผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนขยายของภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน เน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนจะเนน้เฉพาะเร่ืองการจดัการ หรือการแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งผูน้ า ผูร่้วมงาน และ
ผูต้าม ซ่ึงการแลกเปล่ียนน้ีจะอยู่บนพื้นฐานท่ีผูน้ าพูดคุยกันว่ามีความต้องการอะไร มีการระบุ
เง่ือนไขและรางวลัท่ีผูต้าม และผูร่้วมงานจะไดรั้บถา้พวกเขาท าในส่ิงท่ีตอ้งการส าเร็จ แต่ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงจะปฏิบติัต่อผูร่้วมงานและผูต้ามมากกว่าการก าหนดให้มีการแลกเปล่ียน หรือ
ขอ้ตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบติัในวิถีทางท่ีจะน าไปสู่ผลงานท่ีสูงข้ึนโดยการปฏิบติัใน
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องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงหรือมากกวา่ท่ีเก่ียวกบัการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญาและการการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล     

ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ บาส และอโวลโิอ (Bass and Avolio)  
ทฤษฎีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  

มีนกัวชิาการหลากหลายท่านไดใ้หท้ศันะต่าง ๆ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, pp. 13-
20 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ ์วงศบุ์ญญฤทธ์ิ, 2557, น. 37-38); บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, 
pp. 112-122 อา้งถึงใน ช่วย นาคบรรพ,์ 2558, น. 45-47) โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูลพฒันา
และฝึกอบรมจากทุกภาคส่วนในองคก์รและในสังคมกบัผูน้ าทุกระดบัในงานวิจยับาสแสดงให้เห็น
ว่าภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงท่ีวดัโดยเคร่ืองมือวดัภาวะผู ้น าพหุองค์ประกอบ (Multifactor 
Leadership Questionnaire: MLQ) ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนโดย บาส และอโวลิโอ เป็นภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกวา่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และมีงานวิจยัเชิงประจกัษ์
และการศึกษาเชิงทฤษฎีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัต่อการเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและองคก์ร ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 บาสและอโวลิโอ
ไดพ้ฒันาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยไดน้ าเสนอภาวะผูน้ าแบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงเป็นการ
แสดงถึงระดบัของภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลต่างกนั โดยไดใ้ช้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเคยน าเสนอในปี ค.ศ. 1985 ตวัแบบน้ีจะประกอบดว้ยภาวะผูน้ า  
3 แบบ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลต่างกัน โดยเร่ิมจากภาวะผู ้น า 
แบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership: LF) เป็นผู ้น าท่ีนับได้ว่ามีประสิทธิผลต ่ าท่ีสุดหรือ 
ไร้ประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลท่ีขาดภาวะผูน้ า (Non-Leadership) และในขั้นท่ีสูงข้ึนของผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผล ผูน้ าจะมีบทบาทมากข้ึนตามล าดบั จากผูน้ าท่ีมีการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive 
Management by Exception: MBE-P) มาสู่การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management by 
Exception: MBE-A) เม่ือผูน้ าเป็นฝ่ายท่ีรุกมากข้ึนในเร่ืองการตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พื้นฐานของผูต้ามโดยการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูน้ ากบัผูต้ามโดยท่ีผลงาน
ท่ีไดต้ามขอ้ตกลงระหว่างกนั ผูน้ าจะให้รางวลัแก่ผูต้ามซ่ึงอาจจะเป็นการเล่ือนขั้นต าแหน่งโบนสั 
เป็นต้น เรียกว่า การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ระดับขั้นทั้ ง 3 ขั้นน้ี  
เป็นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ส่วนระดบัท่ีผูน้ าจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ก็คือ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง กระท าโดยผ่านองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือเรียกว่า 
“4I’s” (four I’s) คือ  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลซ่ึงองคป์ระกอบท่ีเพิ่มข้ึน คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ      



31 

 

องค์ประกอบและลกัษณะของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่มีผูก้ล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว้

มากมายน าเสนอได้ดังน้ี บาส  (Bass, 1985 อ้างถึงใน สุเทพ  พงศ์ศรีว ัฒน์ , 2548  , น. 370)  
ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้ 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma) คือการท่ีผูน้ าประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่ ผูต้ามท าให้ผูต้ามเล่ือมใสศรัทธา เคารพนับถือ ไวว้างใจ และเช่ือมัน่ว่าท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง ดีงาม เป็นผูมี้คุณธรรม ยินดีปฏิบติัตามผูน้ า 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational 
Motivation) คือ การท่ีผูน้ าจงใจและสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามให้เห็นคุณค่าและความทา้ทายของ
งาน กระตุน้การท างานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น และมีความคิดในดา้นบวก ผูน้ าจะสร้างและส่ือ
ส่ิงท่ีผูน้  ามุ่งหวงัอย่างชดัเจนแสดงถึงความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วม 3) การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) คือการท่ีผูน้ าค  านึงถึงความต้องการและ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทาง เอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานท่ีมีคุณค่าช่วย
พฒันาศกัยภาพผูต้าม   นอกจากน้ีของ พอดซาคอฟฟ์ และคนอ่ืน ๆ (Podsakoff, et.al., 1990 , p. 112) 
ไดส้รุปพฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า อยา่งนอ้ยตอ้งมีพฤติกรรม 6 ประการ ดงัน้ี 1) บ่งช้ีและ
ให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ี
มุ่งหมายในการระบุโอกาสใหม่ ๆ ขององค์การ พร้อมกบัพฒันาสร้างความชัดเจนและสร้างแรง 
ดลใจแก่ผูต้ามให้ผูกพันต่อวิสัยทัศน์ในอนาคตของตน 2) แสดงแบบอย่างของพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับผูต้าม (Providing an Appropriate Model) ได้แก่ พฤติกรรมของผู ้น าในการแสดง
แบบอยา่งของการประพฤติปฏิบติัเพื่อให้ผูอ่ื้นเอาเยี่ยงอยา่งปฏิบติัตามโดยให้สอดคลอ้งกบัค่านิยม
และหลักการของผู ้น า 3) กระตุ้นให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม (Fostering the 
Acceptance of Group Goals) ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกนัข้ึนในหมู่สมาชิกกลุ่ม เพื่อร่วมกนัท างานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 4) ก าหนดความ
คาดหวงัต่อผลงานสูง (High Performance Expectations) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกใน
การคาดหวงัความเป็นเลิศของผลงานในแง่คุณภาพหรือผลงานสูงของผูต้าม 5) ให้การสนบัสนุน 
ผูต้ามเป็นรายบุคคล (Providing Individualized Support) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
ให้การนับถือต่อผูต้าม โดยมีความเอ้ืออาทรต่อความรู้สึกและความตอ้งการของผูต้ามแต่ละคน  
6) กระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation)ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีสร้างความทา้ทายและ
กระตุน้ผูต้ามให้มองปัญหาและงานเดิม ดว้ยมุมมองและวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้
ความคิดพิจารณาเชิงวเิคราะห์ใหผู้ต้ามเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเหมาะสม  



32 

 

ในขณะท่ียุคล์  (Yukl, 2013 , pp. 59-63) ซ่ึงกล่าวสรุปคุณลักษณะของผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงไว ้ดงัน้ี  1) สร้างวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน มีความหมาย และน่าสนใจ ท าให้ผูอ่ื้นเกิดความ
ผูกพนัต่อวิสัยทศัน์  2) มีความเขา้ใจในกระบวนการและขั้นตอนท่ีจะท าให้วิสัยทศัน์สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งท าให้วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ซ่ึงเป็นวิธีการใน
การน าวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติันั้นมีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองและสอดคล้องกนั โดยกลยุทธ์ตอ้ง
ชดัเจนต่อการปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัค่านิยมร่วมของสมาชิกในองคก์ร กลยทุธ์ท่ีจะท าใหว้สิัยทศัน์
บรรลุเป้าหมายนั้นจะตอ้งมีความน่าสนใจและดึงดูดผูต้ามและสามารถท่ีจะท าให้ผูต้ามมองเห็น
ความส าเร็จไดช้ดัเจน 3) มีความมัน่ใจและมองโลกในแง่ดี ผูน้  าตอ้งแสดงพฤติกรรมและการกระท า
ต่าง ๆ ของตนอยา่งมัน่ใจ โดยเฉพาะในการเผชิญกบัภาวะวิกฤต เช่น การพูดให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของงานท่ีท ามา พูดถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในดา้นบวกและพูดอย่างสร้างสรรค์ 4) มีความ
เช่ือมัน่ในตวัผูต้าม ผูน้ าตอ้งแสดงออกถึงการให้ก าลงัใจผูต้ามเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง และ
ให้การยอมรับตนเองของ ผู ้ตามว่าสามารถท่ีจะท างานท่ียากให้ประสบความส า เ ร็จได้  
5) ใชร้ะยะเวลาสั้นในการสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จให้เกิดข้ึนเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการท างาน
ให้มากข้ึน และเกิดความท้าทายอยากได้รับความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่กว่าเดิม 6) มีความยินดีต่อ
ความส าเร็จ ผูน้  าควรใชกิ้จกรรมเสริมบางอยา่งเพิ่มเติมความส าเร็จในการปฏิบติัท่ีลุล่วงไป เป็นการ
ช่วยสร้างความผูกพนัและเสริมความเขม้แข็งของการเป็นการท างานในองคก์ร 7) ใชก้ารแสดงออก
ในเชิงสัญลกัษณ์เพื่อเน้นค่านิยมท่ีส าคญั  ผูน้  าการเปล่ียนแปลงควรกระท าหรือแสดงออกในเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ เช่น การตดัสินใจท่ีเป็นการเส่ียงต่อสถานภาพ และ
ผลประโยชน์ท่ีท าใหม้องเห็นถึงการเสียสละของผูน้ า และก่อใหเ้กิด ความประทบัใจแก่ผูต้าม ท าให้
ผูต้ามยึดมั่นในวิสัยทัศน์ตามตัวของผูน้ า 8) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน า ผูน้  าจะต้องเป็น
แบบอยา่งท่ีดีเพื่อให้ผูต้ามไดเ้ห็นและปฏิบติัดว้ยความสม ่าเสมอและให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซ่ึงจะ
ท าให้ผูต้ามเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตวัของผูน้ า 9) มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจแก่ผูต้ามเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ เป็นการกระจายการตดัสินใจให้ผูต้ามหรือทีมงานในการ
เลือกหาวธีิการท างานดว้ยตนเองหรือเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมในการท างานเพื่อใหผ้ลการปฏิบติังาน
บรรลุตามเป้าหมาย โดยผูน้ าเป็นเพียงผู ้ให้การสนับสนุนและให้ค  าแนะน าปรึกษาผูต้ามในการ
แกปั้ญหา 

ส่วน เลทวูด และคนอ่ืน ๆ (Leithwood et.al, 2003); เลทวูด และแจนซี (Leithwood and 
Janzi, 2000, pp. 512-534 อ้างถึงใน ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธ์ิ (2557 , น. 35-36) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงไว้ 6 ประการ คือ 1) มีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน  
2) การยอมรับเก้ือกูลในเป้าหมายของกลุ่ม 3) การให้การสนับสนุนผู ้ตามเป็นรายบุคคล  
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4) การกระตุน้ทางปัญญา 5) เป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม 6) คาดหวงัของการท างานของผูป้ฏิบติัใน
ระดบัท่ีสูง รวมทั้ง วอร์ด (Ward, 2002 อา้งถึงใน วาทิต มีสนุ่น, 2556 , น. 67) องค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมเป็น 8 องคป์ระกอบ คือ 1) การสร้างความรู้ให้เกิดในตน (Self-
Knowledge) คือ การท่ีบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจในตวัตนของตนเอง ความเช่ือส่วนตน เจตคติ  
จุดแขง็และจุดอ่อนของตนเองสามารถใหผู้น้  าสร้างความแขง็แกร่งในตนเอง  2) ความรู้สึกต่อคุณค่า
และคุณธรรม (Authenticity) คือ การท่ีผูน้ าได้แสดงให้เห็นว่า เขา้ใจต่อความรู้สึกของบุคคลอ่ืน
อยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงจะท าใหผู้น้  าสามารถสร้างและพฒันาสัมพนัธภาพของความไวว้างใจ ซ่ึงจะเป็นส่วน
ส าคญัของความส าเร็จของงาน 3) ความเช่ียวชาญ (Expertise) คือ การมีความรู้ มีทกัษะและมี
ความสามารถทางเทคนิคท่ีเป็นความตอ้งการขององคก์าร 4) วสิัยทศัน์ (Vision) คือ ลกัษณะของการ
มองไปขา้งหนา้ไกล ๆ อยา่งสร้างสรรคห์รือมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตท่ีสามารถเป็นไปได้
จริงไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึง 5) ความยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะท าใหต้นเองอยูใ่น
สภาวะสมดุล แมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน มีความสับสนและซับซ้อนของสถานการณ์  
6) ภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน (Shared Leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีท าให้เกิดความมีอ านาจทดัเทียม
กนัในกลุ่ม 7) บารมี (Charisma) เป็นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสามารถดึงดูดให้เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับผู ้อ่ืน ท าให้ผู ้น าได้เข้าไปช่วยเหลือผู ้อ่ืนได้ และได้รับความนับถือ ศรัทธาจากกลุ่ม   
8) ความสามารถในการจุดประกายความสนใจและกระตุ้นผูอ่ื้น (Inspire and Motivate Others)  
เป็นความสามารถในการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู ้อ่ืนให้ท างานให้เกิดผลผลิต  
สร้างความมัน่ใจใหก้ลุ่ม  

ส าห รับ  ซัช คิน  และซัช คิน (Sashkin and Sashkin,  2003 ,  pp. 51 -65 )  ก ล่ าวถึง
องค์ประกอบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการให้พลงัจูงใจในงานแก่ผูต้ามท่ีจะช่วย
ผลกัดนัให้องคก์รบรรลุวิสัยทศัน์ และเป้าหมายขององคก์รไดส้ าเร็จมี 3 ประการ คือ 1) มีวิสัยทศัน์
ความมัน่ใจในตนเอง และมีแนวคิดท่ีจะให้พลงัจูงใจในงานแก่ผูต้าม 2) ผูน้  าการเปล่ียนแปลงตอ้งมี
พฤติกรรมส าคญั 4 ประการ คือ มีทกัษะในการส่ือสารวสิัยทศัน์ของตนใหผู้ต้ามยอมรับ ท าใหผู้ต้าม
เกิดความไวว้างใจ ให้ความส าคญัและเอาใจใส่ต่อผูต้ามและกลา้ท่ีจะยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
3) ผูน้  าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององค์กร ในขณะเดียวกนั 
ฟูลแลน (Fullan, 2006, pp. 212-213) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงควรมีคุณลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 1) สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) เป็นผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจช้ีน าและท าให้ผูต้าม
เห็นตามวิสัยทศัน์ หรือมีการก าหนดเป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั 2) มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น (Influence) 
เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและเป็นผูท่ี้ดึงดูดใจผูต้ามให้เขา้มาร่วมกลุ่มในการท างานและการสร้างเครือข่าย
ในการช่วยเหลือสนบัสนุน มีความสามารถในการส่ือสารโดยการใชค้  าพูดหวา่นลอ้มชกัจูงและท า
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ให้คนคล้อยตามได้ 3) การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการพฒันา
ความสามารถของผูอ่ื้น มีความเข้าใจเป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อนของผูอ่ื้น สามารถให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัในเชิงสร้างสรรค์ 4) เป็นตวัเร่งการเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) เป็นผูท่ี้สามารถรู้ได้
ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เม่ือมีอุปสรรคจะมีวิธีการปฏิบติัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ี
ขดัขวางการเปล่ียนแปลงเพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 5) การบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ (Conflict Management) ผูน้ าท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ไดดี้ กลา้เผชิญหนา้กบั
ขอ้ขดัแยง้ และมีความสามารถในการหาขอ้ตกลงร่วมกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ 6) สร้างสายใยแห่ง
ความผกูพนั (Building Bonds) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งรู้จกัสร้างสายใยแห่งความผกูพนั เขา้ใจใน
ความแตกต่างของบุคคลมีความสามารถในการสร้างความเช่ือใจใหก้บัผูต้าม รวมทั้งการสร้างความ
สามคัคีในองค์การ 7) สร้างการท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการท างาน (Teamwork and 
Collaboration) เป็นผูท่ี้รู้จกัการท างานเป็นทีมและการท างานร่วมกนั มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
มิตรในการท างาน สร้างจิตวญิญาณในการท างานเป็นกลุ่ม   

รวมถึงสุชาดา รังสินนัท์ (2550 , น. 19-21) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามุ่งการ
เปล่ียนแปลง ดังน้ี1) การท้าทายอ านาจ (Challenging the Power) ผูน้ าต้องส่งเสริมผูอ่ื้นให้เกิด
ความคิดใหม่  แนวทางใหม่ในการท างาน การแกปั้ญหา และวธีิการท างานในองคก์าร ส่งเสริม การ
ทดลอง คิดคน้ พร้อมท่ีจะเส่ียงและเปล่ียนแปลง 2) แรงจูงใจสู่วสิัยทศัน์ (Inspiring a Shared Vision) 
ผูน้ าสร้างความฝัน วสิัยทศัน์ เก่ียวกบัอนาคต มีความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ และจูงใจคนอ่ืน
ให้คน้หาความฝัน ความหวงัและสร้างวิสัยทศัน์ให้คนอ่ืนเห็น/และเดินตามดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่
ซบัซ้อน3) สนบัสนุนผูต้ามให้ปฏิบติัโดยผูน้ าตอ้งตระหนกัถึงความร่วมมือสร้างทีม ความสัมพนัธ์
และการมอบอ านาจผูต้าม 4) เป็นแบบอย่าง คือผูน้ าตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมกระบวน การวางแผน 
การจดัการปัญหา และติดตามผลการแกปั้ญหา 5) ส่งเสริมให้ก าลงัใจ คือ ผูน้ าตอ้งตระหนกัว่าการ
จะบรรลุวสิัยทศัน์ เป็นเร่ืองเหน่ือยอ่อนและสับสนวุน่วาย จึงตอ้งรักษาขวญัก าลงัใจ โดยการยอมรับ 
ยกย่อง ชมเชย ความส าเร็จของทุกคนโดยส่งสัญญาณถึงความเช่ือถือ ยอมรับและให้เกียรติ อย่าง
แทจ้ริง  

นอกจากน้ีแล้ว  บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990  อ้าง ถึงใน สุ เทพ   
พงศศ์รีวฒัน์, 2550, น. 372-374) กล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
องคป์ระกอบ 4 ประการ โดยท่ีไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่
ผูน้ าแบบน้ีจะให้ความใส่ใจต่อการท างานของผูต้ามโดยจะพฒันาผูต้ามให้งอกงามเต็มขีดศกัยภาพ
ไปพร้อมกนั ผูน้ าท่ีมีลกัษณะแบบเปล่ียนสภาพนั้นมีระบบค่านิยมและอุดมการณ์ของคนท่ีเขม้แข็ง 
ซ่ึงสามารถส่งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจของผูต้ามให้ปฏิบติัไปในแนวทางท่ีดีงามต่อส่วนรวมมากกวา่
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เพื่อประโยชน์ส่วนตนเอง โดยได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว้ดังน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 บารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence) เป็นการแสดง
พฤติกรรมท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงแสดงออกและประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งหรือเป็นโมเดลส าหรับ 
ผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ี ยกยอ่งเคารพนบัถือศรัทธาไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้
ร่วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติ ปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา 
องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกดว้ยการส่ือสารให้ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม 
ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูงใจให้ยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององค์การ ในทาง
ปฏิบัติผูน้  ามักจะใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกันเพื่อไปเพื่อ
เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริมน ้ าใจ
แห่งการท างานเป็นทีม ผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ามใหท้ างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยการ
สร้างจิตส านึกของผูต้ามให้เห็นความส าคญัว่าเป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงจะท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จได ้องคป์ระกอบท่ี 3 การกระตุน้การ
ใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกดว้ยการท่ี
ผูน้ ากระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่
มาแก้ปัญหาโดยผูน้ ามีการคิดและแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการ
เผชิญกบัสถานการณ์เดิมๆ ดว้ยวิธีการแบบใหม่ ๆ มีการ จูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ 
ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหามีการให้ก าลังใจผูต้ามให้พยายามหาทาง
แกปั้ญหาดว้ยวธีิใหม่ ๆ  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วริศรา ยางกลาง (2557) ไดแ้สดงทศันะภาวะผูน้ าดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา ไดแ้ก่ การมีเทคนิคการตั้งประเด็นค าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานร่วมพฒันาโดย
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และให้ความส าคญัสนับสนุนแนวคิดของผูร่้วมงานในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาครูและนกัเรียนในการพฒันาทกัษะและสร้างความร่วมมือมี
วิธีการพฒันาจุดประกายการท างานและให้ผูร่้วมงานเกิดความต่ืนตวัในการสร้างเครือข่ายและ
ก าหนดกิจกรรมท่ีภายในกลุ่มเครือข่ายโดยส่งเสริมการคิด และการแกปั้ญหาเพื่อกระตุน้ทกัษะทาง
ปัญญาแก่ผูร่้วมงานเนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็น 
องคป์ระกอบท่ี 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized Consideration)เป็นพฤติกรรม
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลง ท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัในการส่งเสริมบรรยากาศของการท างานท่ีดี ดว้ยการ
ใส่ใจรับรู้ และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของผูต้าม ผูน้ าจะแสดงบทบาท
เป็นครูพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าใหก้ารช่วยเหลือผูต้ามไดพ้ฒันาระดบัความตอ้งการของตน
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เพื่อระดบัสูงข้ึน เช่น เพื่อระดบัการนบัถือตนเอง (Self-Esteem) โดยผูน้ าใช้วิธีการกระจายอ านาจ 
การตดัสินใจแก่ผูต้าม เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความกลา้รวมทั้งความมัน่ใจแก่ ผูต้าม  

เช่นเดียวกับสุพานี  สฤษฎ์วานิช (2552, น. 259) กล่าวว่า ลักษณะท่ีส าคญัของผูน้ า
ประเภทน้ี คือ 1) มีอิทธิพลต่อความคิด ต่อผูต้าม (Idealized Influence) เน่ืองจากผูน้ าจะมีบารมี คือ 
มีการด ารงไวซ่ึ้งคุณธรรมและจริยธรรม มีความส านึกในส่วนรวม น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้มีความ
เสมอตน้เสมอปลาย มีความคิดท่ีชดัเจน สามารถก าหนดแนวทาง และทิศทางของตนเองท่ีจะกา้วไป
ได ้ผูน้ าจึงเป็นแบบอย่างให้ผูต้ามช่ืนชม เคารพนบัถือ ไวว้างใจ และเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ผูน้ าจึง
สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดแก่ผูต้ามใหเ้ช่ือตาม และปฏิบติัตามท่ีผูน้ าตอ้งการได ้2) ค านึงถึงผูต้ามใน
ระดบับุคคล (Individualize Consideration)โดยให้การสนบัสนุนให้ความส าคญักบัผูต้ามในแต่ละ
คนใหเ้กียรติ ดูแลและปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งเห็นความส าคญั 3) กระตุน้ปัญญาของผูต้าม (Intellectual 
Stimulation) คือ การท่ีผูน้ ากระตุ้นความพยายามของผูต้าม เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค์  
การตระหนกัรู้ในเร่ืองปัญหา กระตุน้ให้มีการตั้งขอ้สมมุติฐาน เปล่ียนกรอบการมองปัญหา และมี
การแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบกระตุน้ให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ  4) การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผูต้ามมี
แรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation)โดยผูน้ าจะท าให้ผูต้ามมองเห็นและผูกพนัต่อวิสัยทศัน์
ของผูน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าองค์กรเพื่อการเปล่ียนแปลงสามารถมองการไกลและสามารถ
รับรู้การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มไดเ้ร็วข้ึนดงันั้นผูน้ าจะตอ้งส่ือสารความส าคญั
ของวสิัยทศัน์และสัญลกัษณ์ของกิจการ ท่ีจะสร้างแรงกระดุน้และแรงบนัดาลใจตลอดจนการทุ่มเท
ให้เกิดข้ึน  5) เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ให้เกิดข้ึนกบัองคก์รเป็นการผลกัดนัให้องค์กร
เกิดการเปล่ียนแปลงไป เพื่อวิสัยทศัน์และเป้าหมาย โดยการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ นโยบายและ
เป้าหมายไปเพื่อการปฏิบติั ทั้ งการส่ือสารวิสัยทศัน์ จดัท าแผนงานต่าง ๆ และแผนปฏิบติัการ
ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดการท างานเป็นทีม เพื่อท าให้การเกิดเปล่ียนแปลงท่ีมีพลงั เช่น การพลิกฟ้ืน
องคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ  

ในขณะรัตติกรณ์  จงวิศาล (2556 , น. 253–255) ไดมี้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบั
องค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การท่ีผูน้ ากระตุน้ให้ผูต้ามมีความ
ตอ้งการและความพึงพอใจสูงข้ึนตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์โดยผูน้ าจะจูงใจให้ผูต้าม
ตระหนกัถึงความตอ้งการความส าคญั คุณค่าของจุดมุ่งหมายและวธีิการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายท าให้
ผูต้ามอุทิศตน  เพื่อทีมและองคก์ารมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนซ่ึงจะท าใหผู้ต้ามเคารพ เช่ือถือศรัทธา
และจูงใจให้ท าส่ิงต่าง ๆ ได้มากกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ มี 4 องค์ประกอบ หรือท่ีเรียกว่า “4 Is” คือ  
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence : II)  หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็น
แบบอย่างท่ีดีส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้าม 
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เกิดความภาคภูมิใจเม่ือร่วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการ
เลียนแบบผูน้ าของเขาส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้ าจะตอ้งมีวสิัยทศัน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะมีความสม ่าเสมอ ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี 
ความมัน่ใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผูน้ าโดยอาศยัวิสัยทศัน์และ                
การมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้ าแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความมัน่ใจใน
ตนเองประสิทธิภาพและความเคารพในตนเองผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนใน           
การบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหน้าท่ีขององค์การ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ ( Inspiration  
Motivation: IM)  หมายถึง  การท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกับผู ้ตาม  
ผูน้ าต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์
ร่วมกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาทิต มีสนุ่น (2556) กล่าวถึง คุณลกัษณะภาวะผูน้ าดา้นแรง
บนัดาลใจ คือมีการโน้มน้าว จูงใจให้ยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์องค์การมีการกระตุน้ให้
ผู ้ร่วมงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานมีการกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานท างานเป็นทีม  
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายขององค์การเช่ือมัน่และยอมรับในคุณค่าและ
ความส าคญัขององคก์ารเขา้ใจผูร่้วมงานและท าให้เห็นวา่ทุกคนในองคก์ารมีคุณค่าในการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน 3) การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation: IS) หมายถึง ผูน้ ามีการคิดและ 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีการตั้งสมมุติฐาน การเปล่ียนกรอบ 
(Reframing)  การมองปัญหา  และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ ๆ  
มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา      
มีการให้ก าลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ  ผูน้  ามีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดง
ความคิดและเหตุผล  และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม  แมว้่ามนัจะแตกต่างไปจากความคิดของ
ผูน้ า ผูน้  าท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั
โดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามวา่ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ขแมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได ้จากความร่วมมือร่วมใจใน
การแก้ปัญหาของผูร่้วมงานทุกคนผูต้ามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง 
ความเช่ือและประเพณีการกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีส าคญั 

เช่นเดียวกบั วรรณะปกรณ์  สุดตะนา (2556) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา คือ ผูน้ าตอ้งคน้หาแนวทางท่ีเป็นเหตุเป็นผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชใ้นการแกปั้ญหา ฝึกและ
เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายโดยใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาให้พิจารณาประเด็น



38 

 

ต่าง ๆ รอบด้านก่อนแก้ปัญหา สอนงานและถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ ในการท างานกระตุ้น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางเพื่อแกปั้ญหาการท างานอยา่งเป็นระบบ  
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผูน้ าจะเอาใจใส่ดูแลโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีการแนะน าและการมอบหมายงาน มีการ
พฒันาหรือสนบัสนุนในการท างานเพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม
เช่น บางคนได้รับก าลงัใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจ การตดัสินใจด้วยตนเองมากกว่าในการ
พฒันาผูต้ามเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มท่ีและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย
ความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามวา่ตอ้งการค าแนะน า การสนบัสนุนและการช่วยให้กา้วหนา้ในการ
ท างานท่ีรับผดิชอบอยูห่รือไม่โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่เขาก าลงัถูกตรวจสอบ 

เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อมัพร อานุภาพแสนยากร (2558) การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า องค์ประกอบดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล คือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถปฏิบติัต่อครูในฐานะเป็น โคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของ
ครูแต่ละคน เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือ มีทกัษะการเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีดีช่วยช้ีแนะและร่วม
คน้หาทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างของครู 2) การเนน้การปฏิบติั อาทิเช่น กระตุน้ให้ครูได้
ทดลองโครงการใหม่ ๆ หรือท างานท่ีทา้ทายความสามารถให้โอกาสครูในการอาสาท างาน เพื่อ
แสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจ ต่อผลส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน ส่งเสริมการทดลองและ 
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อการหาวิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศติดต่อส่ือสาร อย่าง
เปิดเผยเพื่อให้ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ 3) การเป็นพี่เล้ียง 
ประกอบดว้ย ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการส าหรับครูไดน้ าไปใชใ้นการปฏิบติัการสอนให้เวลา
แก่ครูในการสอนงาน (Mentoring) เปิดโอกาสให้ครูแสดง ความสามารถจากการท างานใหม่ท่ีมี
ความ รับผดิชอบสูงข้ึนและพฒันาครูใหมี้ความส าเร็จในวชิาชีพของครูแต่ละคน  

สอดคลอ้งงานวจิยัของ ช่วย นาคบรรพ ์(2558); พรทิพย ์ไตรภทัร (2558) มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นภาวะผูน้ า
เชิงบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ซ่ึงประกอบด้วย การมีความรู้ความสามารถ และ
เช่ียวชาญในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตน การประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ี
เคารพ ยกยอ่ง ศรัทธา มีระเบียบวินยั ไวว้างใจและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมงานดว้ย การ
มีวสิัยทศัน์ และความมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ในการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด การเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีอาจแตกต่างจากความคิดของตนด้วยความเต็มใจ และสามารถส่ือสาร
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์รไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การมี
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คุณธรรมและจริยธรรม มีความยุติธรรมในการตดัสินใจ การแก้ปัญหาการปฏิบติังาน และการ
ประเมินผล การเป็นแบบอย่างในดา้นการครองตน ครองคน และครองงาน 2) ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ซ่ึงการคิดเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและผลลพัธ์ท่ีดีกว่าในอนาคต การให้
ขอ้มูลป้อนกลบัทั้งเชิงบวก และเชิงลบแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อปรับปรุง และพฒันาผลการท างาน
ใหดี้ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และการอธิบายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นถึงคุณค่าของงานท่ีท าและประโยชน์ 
หรือผลส าเร็จท่ีจะไดรั้บจากงานท่ีท า สามารถส่ือสารถ่ายทอดนโยบายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้อยา่ง
ชดัเจน มีการเสริมแรงให้รางวลั และแรงจูงใจ มองโลกในแง่บวก คิดดี ท าดี มีความทา้ทาย กลา้
เปล่ียนแปลง 3) ด้านการกระตุน้ทางปัญญา ซ่ึงประกอบด้วย การคิดแบบเชิงรุกการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการสร้างเจตคติท่ีแสดงถึงความรู้สึกเป็นเจา้ของงานท่ีรับผิดชอบ
และเป็นเจา้ขององคก์รท่ีท างาน กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหส้ร้างงาน ท าส่ิงใหม่ พฒันาศกัยภาพ
ตนเองและส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของผูใ้ต้บงัคบับญัชา และส่งเสริมผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้
ปรับเปล่ียนแนวคิด กล้าแสดงความคิดเห็น  4) ด้านการตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคลซ่ึง
ประกอบดว้ย การให้ความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความแตกต่างดา้นความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกภาพ และศกัยภาพดว้ยเหตุผลท่ีเท่ียงตรง การยอมรับ รับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการรับรู้และเขา้ถึงจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 

จากแนวคิดทฤษฏีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีมุมมองต่อภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นการกล่าวถึงผูน้ าท่ีจะตอ้ง
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูร่้วมงานเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นท างานให้บรรลุเป้าหมายดียิ่งข้ึน 
แนวคิดน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีผูน้ าจะตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและแรงจูงใจของผูร่้วมงาน อีกทั้งแสดงบทบาทท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีจนเป็นท่ีไวว้างใจ เป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการท างานเป็นกระบวนการ ท่ีผูน้  ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานในการ
เปล่ียนแปลงผูร่้วมงานใหมี้ความพยายามพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปเพื่อระดบัท่ีสูงข้ึน    

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ญดาภคั  กลัปดี (2559) ได้ศึกษาวิจยั การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ า 

การเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของครูประถมศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบและตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของครูประถมศึกษามีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 16 ตวับ่งช้ี 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 1 วิสัยทศัน์มี 3 ตวับ่งช้ี องค์ประกอบ 2 การกระตุ้นการใช้ปัญญา  
มี 3 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ 3 ความคิดสร้างสรรค ์มี 4 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ 4 การสร้างแรงบนัดาล
ใจ มี 3 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบ 5 ความคิดยดืหยุน่มี 3 ตวับ่งช้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  2. สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของ           
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ครูประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกดา้นส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ในการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของ                
ครูประถมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและ
วิธีการเสริมสร้างภาวะผูน้ า ประกอบด้วย 2 วิธี ประกอบด้วย 1) การสอนงาน และ 2)  การเป็น                
พี่เล้ียง 3.โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของครูประถมศึกษา              
ท่ีพ ัฒนา ข้ึนมีองค์ประกอบของโปรแกรม คือ 1 )  ท่ีมาและความส าคัญของโปรแกรม                                  
2) วตัถุประสงคข์องโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพฒันา 4) โครงสร้างของโปรแกรม 5) เน้ือหา
และสาระส าคญัของโปรแกรม ประกอบดว้ย 5  โมดูล (Module) ไดแ้ก่ โมดูล 1 วิสัยทศัน์ โมดูล 2                
การกระตุน้ปัญญา โมดูล 3 ความคิดสร้างสรรค ์โมดูล 4 การสร้างแรงบนัดาลใจ  โมดูล 5 ความคิด
ยืดหยุ่น ระยะเวลาการพฒันา 150 ชั่วโมง วิธีการพฒันา ใช้วิธีการพฒันาท่ีหลากหลายเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและย ัง่ยืน เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถนาไป
เป็นหลกัการในการพฒันาตนเองต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 4. ผลการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เชิงสร้างสรรค์ของครูประถมศึกษาจากการนาโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ 4.1 ผลการทดสอบ
ความรู้การเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษามีคะแนนก่อน
พฒันาไดค้ะแนนเฉล่ีย 12.82 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 42.74 และ มีคะแนนหลงั
การพฒันาไดค้ะแนนเฉล่ีย 23 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อยละ 76.66 แสดงวา่ครูประถมศึกษามี
คะแนนหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา และผา่นเกณฑร้์อยละ 60 ทุกคน  4.2 ผลการประเมิน
โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษา ก่อนพฒันา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษาหลงัพฒันาและระยะติดตามผล พบวา่
การเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษา ระยะติดตามผลสูงกวา่
การเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษาหลงัพฒันา 4.3 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ยุวดี  แก้วสอน (2558) ได้วิจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (2) คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัดีมาก ( 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการศึกษากบั
คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก  (4) การพยากรณ์
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ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

สุนทรีภรณ์  แกว้กนก (2557) ไดว้จิยัเร่ืองการสร้างชุดพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษา ผลการวจิยั พบวา่  (1) ความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียความตอ้งการ เรียงล าดบั 
ดงัน้ี คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการใส่ใจรายบุคคล ดา้นการสร้างอุดมการณ์ และดา้นการ
เสริมส่งเชาวปั์ญญาโดยคะแนนความตอ้งการสูงสุด ในดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ คือ การส่งเสริม
การท างานเป็นทีม และดา้นการใส่ใจรายบุคคล คือ การมอบหมายงานให้ปฏิบติั ส่วนวิธีการพฒันา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย การประชุมเชิงปฏิบติัการ การระดมสมอง  การบรรยาย 
และการมอบงานเพื่อการปฏิบติั (2) ผลการสร้างชุดพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) หลกัสูตร 2) คู่มือการใชชุ้ดพฒันา  3) แผนการจดักิจกรรมพฒันาภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 4) การประเมินผล และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได ้ก่อนน าชุดพฒันาภาวะผูน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ ทั้งโดยภาพรวม และโครงสร้างของชุดพฒันามี
ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก  (3) ผลการทดลองใชชุ้ดพฒันาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดพฒันาสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้คือ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 96.50/95.40 โดยมีความก้าวหน้าของการพฒันาการสูงข้ึนทุกด้าน และมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อน การพฒันา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี .01 และ 
ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพึงพอใจต่อการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมและราย
ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นวิธีการพฒันา  (4) ผลการน าเสนอผลการทดลองใช้ชุด
พฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษา พบว่า 
ภาพรวมของชุดพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ทุกดา้น  

วริศรา   ยางกลาง (2557) ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการเป็น
ประชาคมอาเซียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นแกนน าในโครงการ “ASEAN 
Leaning School” มุ่งเน้นการการพฒันาสถานศึกษาเพื่ออาเซียนให้เกิดประสบผลส าเร็จ โดยอาศยั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา  ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมากท่ีสุดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้
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ผูป้ฏิบติังานได้ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรอาเซียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคน
ตอ้งการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งเร่งด่วน 

พิทูล   อภยัโส (2557) ไดว้ิจยัเร่ืองโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งเพื่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดันครพนม ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งเพื่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้มี10 องคป์ระกอบคือ การก าหนดวสิัยทศัน์
ท่ีชดัเจน การสร้างแรงบนัดาลใจ การแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่าง การค านึงถึงปัจเจกบุคคล   
การกระตุน้ปัญญา  การมีทกัษะในการท างาน บรรยากาศและวฒันธรรม โครงสร้างท่ีเหมาะสม   
การปฏิบติัของบุคคลและทีมงาน และการบริหารและการจดัการ 

วาทิต มีสนุ่น (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจยัพบวา่ (1) การรับรู้ของผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูน้ าชุมชนท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (2) ประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบวา่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัดา้นการบริหาร
จัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรการศึกษา คุณภาพผูเ้รียนและการ
สนองตอบความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูน้ าชุมชนท่ีตอ้งการใหเ้กิดประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (3) องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล การ
กระตุน้ทางปัญญาและการเป็นผูน้ าทางวิชาการ  (4) ร่างรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดยวธีิระบบ ก าหนดให้
องค์ประกอบหลักภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจัยน าเข้า 
ประกอบดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะ
บุคคล การกระตุน้ทางปัญญาและการเป็นผูน้ าทางวชิาการ ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกระบวนการ ประกอบดว้ย การบริหารจดัการ หลกัสูตรและการเรียน
การสอนและการใช้ทรัพยากรการศึกษา และผลผลิต คือ คุณภาพผูเ้รียนและการสนอง ตอบความ
ตอ้งการของชุมชน ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 19 ท่าน พบว่า 
องคป์ระกอบสมบูรณ์และโครงสร้างถูกตอ้ง ชดัเจน (5) ประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียน แปลง
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ท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบวา่ จากการจดัสนทนากลุ่มผูท้รง
คุณวุฒิทั้ง 26 ท่าน มีความเห็นตรงกนัวา่ รูปแบบมีความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏิบติั มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556) ไดว้จิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของผูบ้ริหารองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
นครราชสีมาผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
คือ ดา้นการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีลกัษณะและพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่ใน
ระดบัมากและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการจดัการศึกษาในแต่ละดา้นมี
ดงัน้ี 1) ดา้นการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์คือ การสร้างวิสัยทศัน์  การตดัสินใจ  หลกัธรรมของ
ผูน้ า  ความฉลาดทางอารมณ์  บุคลิกภาพทางกายภาพและก าหนดภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์  
2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจคือ การสร้างแรงบลัดาลใจ เจตคติต่อการท างาน ค่านิยม 3) ดา้นการ
กระตุ้นทางปัญญา คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความคิดแก้ปัญหา   ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างกระตุน้ทางปัญญา หลกัการแนะน าและใหค้  าปรึกษา 4) ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การติดต่อส่ือสาร การจัดการแบบมีส่วนร่วม การ
ประสานงานและความร่วมมือเพื่อความส าเร็จของงาน หน้าท่ีของผูน้ าท่ีดี  เสริมสร้างทกัษะดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ 

บุญเรือน โถปัญญา (2555)ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผลการวจิยัพบวา่ (1) ภาวะผูน้ าการเล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 โดยรวมแตกต่างกัน  
(2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 จ าแนกตามเพศ
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ครูโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  กมลวรรณ 
เภกะนันทน์ (2555)ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
ระดบักลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรในประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพปัจจุบันของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ของ
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ผูบ้ริหารระดับกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารระดบักลาง โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้านการกระตุน้ทาง
ปัญญาของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจของการพฒันาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียต ่ าสุด หากความต้องการจ า เป็นของภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงฯ  
โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 0.16  เม่ือพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า โดยภาพรวมภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ตามจิตตารมณ์การศึกษาของคณะ ทั้ง 4 เร่ือง เป็นจุดอ่อน มีค่าความตอ้งการจ าเป็น
ตามล าดบั ดงัน้ี  1) ปรัชญาการศึกษา  2) นโยบายทางการศึกษา 3) วตัถุประสงค์การจดัการศึกษา 
และ 4) สัมฤทธิผลท่ีมุ่งหวงัและเม่ือพิจารณา โอกาส ภาวะคุกคาม พบวา่ โดยภาพรวม การพฒันา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทั้ง 4 ดา้นคือ 0.15  กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ  
1) กลยุทธ์กระตุน้ทางปัญญา 2) กลยุทธ์เพิ่มคุณค่าในตนเอง 3) กลยุทธ์สร้างแรงบนัดาลใจ และ  
4) กลยทุธ์พฒันาผูน้ าท่ีมีอุดมการณ์ และมี 16 กลยทุธ์รอง 32 วธีิด าเนินการ 

ชีวิน  อ่อนลออ (2553) ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั ดงัน้ี องค์ประกอบหลกัด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    
ด้านการค านึงถึงเอกัตถะบุคคล ด้านการกระตุน้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ซ่ึงทั้ง   
4 องคป์ระกอบหลกัจะตอ้งปฏิบติัผา่นตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมด 13 องคป์ระกอบ และ
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชน 66 ตวับ่งช้ี ดา้นการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ 15 ตวับ่งช้ี  ดา้นการค านึงถึงเอกตัถะบุคคล 13 ตวับ่งช้ี  ดา้นการกระตุน้ปัญญา  
19 ตวับ่งช้ี และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 19 ตวับ่งช้ี และตวับ่งช้ีรวมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยประกอบดว้ยตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรวม  
4 องคป์ระกอบ  เรียงล าดบัตามน ้าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการกระตุน้ปัญญา
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  ดา้นการค านึงถึงเอกตัถะบุคคล  และดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดยใช้ค่าได-สแควร์ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน และค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อมัพร อานุภาพแสนยากร (2558) ผลการวจิยัพบวา่ ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ี
พฒันาข้ึนมีจ านวนทั้งส้ิน 60 ตวับ่งช้ี จ  าแนกได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี องค์ประกอบท่ี 1  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มี 15 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญามี  
17 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมี 16 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบ
ท่ี 4 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มี 12 ตวับ่งช้ี        

จากแนวคิดทฤษฏีและการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
รวมถึงผูว้ิจยัยงัได้ค้นควา้งานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเป็นบทบาทหรือพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ี การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา เม่ือสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือ สนบัสนุน เป็นผูฝึ้กสอน 
ให้ค  าแนะน าและร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์ สร้างแรงบนัดาลใจในการจดัการเรียนการสอนให้กบัครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและคาดหวงัพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานให้มีศกัยภาพ
มากยิ่งข้ึน  ซ่ึงได้รับการยืนยนัสนับสนุนจากผลการวิจยัจ  านวนมาก ว่าเป็นภาวะผูน้ าท่ีสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึน ท าใหผู้ต้ามมีความพึงพอใจและเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและองคก์ร 
รวมถึงสถาบนัการศึกษา โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการศึกษางานวิจยัของนกัวชิาการหลากหลายท่าน
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.1 องค์ประกอบสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและ
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

องคป์ระกอบของสรรถนะ 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 11 
การสร้างแรงบนัดาลใจ  ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
บุคคล  

✓ ✓  ✓ 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 

บ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้น
วิสยัทศัน์  

✓  ✓ ✓ ✓ ✓      ✓   6 

การกระตุน้ทางใชปั้ญญา  ✓ ✓  ✓ 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11 
ก าหนดความคาดหวงัต่อผลงานสูง  ✓    

 
       

 
 1 

มีความเขา้ใจในกระบวนการ   ✓  
 

      ✓ 
 

 1 
มีความมัน่ใจและมองโลกในแง่ดี   ✓  

 
    

 
  

 
 1 

มีความเช่ือมัน่ในตวัผูต้าม   ✓  
 

    
 

  
 

 1 
ใชร้ะยะเวลาสั้นในการสร้างโอกาส
แห่งความส าเร็จให้เกิดข้ึน 

  ✓  

 

    

 

  

 

 1 

มีความยนิดีต่อความส าเร็จ   ✓  
 

    
 

  
 

 1 
ใชก้ารแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์
เพ่ือเนน้ค่านิยมท่ีส าคญั 

  ✓  

 

    

 

  

 

 1 

มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
ในการตดัสินใจ 

  ✓  

 

    

 

  

 

 1 

การยอมรับเก้ือกูลในเป้าหมายของ
กลุ่ม 

   ✓ 

 

    

 

  

 

 1 

คาดหวงัของการท างานของผูป้ฏิบติั
ในระดบัท่ีสูง 

   ✓ 

 

    

 

  

 

 1 

การสร้างความรู้ให้เกิดในตน      ✓     
 

  
 

 1 
ความรู้สึกต่อคุณค่าและคุณธรรม      ✓    ✓ 

 
  

 
 2 

ความเช่ียวชาญ      ✓     
 

  
 

 1 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของสรรถนะ 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

แหล่งขอ้มูล 

Po
dsa

ko
ff,

 et
.al

:19
90

 

Ba
ss 

an
d A

vo
lio

:19
90

 

Yu
lk 

:19
98

 

Le
ith

wo
od

 an
d J

an
zi,

 20
00

 

W
ard

:20
02
. 

Sa
shk

in 
an

d S
ash

kin
:20

03
 

Fu
lla

n :
20
06

 

สุพ
านี

สฤ
ษฎ

ว์า
นิช

,25
52

 

พร
ทิพ

ย ์ 
ไต

รภ
ทัร

:25
58

 

รัต
ติก

รณ์
  จ
งว
ิศา
ล:
25
56

 

วร
รณ

ปก
รณ์

 สุ
ดต

ะน
า,2

55
6 

พิทู
ล  
 อภ

ยัโ
ส:
25
57

 

ช่ว
ย น

าค
บร

รพ
:์25

58
 

อมั
พร

 อา
นุภ

าพ
แส

นย
าก
ร2
55
8 

รว
ม 

ความยดืหยุน่      ✓     
 

  
 

 1 
ภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน      ✓     

 
  

 
 1 

เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง     
 

✓    
 

  
 

 1 
มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมขององคก์ร 

    

 

✓ ✓   

 

  

 

 2 

เป็นตวัเร่งการเปล่ียนแปลง      
 

 ✓   
 

  
 

 1 
การบริหารจดัการความขดัแยง้      

 
 ✓   

 
    2 

โครงสร้างท่ีเหมาะสม     
 

    
 

 ✓ 
 

 1 
แสดงพฤติกรรมแบบอยา่งท่ี
เหมาะสม 

   ✓ 

 

    

 

 ✓ 

 

  

การปฏิบติัของบุคคลและทีมงาน     
 

    
 

 
✓  

  
บรรยากาศและวฒันธรรม     

 
    

 
 

✓  
  

การบริหารและจดัการ     
 

    
 

 ✓ 
 

 1 
 
ที่มา: พอดซาคอฟฟ์ และคนอ่ืน ๆ (Podsakoff et al, 1990); บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 
1990 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550); ยุคล์ (Yukl, 2013); สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2552); วอด 
(Ward, 2002) อ้างถึงใน วาทิต มีสนุ่น, 2556); ซัชคิน และซัชคิน (Sashkin & Sashkin, 2003);  
รัตติกรณ์ จงวศิาล (2556); วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556); เลทวดู และแจนซ่ี (Leithwood and Janzi, 
2000 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ์  วงศบุ์ญญฤทธ์ิ, 2557); พิทูล อภยัโส (2557); อมัพร อานุภาพแสนยากร 
(2558); ช่วย นาคบรรพ ์(2558); พรทิพย ์ไตรภทัร (2558) 
  

จากตาราง 2.1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผูน้ า
ดังกล่าว ก าหนดเป็นเกณฑ์การเลือกองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพฒันาสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมในทรรศนะ และการเปรียบเทียบของนกัวิชาการเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ได ้5 ดา้น เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
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การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence) 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) 
การกระตุน้ทางใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision)   
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของลกัษณะพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

ของนกัวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีให้ความสนใจและปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประสบความส าเร็จในการบริหารงานให้มีความ
เจริญกา้วหน้าทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงในการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าเม่ือน ามา
สังเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับงานและพฤติกรรมสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงจึงได้
องคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ผูน้ าท่ีประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีใน            
การท างาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็น               
ผูม้องการณ์ไกล สามารถพฒันาความคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้ทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อย่างดี ผูน้  าจะตอ้งแสดงพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผูต้ามมองเห็น เพื่อให้ผูต้ามพยายาม
ประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าโดยอาศยัวิสัยทศัน์และจุดประสงค์ร่วมกนั (Podsakoff et al, 1990; 
Bass and Avolio, 1990 อา้งถึงใน สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, 2550; Yulk , 2013; Ward, 2002 อา้งถึงใน 
วาทิต มีสนุ่น, 2556; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 
2556; อมัพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ,์ 2558; พรทิพย ์ไตรภทัร, 2558) 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง ผูน้ าท่ีจูงใจผูต้ามให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนและตั้งใจในการท างาน มีความตรงไปตรงมา 
ซ่ือสัตย์ ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพโอกาสให้ผูต้ามไดท้  างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมาย
ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหน้า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานอย่างเป็นเหตุ
เ ป็นผลมีความยุ ติธรรม  (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990  อ้า ง ถึ งใน สุ เทพ  
พงศ์ศรีวฒัน์, 2550; Ward, 2002 อ้างถึงใน วาทิต  มีสนุ่น, 2556; สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2552;  
รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2556; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 2556;พิทูล อภยัโส, 2557; อมัพร อานุภาพ
แสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ,์ 2558; พรทิพย ์ไตรภทัร, 2558)  
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3.  การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง ผูน้ าท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้ามแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ไม่จ  ากดัขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดท่ีเป็น
ระบบ มีตรรกะและเหตุผล สามารถช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาให้ผูต้ามใช้ความคิดพิจารณา
วิธีการท างานใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง มีหลกัการในการแกปั้ญหา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ พร้อมทั้งกระตุน้
ให้เกิดการพฒันาทั้งทางปัญญาและอารมณ์ (Podsakoff et al, 1990; Bass and Avolio, 1990 อา้งถึง
ใน สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, 2550; Leithwood and Janzi, 2000 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธ์ิ, 
2557 ; สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์  จงวิศาล , 2556; วรรณปกรณ์ สุดตะนา , 2556;  
พิทูล อภยัโส, 2557; อมัพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ,์ 2558; พรทิพย ์ไตรภทัร, 
2558)  

4. การบ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์มองการณ์ไกล
และสร้างสรรค์ มองเป้าหมายโดยมีการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิมปรับให้สอดคล้องกบั
สภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ สามารถถ่ายทอดแสดงวิสัยทศัน์และเป้าหมาย
ของตนเองใหแ้ก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน สามารถวางแผนการท างานท่ีปฏิบติัได้
จริง ชกัจูงและสนบัสนุนให้ผูต้ามลงมือปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว้ (Podsakoff et al, 1990; Yulk, 
2013; Leithwood and Janzi, 2000 อา้งถึงใน ภทัรนิษฐ ์ วงศบุ์ญญฤทธ์ิ, 2557; Ward, 2002 อา้งถึงใน 
วาทิต  มีสนุ่น, 2556; Sashkin and Sashkin, 2003; พิทูล อภยัโส, 2557)  

5. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้ าท่ีมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรบุคคล 
เรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งดา้นความรู้ การเรียนรู้ การรับรู้ ความสามารถ
และศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม พฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอย่างสม ่าเสมอ 
มอบหมายงานให้ผูต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้นและ
เสริมสร้างทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ เคารพการตดัสินใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูต้าม                
ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและให้เกียรติผูอ่ื้น (Podsakoff et al, 1990; Bass 
and Avolio, 1990 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ , 2550; Leithwood and Janzi, 2000 อ้างถึงใน  
ภทัรนิษฐ ์ วงศบุ์ญญฤทธ์ิ, 2557; สุพานี  สฤษฎว์านิช, 2552; รัตติกรณ์  จงวศิาล, 2556; วรรณปกรณ์ 
สุดตะนา, 2556; พิทูล อภยัโส, 2557; อมัพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ์, 2558;  
พรทิพย ์ไตรภทัร, 2558) 

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สรุป
ไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของ
ผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและ   
ผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของ
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ทีมและขององค์การ จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไป             
สู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคม  ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ี
จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 5 ประการ ตามท่ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ไว ้ได้แก่                
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้ทางใชปั้ญญา  การค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล  การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การสร้างแบบอย่างท่ีดี การคาดหวงัในอนาคต การค านึงถึงการ
ปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูน้ าและผูต้ามในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มีความเจริญกา้วหน้ายิ่งข้ึนไปในอนาคต จึงให้ความส าคญัและควรสร้างเสริมโดย
ผา่นคุณลกัษณะพฤติกรรมองคป์ระกอบทั้ง 5 ดงักล่าวน้ี 
 
การพฒันาสมรรถนะผู้น าและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดการพฒันาสมรรถนะผู้น า 
ทักษะของผูน้ า เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสามารถท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าเป้าหมาย หรือ

วตัถุประสงค์ ท่ีองค์กรตอ้งการ จะมีแนวโน้มเป็นไปตามท่ีคาดหวงั ท าให้หลาย ๆ องค์กรมุ่งเน้น
การฝึกอบรมผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการใหมี้ทกัษะของผูน้ า และดว้ยภาวะความเป็นผูน้ าตอ้งลงมาท างาน 
สอนงาน ติดตาม ให้ก าลังใจและผลักดันลูกน้องมากข้ึน ต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตวัหลักใน               
การเปล่ียนแปลง เป็นคุณสมบติัท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวัตนของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงสามารถพฒันาไดด้ว้ย
ตนเอง โดยความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองจากความเช่ือเดิม ๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ให้เป็นความ
เช่ือใหม่ ๆ ของตวัเอง แลว้น าไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตวัเอง เม่ือนั้นผูอ่ื้นก็จะตามผูน้ า
ด้วยความเต็มใจ ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันาทีมงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารมีความแตกต่างจากผูน้ า คือ ผูบ้ริหาร จะบริหารงานโดยการสั่ง แต่ผูน้ าบริหารงานโดย             
การสอนงาน (Coaching) การจะพฒันาผูอ่ื้นใหไ้ดดี้ คุณตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ าในเร่ืองการพฒันา
ตวัเองใหดี้ก่อน  

ดังนั้ น ผู ้น าท่ีดีคือผู ้ท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู ้อ่ืน
เปล่ียนแปลงตวัเองด้วยความเต็มใจ การพฒันาผูอ่ื้น เพิ่มการเป็น “โค้ช” เพื่อสร้างให้ลูกน้อง 
เกิดความศรัทธา เช่ือถือและไวว้างใจ เพราะมัน่ใจแล้วว่า ความศรัทธา เช่ือถือและไวว้างใจเป็น
รากฐานท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับฟังค าช้ีแจง และพร้อมท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงตนเอง
ตามท่ีผูน้ าทีมใหค้  าแนะน าปรึกษาอยา่งเตม็ใจ ซ่ึงสมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547, น. 30) ยงัไดก้ล่าวถึง  
การเลือกวิธีการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกเหนือจาก
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หลกัการ แนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงความตอ้งการผูเ้ขา้รับ
การพฒันาดว้ยลกัษณะของวิธีการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีดีและเหมาะสมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองในผูรั้บการพฒันาจนท าให้เกิดการพฒันาภาวะผูน้ าในต าแหน่งนั้น ๆ เน่ืองจากภาวะผูน้ า 
ไม่ไดมี้มาแต่เกิดเพียงอยา่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพฒันาภาวะผูน้ าให้เกิดในตวัผูน้ านั้น  
นอกจากน้ี ยคุล ์(Yukl, 2010, pp. 423-427 อา้งถึงใน กนัยา สรรพกิจโกศล, 2558, น. 83-89) ไดส้รุป
แนวคิดการพฒันาภาวะผูน้ าและได้เสนอแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ า ท่ีเป็นหลกัมี 3 แนวทาง
ใหญ่ ๆ คือ 1) การฝึกอบรมแบบเป็นทางการ (Formal Training) 2) กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
(Developmental Activities) และ 3) กิจกรรมการพัฒนาตนเอง (Self-help Activities) ซ่ึงแต่ละ
แนวทางมีวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การฝึกอบรมภาวะผูน้ าแบบเป็นทางการ (Formal Training) โปรแกรมการฝึกอบรม
ภาวะผูน้ าอย่างเป็นทางการน้ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรใหญ่ ๆ มกัจะส่ง
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการไปสัมมนา หรืออบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ภายนอกองคก์ร โปรแกรม
การฝึกอบรมภาวะผูน้ าส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทกัษะและพฤติกรรมเพื่อใหบ้ริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการฝึกอบรมภาวะผูน้ านิยมใช้กบัผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง
มากกว่าผูบ้ริหารระดับสูง เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูบ้ริหารระดับต้นและ
ระดับกลางเล่ือนต าแหน่งไปเพื่อต าแหน่งท่ีสูงข้ึน รูปแบบของการฝึกอบรมภาวะผูน้ ามีหลาย
รูปแบบดว้ยกนั มีทั้งแบบฝึกอบรมระยะสั้น เช่น การท าอบรมเชิงปฏิบติัการ ระยะสั้น 2-3 ชัว่โมง 
โดยมุ่งเน้นการพฒันาทักษะในมุมแคบ ซ่ึงส่วนใหญ่บริษัทท่ีปรึกษาท่ีจัดการฝึกอบรมมักจะ
ออกแบบการฝึกอบรมแบบระยะสั้นให้กบัองคก์ร ส าหรับการฝึกอบรมระยะยาวอาจใช้เวลาเป็นปี
หรือมากกว่า ซ่ึงจะมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะในมุมท่ีกวา้งกว่าและครอบคลุมมากกว่า อนัได้แก่ 
โปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการท่ีเปิดสอนตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตร
นอกเวลาท างาน ใชเ้วลาประมาณ 1-3 ปีเป็นตน้  

นอกจากน้ีแลว้ ยุคล ์(Yukl) ยงัไดก้ล่าวถึง เทคนิคท่ีใชใ้นการฝึกอบรมภาวะผูน้ าให้
ประสบความส าเร็จนั้นมีอยูม่ากมายหลายวิธีทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมต่อการพฒันาภาวะผูน้ า
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นการฝึกอบรมภาวะผูน้ าเพื่อการพฒันาทกัษะทางด้านเทคนิค  (Technical 
Skills) จะใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย (Lectures) การสาธิต (Demonstrations)  คู่มือการ
ด าเนินงาน (Procedural Manuals) วิดีโอเทป (Video Tapes) อุปกรณ์สร้างสถานการณ์จ าลอง 
(Equipment Simulators) การเรียนแบบโตต้อบจากคอมพิวเตอร์ (Interactive Computer Tutorials) 
ส่วนการฝึกอบรมภาวะผู ้น าเพื่อพัฒนาทักษะด้านมโนทัศน์ และทักษะด้านการบริหารงาน 
(Conceptual and Administration Skills) วิธีท่ีเหมาะสม ได้แก่ กรณีศึกษา (Cases) การฝึกปฏิบัติ 
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(Exercises) เกมธุรกิจ (Business Games) การจ าลองสถานการณ์ (Simulations) และวิดีโอเทป 
(Video Tapes) ส าหรับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาภาวะผูน้ าเพื่อการพฒันาทกัษะด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Skills) วิธีการท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การบรรยาย (Lectures) การอภิปราย
กรณีศึกษา (Case Discussion) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และกิจกรรมการฝึกปฏิบติั
แบบกลุ่ม (Group Exercises) นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดขา้งตน้ยงัมีเทคนิคพิเศษส าหรับ
การฝึกอบรมภาวะผูน้ าอีก 3 แบบ ท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการฝึกอบรมภาวะผูน้ า คือ (1) การใชต้วั
แบบบทบาทเชิงพฤติกรรม (Behavioral Role Modeling) เป็นการผสมผสานวิธีการฝึกอบรมแบบ
เก่า 2 วิธี คือ การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติเขา้ไวด้ว้ยกนัเทคนิคน้ีใชเ้พื่อการพฒันาทกัษะ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม เป็นพื้นฐานในการ
ฝึกอบรม (2) การอภิปรายกรณีศึกษา (Case Discussion) กรณีศึกษาเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ท่ี
เคยเกิดข้ึนในองค์กร อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบักลยุทธ์การแข่งขนัในองค์กร และผลการปฏิบติังานใช้
เพื่อการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารจดัการฝึกการวิเคราะห์และทกัษะในการตดัสินใจผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจะวิเคราะห์รายละเอียดของสถานการณ์ทางธุรกิจ และประยกุตใ์ชห้ลกัการทางการจดัการ
และเทคนิคการตดัสินใจเชิงคุณภาพ แลว้น ามาอภิปรายในห้องรวมหรืออภิปรายเป็นกลุ่มยอ่ย และ
รายงานผลจากการศึกษาพร้อมน าเสนอขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อีกทั้งมีการประเมินผลเปรียบเทียบผล
กบัส่ิงท่ีองค์กรกระท าไดจ้ริง และ (3) เกมธุรกิจและการจ าลองสถานการณ์ (Business Games and 
Simulations) โดยใชก้รณีศึกษาเป็นการจ าลองเหตุการณ์เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมวเิคราะห์ปัญหา
ท่ีซับซ้อนและให้มีการตดัสินใจกรณีศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้
เก่ียวกบัผลลพัธ์ของการตดัสินใจของพวกเขา และพวกเขาจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลลพัธ์ของ
การตดัสินใจเหล่านั้น ส าหรับเกมธุรกิจส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบั
การเงินและใชใ้นการฝึกวิเคราะห์ อีกทั้งการสอนการตดัสินใจในโปรแกรมการฝึกอบรมอยา่งเป็น
ทางการ นอกจากน้ีเกมธุรกิจยงัสามารถใช้ในการประเมินความต้องการด้านการฝึกอบรม
ความส าเร็จของระยะ การฝึกอบรม หรือความถูกตอ้งของรูปแบบการคิดของผูบ้ริหารส าหรับการ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ   

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning from Experience) ทกัษะท่ีจ าเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพไดจ้ากการเรียนรู้จากประสบการณ์มากกว่าการฝึกอบรม
อยา่งเป็นทางการ การไดรั้บมอบหมายใหท้ างานแบบพิเศษเป็นการเปิดโอกาสประสบการณ์ท่ีส่งผล
ใหเ้กิดการพฒันาภาวะผูน้ าไดจ้ากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี   

2.1 จ านวนของความท้าทายของงาน (Amount of Challenge) จากงานวิจัยของ 
“Center for Creative Leadership” พบวา่ ความทา้ทายเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดในการท างานเพราะท าให้
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ผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง ตอ้งรับผิดชอบกบัปัญหาท่ีมองไม่เห็นมากมาย ตอ้งจูงใจ
คนโดยปราศจากอ านาจ ตอ้งควบคุมกบัแรงกดดนัจากภายนอก และท างานโดยปราศจากแนวทาง
และการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ในสถานการณ์ท่ีทา้ทายท าใหผู้บ้ริหารตอ้งแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ 
มองปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยวธีิใหม่ ๆ สร้างความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ และลองพฤติกรรมใหม่ ๆ เรียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ และพฒันาให้พวกเขาเกิดความเข้าใจได้มากข้ึน การสร้างประสบการณ์เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จในการควบคุมความทา้ทายท่ียาก ๆ ไดน้ั้นเป็นส่ิงจ าเป็นมากต่อการพฒันาภาวะผูน้ า 
เพราะในกระบวนการเรียนรู้จะท าให้เกิดทกัษะใหม่ ๆ และท าให้ผูบ้ริหารเกิดความมัน่ใจในตวัเอง
มากยิ่งข้ึนผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มากจากการแก้ไขสถานการณ์ท่ีทา้ทายต่าง ๆ ได้ และผูท่ี้มี
ประสบการณ์เรียนรู้จากความลม้เหลวมาก่อนมกัจะพฒันาและมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไป
เป็นผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนไดม้ากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่   

2.2  ความหลากหลายของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Variety of Task or Assignments) 
ความเติบโตกา้วหนา้และการเรียนรู้ จะดียิง่ข้ึนหากผูน้ั้นมีประสบการณ์ในงานท่ีมีความหลากหลาย 
ประสบการณ์ในงานท่ีมีความหลากหลายท าให้ผูบ้ริหารสามารถปรับตวัไดดี้กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ 
และสามารถเผชิญกับปัญหาแบบใหม่ ๆ ได้ความหลากหลายของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กรก็
ต้องการผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายซ่ึงจะมีพฤติกรรมและทกัษะท่ีแตกต่างกันไป   
การพฒันาภาวะผูน้ าโดยการมอบหมายงานท่ีหลากหลายกระท าไดห้ลายวธีิ เช่น การมอบหมายงาน
พิเศษเพื่อการพัฒนา การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานทั้ งในต าแหน่งงานและหน้าท่ี การได้รับ
มอบหมายใหค้วบต าแหน่งทั้ง “Line” และ “Staff” และการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

2.3 ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Relevant Feedback) การเรียนรู้จะเกิดมากยิ่งข้ึนใน
ระหว่างการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการมอบหมายหากผูน้ั้นไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัโดยเร่งด่วนเก่ียวกบั
พฤติกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยใชข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการวิเคราะห์ประสบการณ์และเรียนรู้จาก
ส่ิงเหล่าน้ี              

3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Developmental Activities) มีกิจกรรมมากมายท่ีใช้ใน               
การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า ซ่ึงไดแ้ก่         

3.1 ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมาจากหลายทาง (Multisource Feedback) หรือท่ีเรียกวา่ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแบบ 360 องศา ในเบ้ืองตน้วิธีน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินจุดแข็ง และความตอ้งการหรือ
ความจ าในการพฒันาของผูบ้ริหาร นอกจากน้ีขอ้มูลยอ้นกลบัยงัเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและ
ทกัษะของผูบ้ริหารท่ีได้รับการประเมินจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง 
หรือจากลูกคา้ เพื่อน าไปเพื่อการปรับปรุงทกัษะและพฤติกรรมใหดี้ยิง่ข้ึน      
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3.2 ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Assessment Centers) เป็น
วิธีการประเมินผลในเร่ืองสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ และศกัยภาพเพื่อความเจริญกา้วหนา้  
ซ่ึงมีวิธีการวดัผลหลายแบบ เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัดการทดสอบบุคลิกภาพ      
การทดสอบเชิงสถานการณ์ ประวติัโดยย่อ ทดสอบการพูด และการเขียน เป็นตน้ เป็นการวดัผล             
ท่ี เขม้ขน้เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในตนเองมากข้ึน ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน และประเมินความความตอ้งการ
หรือความจ าเป็นในการพฒันา 

3 .3  การมอบหมายงานเพื่ อการพัฒนา (Developmental Assignments) ได้แ ก่   
การมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบ เช่น การบริหารโครงการใหม่ หรือการเร่ิมตน้การปฏิบติังาน
แบบใหม่ เพื่อรองรับหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนจากทีมข้ามสายงาน งานในการวางแผนเพื่อ 
การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ หรืองานท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการปฏิบติังานท่ีวกิฤติ เป็นตน้    

3.4 การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation Programs) การสับเปล่ียนหมุนเวียน
งานทั้งในต าแหน่งและหนา้ท่ี ท าให้เกิดการท างานท่ีแตกต่างหลากหลาย นอกจากจะเป็นโอกาสใน
การช่วยพฒันาด้านทกัษะแล้ว ยงัท าให้เกิดโอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์และเครือข่ายกับ
บุคคลท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย         

3.5 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นวิธี ท่ีผสมผสานระหว่าง 
การฝึกอบรมแบบเป็นทางการกับการเรียนรู้จากประสบการณ์เข้าไวด้้วยกัน เน้นวิธีการของ 
การบริหารโครงการของบุคคลและทีมงาน ช่วยพฒันาความคิดและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
ทีมงาน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันท าให้เกิดแนวทางใน              
การแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี            

3.6 การเป็นพี่เล้ียงสอนงาน (Mentoring) การเป็นพี่เล้ียงสอนงานท าหน้าท่ี 2 แบบ 
คือ ท าหน้าท่ีเชิงจิตวิทยา ไดแ้ก่ สร้างการยอมรับ ความกลา้หาญ เป็นท่ีปรึกษา เป็นตน้ ท าหน้าท่ี
ด้านการเอ้ืออ านวยต่ออาชีพ เช่น การให้การสนบัสนุน  การปกป้องการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย  
เป็นตน้ ผูเ้ป็นพี่เล้ียงสอนงานสามารถช่วยให้เกิดการปรับตวัการเรียนรู้ และลดความตึงเครียดใน
ระหวา่งท่ีมีการถ่ายโอนงานยาก ๆ ได ้         

3.7 การสอนงานผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Coaching) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าท่ีจะไดรั้บการสอนงานมกัจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อนงานอาจจะเป็น      
ท่ีปรึกษาท่ีมาจากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ ซ่ึงผูส้อนงานอาจจะเป็นผูส้อนงานให้แก่
ผู ้บ ริหารคนก่อน หรือเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ท่ี มีประสบการณ์ในการเ ป็นท่ีป รึกษา 
ดา้นการบริหารจดัการ การใชผู้ส้อนจากภายนอกมีขอ้ดี คือ ท าให้เกิดประสบการณ์ท่ีกวา้งกวา่ดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์ดีกวา่ และสร้างความมัน่ใจไดม้ากกวา่ แต่ส าหรับผูส้อนงานท่ีมาจากภายในองค์กร 



55 

 

ขอ้ดี คือ จดัหาไดง่้ายกวา่ มีความรู้และเขา้ใจวฒันธรรมนโยบาย กลยุทธ์ และสมรรถนะหลกัของ
องคก์รดีกวา่  

3.8 โปรแกรมการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี (Outdoor Challenge Programs) เป็น
กิจกรรมทางกายภาพท่ีจดัข้ึนโดยกลุ่มคน เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความไวใ้จ การสร้างทีมการ
ร่วมกนัท างานเป็นทีม ท าใหเ้กิดความประสานร่วมมือกนั เกิดความแน่นแฟ้นกนัในทีมงาน    

3.9 โปรแกรมการสร้างความเติบโตของบุคคล (Personal Growth Programs) ใชเ้พื่อ
เพิ่มการตระหนกัรู้ในตวัตนและเอาชนะอุปสรรคท่ีอยู่ภายในใจเพื่อสร้างความเติบโตทางจิตวิทยา 
และการพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้ า        

4. กิจกรรมการพฒันาตนเอง (Self-help Activities or Self Development) กิจกรรมการ
พฒันาตนเอง ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสามารถพฒันาภาวะผูน้ าดว้ยตนเองไดห้ลายวธีิ เช่นการอ่านหนงัสือ
แนะน าการฝึกปฏิบติั  การเรียนจากวิดีโอหรือแผ่นดิสค์ และเรียนจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาตนเองมีหลายแนวทาง ไดแ้ก่ การพฒันาวิสัยทศัน์ของบุคคลในเร่ือง
เป้าหมายของอาชีพ การคน้หาพี่เล้ียงสอนงานท่ีเหมาะสม การคน้หางานท่ีทา้ทาย ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจสอบตนเอง ค้นหาข้อมูลยอ้นกลับเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เรียนรู้ในหลาย ๆ มุมมองของ
เหตุการณ์ เป็นตน้            

การก าหนดเน้ือหาในการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งก าหนดเน้ือหา

ซ่ึงตอ้งค านึงถึงวิธีการสอนผูใ้หญ่ ดงันั้นการก าหนดเน้ือหาในการพฒันาส าหรับการสอนผูใ้หญ่ 
สุวฒัน์  วฒันวงศ์ (2544, น. 236-257) ได้จ  าแนกเน้ือหาการสอนผูใ้หญ่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เน้ือหาการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนยก์ลางวิธีการสอน เน้ือหาโดยใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบกลุ่ม 
และเน้ือหาโดยใช้การเรียนรู้เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่       
ของโนวเ์ลส (Knowles, 2011) ท่ีกล่าวถึงผูใ้หญ่มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อบทบาท
และสถานภาพทางสังคมของตนมาใชใ้นการสร้างเน้ือหาคู่มือการฝึกอบรมฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการเรียนรู้หรือความรู้ท่ีได้รับตอ้งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทนัที ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงวธีิการสอนท่ีใชก้บันกัศึกษาผูใ้หญ่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี      

1. เน้ือหาการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนยก์ลางการวิธีการสอน เป็นวิธีการท่ีมีครูผูส้อนท า
หนา้ท่ีเป็นผูน้ าและผูด้  าเนินการ จดัเป็นวธีิการสอนท่ีจะพยายามใหค้วามรู้ ขอ้มูล และขอ้เทจ็จริงแก่
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอาจจะมีการใชศิ้ลปะในการตั้งค  าถามของครูเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
สนองตอบในการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับวิธีการท่ีน ามาใชก้บัการสอนผูใ้หญ่ มี 5 วิธีการ คือ
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วธีิการสาธิต การอภิปรายดว้ยการช้ีน า การอภิปรายดว้ยการควบคุมการอภิปรายโดยการบรรยายน า
และวธีิการบรรยาย            

2. เน้ือหาโดยใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบกลุ่ม เป็นวิธีการสอนท่ีมีลกัษณะท่ีผูเ้รียน
สามารถจะเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างพวกเขากันเองเป็นใหญ่ ทั้ ง น้ีเป็นการน าเอาความรู้                       
จากประสบการณ์ผูเ้รียนมาเพื่อสถานการณ์การเรียนการสอนดว้ยเพื่อน ซ่ึงในกรณีน้ี ครูผูส้อนก็จะ
ท าหนา้ท่ีเป็น ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ส าหรับวิธีการท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การระดม
พลงัสมองการปรึกษาหารือในกลุ่ม การอภิปรายเป็นคณะ บทบาทสมมติ การสัมมนา ทศันศึกษา        
การประชุมเชิงปฏิบติัการ           

3. เน้ือหาโดยใช้การเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นวิธีการสอนซ่ึงเน้นเฉพาะผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลเท่านั้น เพื่อผูเ้รียนจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกบัตนเอง โดยมี
ลักษณะท่ีหลากหลาย จากการเลือกเรียนด้วยตนเอง (Self Selected Leaning) หรือการให้ผูส้อน
ก าหนดกิจกรรมได ้ทั้งน้ีจะไดก้ล่าวถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี คือการก าหนดงานให้ปฏิบติั คอมพิวเตอร์ 
ช่วยการเรียน และการสอนทางไกล เทคนิควิธีการสอนผูใ้หญ่ท่ีส าคญั ๆ เทคนิคและวิธีการสอน
ผูใ้หญ่เหล่าน้ีอาจจะมีความเหมาะสมกับผูเ้รียน หรือกิจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
สถานการณ์ดงันั้น นกัการศึกษาผูใ้หญ่จึงจะตอ้งพิจารณา และวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะใชเ้ทคนิคแต่ละ
ประเภท นอกจากนั้นแลว้ในบางคร้ังผูส้อนอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิคหลายประเภทร่วมกนั เพื่อช่วยการ
ดึงดูดความสนใจของผูใ้หญ่ให้มากท่ีสุด สุวฒัน์ วฒันวงศ์  (2544, น. 68-79) อาทิ เทคนิคบทบาท
สมมติ (Role - Playing) เทคนิควธีิการสาธิต (Demonstration) เทคนิคการสัมมนา (Seminar) เทคนิค
การบรรยายเป็นชุดโดยผูท้รงคุณวฒิุ          

วธีิการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
วิ ธีการพัฒนาครูด้วยกระบวนการฝึกอบรมโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา  

ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  
สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547, น. 855-888) กล่าวถึง หลกัการเรียนรู้วา่เป็นการเรียนรู้ท่ีศึกษา

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท่ีมาจากส่ิงกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
หน่ึงท่ีจดัข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ท่ีอาจมีผลสืบเน่ืองจากประสบการณ์ หรือการ
ฝึกฝนโดยมี เ ป้าหมาย  คือว ัต ถุประสงค์  ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาก็ตาม  
ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้จะมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือการฝึกทกัษะการเรียนรู้ด้านภาษา 
สติปัญญา กระบวนการทางสมอง และการเรียนรู้ทศันคติ  

นอกจากน้ี ดนยั  เทียนพุฒ (2545, น. 25-33) เสริมถึง การพฒันาบุคคลมีองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 3 ประการ คือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรม
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เก่ียวกบัสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา โดยสามารถแบ่งได ้6 ประการ คือ ความรู้ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน 2) จิตพิสัย (Affective 
Domain) (พฤติกรรมดา้นจิตใจ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง  ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจ
และคุณธรรม  พฤติกรรมดา้นน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัที ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยูต่ลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผูเ้รียน
เปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ได ้ดา้นจิตพิสัยประกอบดว้ย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก่  
1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง  3) การเกิดค่านิยม 4) การจัดระบบ 5) บุคลิกภาพ ทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดา้นกลา้มเน้ือประสาท) พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วช านิช านาญ ซ่ึงแสดงออกมาไดโ้ดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของ
งานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ขั้น ดงัน้ี 
1) การรับรู้ 2) กระท าตามแบบ หรือ เคร่ืองช้ีแนะ 3) การหาความถูกตอ้ง พฤติกรรม  4) การกระท า
อยา่งต่อเน่ือง 5) การกระท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  

ส่วนสมคิด บางโม (2549, น. 96-97) การพฒันาภาวะผูน้ าตอ้งค านึงถึง หลกัการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ ดงัต่อไปน้ี 1) ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะเรียน  2) ผูใ้หญ่จะ
เรียนเม่ือเผชิญกับปัญหาท่ีตนแก้ไขไม่ได้ ส่งท่ีเรียนจะเป็นประโยชน์ มีสาระน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  3) การเรียนรู้ผูใ้หญ่จะลงมือปฏิบติัมากกว่าฟัง 4) ผูใ้หญ่จะเรียนได้มากน้อย
ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เดิม ชอบสอนช้า ๆ ไม่ชอบการจ า 5) ประสบการณ์พื้นฐานทางสติปัญญา 
สุขภาพ นิสัย ลว้นมีผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 6) บรรยากาศการอบรม เรียนรู้ตอ้งมีลกัษณะเป็น
กนัเอง 7) มีความหลากหลายวิธีการสอนผูใ้หญ่  8) ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้โดยการแนะน า แนะแนว 
ให้ก าลังใจ 9) การสอนผูใ้หญ่ต้องอดทน ใจเย็น 10) ต้องกระตุ้นให้ก าลังใจผูใ้หญ่โดยการให้
ก าลงัใจ ชมเชย อยา่ต าหนิ  

นอกจากน้ีสุจิตรา ธนานนัท ์(2553, น. 81) การท่ีผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้จะตอ้งมุ่งไปท่ีการ
แก้ปัญหา ให้ผูใ้หญ่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
แนวทางหรือวิธีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการหน่ึงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้หญ่คือ
การเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีมุ่งเน้นการลงมือปฏิบติัจริงรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั การฝึกการแกปั้ญหาร่วมกนัจากกรณีศึกษาโดยการน าประสบการณ์และความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีมและการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ไดซ้ักถาม
ประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแต่ละแผนการเรียนรู้
ฝึกอบรมไดช้ดัเจน และตรงประเด็นมากยิง่ข้ึน 
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จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมจากนกัวชิาการต่าง ๆ ผูว้จิยัสนใจการพฒันาภาวะ

ผูน้ าดว้ยกระบวนการอบรมซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
จากการท างาน ทั้งการพฒันาภาวะผูน้ าจากการฝึกอบรมจึงตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบ ศึกษา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาศึกษา จิตวทิยาการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ การศึกษาสภาพความคาดหวงัของ
สังคม ความตอ้งการของผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีจ าเป็นจากนกัวิชาการแลว้หลอมรวมมวลความรู้และ
สาระส าคญัเหล่าน้ีเป็นขอ้สรุปก าหนดเป็นหลกัการท่ีจะพฒันาคู่มือกระบวนการพฒันาฝึกอบรมได้
อยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงมีวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาผูน้ าดว้ยวิธีการพฒันาคู่มือกระบวนการฝึกอบรมหลาย
เร่ืองไดน้ ากระบวนการวิจยัและพฒันามาใช้อาทิเช่น เฉลิมพล มีชยั (2558) การพฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหวัหนา้งานดา้นการผลิต  ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล (2558) การพฒันาชุด
ฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพฒันาสมรรถนะของนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลเอกชน  อลิษารูปสังข ์
(2557) การพฒันาหลกัสูตรการจดัการเชิงรุกส าหรับฝึกอบรมวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการเขา้เพื่อ
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน ชนิพรรณ  จาติเสถียร (2557) การพฒันากระบวนการฝึกอบรม
ครูประจ าการดา้นการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการช้ีแนะทางปัญญา  กฤษฏ์  
มีมุข (2554) การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาตามสภาพจริงเป็น
ฐานและซุปเปอร์เลิร์นน่ิงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับอาชีพกรรมการผูต้ดัสินกีฬา  ภูมิพงศ์  
จอมหงษ์พิพฒัน์ (2553) การพฒันารูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรมครูผูน้ าการเปล่ียนแปลงด้านการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับครูในภูมิเขตการศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัเป็นตน้ โดยการพฒันาการฝึกอบรม
ต่างก็มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัท่ีคล้ายคลึงกนั หากแต่จะแตกต่างกนัในประเด็นย่อยตาม
ลกัษณะเฉพาะเร่ืองท่ีศึกษา โดยมีขั้นตอนการพฒันาคู่มือฝึกอบรมสรุปไดด้งัน้ี    

1. การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานหรือความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมจากเอกสารและ
งานวิจยั วิเคราะห์เน้ือหาส าคญั สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งและส ารวจ
ความตอ้งการเสริมสร้างสมรรถนะหรือวเิคราะห์งาน 

2. สร้างออกแบบหรือพฒันาหลกัสูตรอบรม/คู่มือฝึกอบรมเป็นตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย   
2.1 หลกัการเหตุผล สภาพปัญหาและความส าคญัความจ าเป็น  
2.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอบรม/คู่มือฝึกอบรม  
2.3 หน่วยฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย  

2.3.1 จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  
2.3.2 เน้ือหาวชิา  
2.3.3 กิจกรรมและวธีิการ และระยะเวลาอบรม 
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2.3.4 เอกสารและส่ือการอบรม  
2.3.5การวดัและประเมินผล 

3. ตรวจสอบและประเมินร่างหลักสูตรอบรม/คู่มือฝึกอบรม โดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
วเิคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่างคู่มือ 

4. ทดลองใช้หลกัสูตรอบรม/คู่มือฝึกอบรม โดยวิธีวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนมีกลุ่ม
ควบคุม ซ่ึงท าการวดัสองคร้ัง หรือแบบแผนกลุ่มเด่ียว ซ่ึงท าการวดัสองคร้ัง ใช้ระยะเวลาทดลอง
ตั้งแต่ 1-5 วนั 

5. ประเมินประสิทธิผลหลักสูตรอบรม/คู่มือฝึกอบรม โดยวิธีการหลากหลาย เช่น 
แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินหน่วยอบรม แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้อบรม 
และแบบส ารวจความคิดเห็นเป็นตน้ 

6. ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูว้จิยั วทิยากรและผูเ้รียนโดยใชข้อ้มูลท่ี
ไดจ้ากการประเมินมาประกอบการพฒันาต่อไป  

การประเมินผลการพฒันา  
การประเมินผลการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า โดยใช้วิธีการ

ฝึกอบรม มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมนั้นบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ คน้หาจุดดี หรือจุดบกพร่อง ตรวจสอบความคุม้ค่าของโครงการฝึกอบรมวนิิจฉยัวา่ผูรั้บการ
อบรมไดรั้บประโยชน์มากสูงสุดหรือน้อยสุด และเป็นการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงจะช่วยในการจดัการ
ฝึกอบรมในอนาคต การประเมินผลโครงการฝึกอบรมนั้น ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการประเมินของเคริก
แพทริค (Kirkpatrick) ซ่ึง โดนัลด์ แอลเคิรกแพทริค (Donald L.Kirkpatrick) แห่งมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน (Wisconsin)  ได้เสนอแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร เ รียกว่า 
“Kirkpatrick’s Four Levels of Evaluation” โดยมีลกัษณะเป็นการประเมิน 4 ระดบั เรียงล าดบัจาก
ระดบัขั้นพื้นฐานไปเพื่อระดบัท่ีสูงข้ึน ไดแ้ก่ 1) ระดบัปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) 2)ระดบัการ
เรียนรู้ (Learning) 3) ระดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior) 4) ระดบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
องค์กร (Results) นอกจากน้ี ณัฎฐพนัธ์  เขจรนันทน์ (2545, น. 143-144); มารุต พฒัผล (2556,  
น. 238-241); พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2557, น. 91-100) ได้กล่าวว่า การประเมินในแต่ละระดับมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินระดบัปฏิกิริยาตอบสนอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมมีการตอบสนองต่อกระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นอยา่งไร โดยการสอบถาม
ความรู้สึกนึกคิดหรือความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรม เช่น วิทยากร
ฝึกอบรมเน้ือหาสาระ กิจกรรม ส่ือ ระยะเวลา เป็นตน้ การประเมินระดบัปฏิกิริยาตอบสนองน้ี 
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จะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใช้เป็นตวับ่งช้ีของประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเบ้ืองต้น เพราะเป็น
แนวโน้มของการเรียนรู้ของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น           
การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นตน้ ผลจากการ
ประเมินสามารถนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. การประเมินระดบัการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดรั้บความรู้ ทกัษะ และเจตคติ จากการเขา้รับการฝึกอบรมอย่างไร มีลกัษณะเป็นการประเมินท่ี
เป็นทางการมากข้ึน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลหลายวิธี เช่น การทดสอบ การประเมินตนเอง การรายงานตนเอง การตรวจสอบผลงาน       
การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น นอกจากน้ีหากมีการประเมินระดบั              
การเรียนรู้เป็นช่วงเวลาตามแนวคิดการประเมินแบบกา้วหนา้ แลว้ ผลจากการประเมินยงัสามารถนา
ไปใชป้รับปรุงและพฒันากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ      
การประเมินการเรียนรู้แบบรวบยอด ยงัท าให้ทราบการระดบับรรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
และแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายหลงัการฝึกอบรมซ่ึงเป็นจุดเนน้ของการประเมิน
ระดบัน้ีไดอี้กดว้ย 

3. การประเมินระดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างาน อนัสืบเน่ืองมาจากการเขา้รับการฝึกอบรม
หรือไม่อย่างไร มุ่งเน้นการน าความรู้ ทกัษะ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน และเจตคติท่ีมีต่อ 
การท างาน มีลกัษณะเป็นการประเมินติดตามผลในสถานท่ีท างานจริง ประมาณ 3–6 เดือน มีวธีิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การประเมินตนเอง การรายงานตนเอง การตรวจสอบผลงาน 
การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นตน้  

4. การประเมินระดบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อองค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวา่องค์กร
ไดรั้บประโยชน์อยา่งไรจากการฝึกอบรม โดยมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบวา่องคก์รมีการปรับปรุง
และพฒันางาน การสร้างสรรค์นวตักรรมการท างาน ท่ีสืบเน่ืองมาจากการฝึกอบรมในประเด็น
ใดบา้งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี เช่น การตรวจสอบผลงานกบัมาตรฐาน การสอบถาม 
การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.2 ระดับ จุดเน้น และจุดมุ่งหมาย ของการประเมิน ของ Kirkpatrick’s Four Levels of 
Evaluation 

ระดับการประเมิน จุดเน้นของการประเมิน จุดมุ่งหมายของการประเมิน 
1. ปฏิกิริยาตอบสนอง ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมมีการตอบสนองต่อ
กระบวนการและกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเป็นอยา่งไร 

2. การเรียนรู้ ส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บ ตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บความรู้ทกัษะและ
เจตคติจากการเขา้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งไร 

3. การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 

ส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมน าไป
ปฏิบติัจริง 

ตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการท างานอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเขา้รับการ
ฝึกอบรมหรือไม่อยา่งไร 

4. ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
องคก์ร 

ส่ิงท่ีองคก์รไดรั้บ ตรวจสอบวา่องคก์รไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งไรจากการ
ฝึกอบรม 

ทีม่า: มารุต พฒัผล, 2556, น. 240   
 
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน เคริกแพทริค (Kirkpatrick’s) ในการประเมิน

โครงการหรือหลกัสูตรฝึกอบรม มีลกัษณะเป็นการประเมินท่ีด าเนินการควบคู่กบัการฝึกอบรมโดย
การประเมินระดับปฏิกิริยาจะประเมินในช่วงเร่ิมตน้การฝึกอบรมและระหว่างการฝึกอบรมการ
ประเมินระดับการเรียนรู้จะประเมินในระหว่างและหลังการฝึกอบรม การประเมินระดับการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะประเมินติดตามผลในสถานท่ีท างานจริง และการประเมินระดบัผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อองคก์รจะประเมินภายหลงัการประเมินระดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงแสดงได้ดงั
แผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.2 ช่วงเวลาของการประเมินแบบ Kirkpatrick’s Four Levels of Evaluation 
ทีม่า :  มารุต พฒัผล, 2556, น. 241  
 
สรุปจากการศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพฒันากระบวน             

การฝึกอบรมสามารถสรุปได้ว่า ในการพฒันากระบวนการฝึกอบรมจะต้องวิเคราะห์หาความ
ต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อน แล้วจึงมาวิเคราะห์ในการจัดท าโครงร่างใน
กระบวนการฝึกอบรมและก าหนดรายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมนั้น จะตอ้งจดัเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งคู่มือเอกสารต่าง ๆ ใหพ้ร้อมดว้ย     

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสมรรถนะผู้น า 
ช่วย  นาคบรรพ์ (2558) ได้วิจัยเร่ือง การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างาน ส าหรับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบวา่ผลการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมอภิปรายไดด้งัน้ี การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นความรู้เก่ียวกบั
คุณลักษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของหัวหน้างาน ก่อนและหลังการทดลองใช้
หลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มเป้าหมาย ผลการทดสอบดา้นความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลงัการ
ทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 การประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน การประเมินความคงทนของพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรมกบัหลงัการฝึกอบรมผ่านมาแลว้ 90 วนั โดยใชแ้บบทดสอบ
ชุดเดียวกนักบัก่อน และหลงัการฝึกอบรมมาทดสอบผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอีกคร้ัง ผลการทดสอบ
พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในวนัสุดท้ายของการฝึกอบรมและหลังจากการ
ฝึกอบรมผ่านมา 90 วนั มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3.4 การ
ประเมินติดตามพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม

ระหว่างการ
ฝึกอบรม 

หลงัการฝึกอบรม ปฏบิตัจิรงิในทีท่ างาน ผลกระทบต่อองคก์ร 

การประเมนิระดบัที ่

1การประเมิน
การประเมนิระดบัที ่2 การประเมนิระดบัที ่3 การประเมนิระดบัที ่4 
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ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยผูบ้งัคบับญัชา ก่อนฝึกอบรม และหลงัการ
ฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 90 วนั และน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความถ่ีของการแสดงพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม พบวา่ ระดบัความถ่ีการแสดงพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงก่อนการอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
และหลงัจากการฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 90 วนั พบวา่ ไดค้ะแนนเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนเท่ากบั 4.15 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน       

เฉลิมพล มีชยั (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพ
หัวหน้างานดา้นการผลิต ผลการวิจยัพบว่า (1) การจดัท าร่างมาตรฐานอาชีพหัวหน้างานดา้นการ
ผลิตท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หนา้ท่ีประกอบดว้ย 1) ความมุ่งหมายหลกั 8 บทบาทหลกั (Key Role) 
12 หน้าท่ีหลกั 27 หน่วยสมรรถนะ และ 66 สมรรถนะย่อย รวมถึงการจดัท ารายละเอียดหน่วย
สมรรถนะ  สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานท่ีต้องการได้รับการ
ประเมินผลโดยการตรวจสอบและรับรองสมรรถนะวิชาชีพโดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วยและรับรอง
รายการประเมินว่ามีความส าคญั/ความจ าเป็นมาก สามารถน าไปใช้งานได ้(2) การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการผลิตจากผูท้รงคุณวุฒิ       
ผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีขั้นตอนการสร้างความ
ตระหนกัให้บุคคลในเร่ืองท่ีจะตอ้งอบรม ดงัน้ีขั้นการสร้างความตระหนกัและการพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการผลิต โดยได้พฒันารูปแบบการฝึกอบรม
สมรรถนะวชิาชีพหวัหนา้งานดา้นการผลิตแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 

วิมล จนัทร์แก้ว (2555) ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 พบวา่ (1) รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 3 มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  การวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลกัษณะการสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ า การทดลองรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
และขั้นตอนท่ี 5 การประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(2) คุณลกัษณะภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งการพฒันามี 5 คุณลกัษณะ คือ การเป็นผูน้ าการเรียนรู้   
แบบทีม ผูน้ าของผูน้ า ผูน้  าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผูน้  าการบริหารความเส่ียง และผูน้ าท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน (3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้ ง  
4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
บุคคล มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ใน 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงัพฒันาสูงกว่าก่อนพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .01 และ (5) ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก   

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะผูน้ า สรุปไดว้่า         
การมีสมรรถนะผูน้ าท่ีดีและประสบความส าเร็จได้ จะตอ้งอาศยัองค์หลายอย่าง เช่น สมรรถนะ 
รูปแบบการเป็นผูน้ า สภาพแวดล้อม การฝึกฝน การแก้ปัญหาและการยกระดับความเป็นผูน้ า         
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดการพฒันาและการเติบโตท่ีดีข้ึนอยูต่ลอดเวลาอกจากการพฒันาตวัเองให้มี
ศกัยภาพเชิงผูน้ าแล้ว ส่ิงส าคญัจะต้องสามารถน าศกัยภาพท่ีมีตวัเองไปพฒันาผูอ่ื้น เช่น เพื่อน
ร่วมงาน ทีมงาน ให้มีคุณภาพด้วยเช่นกนั เพื่อน ามาปรับใช้ และพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลาจาก
กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าดว้ยวิธีการฝึกอบรมการพฒันาความรู้ ทกัษะส าหรับหวัหนา้งาน 
มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคล่ือนความส าเร็จขององคก์ร การสร้างความตระหนกัถึงบทบาท
ของตนท่ีเปล่ียนไปจากผูป้ฏิบติังานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผูน้ าทีมงานท่ีวิธีบริหารงานนั้นจะ
ส่งผลต่อบรรยากาศการท างาน และผลการปฏิบติังานของทีมงาน ทั้งน้ีหลกัสูตรน้ีมุ่งพฒันาหวัหนา้
งาน ให้ตระหนักถึงความส าคญัและทราบบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองในฐานะ
หวัหนา้งาน แสดงพฤติกรรมหวัหนา้งานท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจจากสมาชิกในทีมงาน 
เขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถ เพื่อสามารถก าหนด
วธีิพฒันา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทกัษะอยา่งเหมาะสมกบัทีมงานแต่ละบุคคล  ภายใตบ้รรยากาศใน
การท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์

 
การพฒันาครูแกนน าและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดการพฒันาครูแกนน า 
การพัฒนาครูถือว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) อย่างหน่ึง  

ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะความเป็นครู       
ซ่ึงการพฒันาครูส่ิงท่ีจ  าเป็นอนัดบัแรกจะตอ้งพฒันาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จะตอ้งพฒันาความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อให้
สามารถพฒันา และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนรวมถึงสังคมได ้นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาให้ครู
มีความสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความรู้อยา่งแทจ้ริงในวชิาท่ีสอน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ จนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้โดยการ
พฒันาครูให้มีความครอบคลุมสมรรถนะและคุณลกัษณะของความเป็นครู ดว้ยเหตุน้ี การพฒันาครู
จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกประเทศ ทัว่โลกการพฒันาครูนั้นมี
ประโยชน์หลายประการ ไดแ้ก่ 1) เป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ในเน้ือหาสาระท่ีจะตอ้งจดัการเรียนรู้ 
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2) เพิ่มพูนทกัษะ ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 3) พฒันาทกัษะการแปลงหลกัสูตรสู่การจดัการ
เรียนรู้ 4) แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งผูส้อน  5) ช่วยพฒันาการจดัการเรียนรู้ของ
ครูให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากน้ีเม่ือครูได้รับการพฒันาแล้วก็จะส่งผลท าให้ผู ้เ รียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนดว้ย (DeMonte, 2013) 

ในขณะท่ี มารุต พฒัผล (2557, น. 570-575) กล่าวว่า ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีโลกมีความ
เจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วอนัสืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิ
การด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21  
ท่ีเปล่ียนไปโดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ ท่ีส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะจ าเป็นซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้
รวมทั้งเป็นยคุแห่งการแข่งขนัทางสังคมค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ส่งผลต่อการปรับตวัใหท้ดัเทียมและ
เท่าทนักบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดา้น  

จากการศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาครูแกนน า สรุปไดว้า่ 
การพฒันาครู คือการพฒันาวิชาชีพ จากการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อพฒันาความรู้
สมรรถนะทกัษะ และคุณลกัษณะความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ จนสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้ส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนดว้ย 

เป้าหมายของการพฒันาครูแกนน า 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาครูแนวใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ครูทุกคนไดพ้ฒันาตนเองตามความตอ้งการและตรงตาม ศกัยภาพ เพื่อน าความรู้จากการอบรมไป
ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยมี หลกัการส าคญั คือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัครูจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยมีทักษะ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก หรือทศันคติทางบวกในการ
จดัการกบัการเปล่ียนแปลง การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตนเอง และการปรับปรุง
ตนเอง โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากครูด้วยกนักนั ดงัแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (2561, น. 26) 
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กล่าวถึงนโยบายท่ี 3 ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม 
สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น  

1 . 1  TEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community: PLC)    
1.3 การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริง (Active Learning) 
1.4 การพฒันาครูทั้งระบบท่ีเช่ือมโยงกบัการเล่ือนวทิยะฐานะ เป็นตน้     

2.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ ง การประเมินและ 
การพฒันา 

2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและก าลังใจใน 
การท างานเช่นเดียวกบั “National College for School Leadership” (2003 อา้งถึงใน มารุต พฒัผล, 
2557, น. 576) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการพฒันาครูวา่มีขอบเขตหลายประการไดแ้ก่ การจดัการ
ความรู้ ความตระหนักเก่ียวกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทางการศึกษา นวตักรรม การเรียนรู้ เช่น  
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจดัการเรียนรู้ แบบบูรณา
การ เป็นตน้ การปรับเปล่ียนเจตคติท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น เจตคติท่ีมีต่อ หลกัสูตร
ใหม่ เจตคติท่ีมีต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมของผูเ้รียน ทศันคติท่ีมีต่อตนเอง เจตคติท่ีมีต่อ
วชิาชีพ เป็นตน้ รวมถึงทกัษะการปฏิบติังานการจดัการเรียนรู้ เช่น ทกัษะการวเิคราะห์ผูเ้รียน ทกัษะ 
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการวดัและประเมินผล ทกัษะการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นตน้ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในชั้นเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

จากการศึกษาแนวคิดจากเอกสารท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาครูแกนน า สรุปไดว้่า 
เป้าหมายการพฒันาครูแกนน า คือการพฒันาท่ีตอ้งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีตวัผูเ้รียน และการ
พฒันาตอ้งเกิดจากความตอ้งการของครูโดยการพฒันาตอ้งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลนอกจากน้ีการพฒันาตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจและหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัของครู
ทั้ งน้ีการพฒันาต้องด าเนินการในรูปของเครือข่ายและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หลกัการพฒันาครูแกนน า 
ปาริชาติ เภสัชชา (2563, น. 34-35) ไดก้ล่าวถึง หลกัการ แนวคิดและมาตรการแนวทาง

ปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยจดัท าโครงการพฒันาครูแกนน าโรงเรียนประชารัฐในการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนิน            
การพฒันาครูในลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน                    
อยูบ่นพื้นฐานของความร่วมมือ ซ่ึงอาศยัทรัพยากรและบุคลากรท่ีตนเองมีอยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังาน
จริงและให้มีระบบสนบัสนุนในรูปแบบการ “Coaching” และ “Mentoring” เพื่อให้เป็นครูแกนน า
ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21           
โดยค านึงถึงหลกัการวา่ “ครูคือนกัปฏิบติัท่ีมีการทบทวนไตร่ตรอง เรียนรู้จากการกระท าของตนเอง
และเพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 
21” นอกจากน้ี “The Organization for Economic Cooperation and Development” (2009) ไดแ้สดง
ขอ้คิดเห็นถึงหลกัการพฒันาครูมีดงัต่อไปน้ี 1. มีความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของโรงเรียน มาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตร และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2. ให้ความส าคญักบัสาระการเรียนรู้ และ
แนวทางการจดัการเรียนรู้ ส าหรับสาระนั้น ๆ 3. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนไดเ้รียนรู้กลยุทธ์การจดัการ
เรียนรู้ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ลง มือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 4. จดัให้ครูไดส้ะทอ้นคิดการปฏิบติั
ของตนเอง และให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อนด้วยกัน 5. มีการติดตามผลการ
ด าเนินการ และการใหผ้ลยอ้นกลบัเชิงสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  6. ใชรู้ปแบบ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ ท่ีมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดจากเอกสารท่ีเก่ียวกับหลักการพฒันาครูแกนน า สรุปได้ว่า 
หลกัการพฒันาครูแกนน า คือการพฒันาครูแกนน าเพื่อเป็นครูแบบอยา่งในปฏิรูปการเรียนรู้และการ
พฒันาครูโดยใชศ้กัยภาพของครูในพื้นท่ี โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สร้างศรัทธาและเก้ือกูล
กนัในการจดัการเรียนรู้ ใชห้ลกัการของการปฏิบติัจริง โดยครูผูส้อนศึกษารูปแบบวิธีการของผูอ่ื้น
ลงมือและคิดคน้แนวการจดัการเรียนรู้ วิธีการของตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดยอมรับซ่ึงกนัเละกนั สร้างเครือข่ายขยายผลพฒันาวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางการพฒันาครูแกนน า  
เดมอนเต (DeMonte, 2013) แนวทางการพฒันาครูให้มีประสิทธิภาพนั้นควรมุ่งเน้น

การบูรณาการเขา้ไปกบังานประจ า กล่าวคือ เป็นการพฒันาครูบนพื้นฐานของการปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ประจ าวนัท่ีออกแบบให้ครูไดพ้ฒันาตนเองไปพร้อม ๆ กบัการท าหน้าท่ีปกติ ในลกัษณะท่ี
เป็นวงจรการพฒันาโดยให้ครูมองไปท่ีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั แลว้ประยุกตใ์ชแ้นวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการท างานของตนเอง นอกจากน้ีการจดั
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ให้มีผูฝึ้กสอน หรือพี่เล้ียง ยงัช่วยท าให้การพฒันาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้      
ครูพฒันาตนเองโดยล าพงั และควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการ
ให้การสนบัสนุนในด้านส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนั    
รณกร นนท์ยะโส  (2556) ได้กล่าวถึงแนวทางการพฒันาครูแกนน าโดยให้มีคุณลักษณะของ 
ครูแกนน า ไดแ้ก่ การมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีการวางแผนและทางานร่วมกันเป็นทีม มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะ
การแกปั้ญหา มีวสิัยทศัน์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานและเป็นผูรู้้จริงในส่ิงท่ีสอน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพครูควรจดัตั้งตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการประสานงานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อนเพื่อให้เกิดโอกาสหรือภาวะ
ยืดหยุ่นในการพฒันา นอกจากน้ีวิธีการพฒันาครูควรส ารวจความตอ้งการของครูก่อนการพฒันา
เพื่อส่งเสริมให้ครูไดเ้ติมเต็มตามศกัยภาพและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (2562, น. 1) ไดก้ าหนด
นโยบายการพฒันาครูแนวใหม่ คือ การพฒันาครู รูปแบบ ครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพื่อใหค้รูทุกคน
ได้พฒันาตนเองตามความต้องการและตรงตาม ศักยภาพ เพื่อน าความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง และใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัวทิยฐานะได ้ในอนาคต โดยมีหลกัการส าคญั คือ การ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
สมรรถนะในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นการแข่งขนัของประเทศโดยบุคคลท่ีมีบทบาท ส าคญัท่ีสุดใน
การศึกษาของผูเ้รียน คือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ ทุกต าแหน่งโดยเฉพาะ อยา่งยิง่ 
เน่ืองจากครู คือบุคคลผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความเก่ียวข้อง กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผูเ้รียนโดยตรง         

นอกจากน้ีผลการวิจยัท่ีผ่านมายงัพบว่า การจดัการความรู้ และการเสริมพลงั ยงัเป็น
กลไกสนบัสนุนการใชว้ธีิการพฒันาครูซ่ึงกระบวนการพฒันาครูนั้นควรใหค้วามส าคญักบักระบวน
การเรียนรู้ของครูในการท่ีจะพฒันาคุณภาพงานเป็นส าคญั นอกจากน้ีการพฒันาครูยงัตอ้งมีความ
ต่อเน่ืองไปพร้อม ๆ กบัการปฏิบติังานประจ าของครู ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมการปฏิบติัจริง การ
ใหผ้ลยอ้นกลบั การติดตาม ทั้งน้ีการพฒันาครูท่ีดีนั้นควรใหค้รูไดน้ าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บไปใช้
จริงกบัผูเ้รียนดว้ย และกระตุน้ให้ครูเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในกระบวนการพฒันานั้น พร้อมทั้งมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึงกระบวนการพฒันาครู จ  าเป็นตอ้งเปิดโอกาสให้ครูไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมด้วย เช่น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาตนเองทางด้าน                      การ
ประกอบวชิาชีพ ความคาดหวงัต่าง ๆ ของแต่ละคนการพฒันาครูมีวธีิการท่ีหลากหลาย                 การ
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เลือกน ามาใชข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการพฒันาระยะเวลา งบประมาณ สถานการณ์ รวมทั้งวฒันธรรม
องคก์ร รวมทั้งความตอ้งการของครูโดยภาพรวมแลว้การพฒันาครูมีวิธีการ เช่น การใชก้รณีศึกษา 
การให้ค  าปรึกษา การใช้ระบบพี่ เ ล้ียง การใช้ระบบการสอนงาน  การใช้ชุมชนนักปฏิบัติ                          
การนิเทศติดตาม การสะท้อนคิดตนเอง การช่วยเหลือเชิงเทคนิค การให้ข้อมูลย้อนกลับ                  
การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ การเยี่ยมโรงเรียน การวิจยัและ
พฒันา การศึกษาแบบออนไลน์ การพฒันาทั้งโรงเรียน เป็นต้น (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2555, น. 10; 
Marcelo, 2009, p. 8; Marzano Research Laboratory, 2012)  

จากการศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ แนวทางการพฒันา
ครูแกนน า คือ การพฒันาครูท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
และความตอ้งการของ ครูร่วมถึงการพฒันาครูท่ีเน้นความส าคญัของครูผูร่้วมกิจกรรมการพฒันา 
การตัดสินใจและท ากิจกรรมทุกอย่าง มุ่งประโยชน์การพัฒนาครู คุณลักษณะครูแกนน าให้
ความส าคญัทั้งกระบวนการและเน้ือหาความรู้  ข่าวสารและขอ้มูลมาจากหลายแหล่ง และเลือกสรร
เฉพาะท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ วิธีการ กิจกรรมท่ีปฏิบติัมีหลากหลาย มีทั้งการส่ือสารทางเดียว สอง
ทาง การฝึกหดั ปฏิบติัจริง สังเกต วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ของ
ครูแต่ละคน ในแต่ละด้านตามสภาพปัญหาและความต้องการของครูอย่างต่อเน่ืองไม่ เน้น
ความส าคญัของเวลาและสถานท่ี ประเมินผลตามจุดประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าผลนั้นมา
พิจารณาหาประเด็นเพื่อพฒันาต่อเน่ืองไปอีก      

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาครูแกนน า 
ปาริชาติ เภสัชชา (2563) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาครูแกนน าโรงเรียนประชารัฐโดย          

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยกระบวนการนิเทศ
แบบช้ีแนะและการสร้างระบบพี่เล้ียง พบว่า ครูแกนน าโรงเรียนประชารัฐมีความตอ้งการพฒันา     
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์       
เน้นกระบวนการท่ีให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมหรือร่วมลงมือปฏิบัติ หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
โดยการบูรณาการความ รู้ ใหม่กับความ รู้ เ ดิม ท่ี มีอยู่ ก่อน เน้นให้ผู ้เ รียนเ กิดการเ รียนรู้   
เกิดกระบวนการคิดภายในสมองของผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่ขอ้คน้พบท่ีช่วยให้เด็กไทยเกิดการพฒันา
ทางปัญญาผลการประเมินสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูแกนน าโรงเรียนประชารัฐ ประเมินโดยนกัวิจยัและทีมวิทยากร 
ภาพรวมก่อนการพฒันามีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง หลังจากการพฒันา          
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.61 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนและหลงั      
การพฒันาพบวา่ มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล พบวา่ ครูมีผลการประเมิน
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สมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เพิ่มข้ึนทุกคนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ ครูแกนน าทุกคนสามารถน าความรู้ไปผลิต
ส่ือ แผนการจดัการเรียนรู้ สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกนั และมีสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ เรียนรู้ท่ีจะตั้งค  าถาม 
(Learning to Question) เ รี ยน รู้การค้นหา  (Learning to Search) เ รี ยน รู้การส ร้ าง  (Learning to 
Construct) เรียนรู้การส่ือสาร (Learning to Communicate) เรียนรู้การบริการ (Learning to Serve)  
ครูแกนน าโรงเรียนประชารัฐสามารถขยายผลและเป็นพี่เล้ียงให้กบัครูในสถานศึกษาเดียวกันได้
ครบทั้ง 28 โรงเรียนครูท่ีได้รับการพฒันามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของการพฒันา และการน า
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    

รณกร นนทย์ะโส (2556) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อนาคต พบวา่ 1. แนวทางการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต คือ ความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัในความจงรักภกัดีต่อองค์กร 
การปลูกฝังให้มีใจรักในวิชาชีพครู การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู การพฒันาทกัษะชีวิต 
ระยะเวลาในการพฒันา ควรศึกษาวฒันธรรมองค์กรและบริบทของโรงเรียน วิธีการในการพฒันา     
มีระบบครูพี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน การวดัและ
ประเมินผล ควรกระท าเป็นระยะ ๆ และตามสภาพจริง 2. แนวทางการพฒันาระบบการใช้และ
ส่งเสริมรักษาครูใหอ้ยูใ่นวชิาชีพตลอดชีวติในอนาคต การสร้างแนวร่วมเครือข่ายการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ควรเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู 3. แนวทางการพฒันา
คุณภาพครูประจ าการในอนาคต คุณลกัษณะของครูประจ าการ ไดแ้ก่ มีจิตวญิญาณของความเป็นครู 
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการวางแผนและท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มีทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานและเป็นผูรู้้จริงในส่ิงท่ีสอน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคุณภาพครูประจาการ ควรจดัตั้ งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีขั้นตอนในการติดต่อท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ท าขอ้ตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และควร
มีหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ มาถ่วงดุลอ านาจกบักระทรวงหรือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อให้เกิดโอกาสหรือภาวะยืดหยุน่ในการพฒันา วิธีการพฒันาครูประจ าการ ส ารวจความตอ้งการ
ของครูก่อนการพฒันาเพื่อส่งเสริมให้ครูไดเ้ติมเต็มตามศกัยภาพและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 4. แนวทางการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพครูในอนาคต สถาบนัหรือหน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแลมาตรฐานวิชาชีพครู ควรเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานของครูตาม
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มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างใกล้ชิด ระบบการประเมินคุณภาพครู มีระบบการประเมินครูท่ีเป็น
มาตรฐานทัว่ประเทศ ใชร้ะบบการประเมินตามสภาพจริงโดยใชคุ้ณภาพของเด็กเป็นหลกั ประเมิน
ในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกระดับ และน าผลของการประเมินมาเช่ือมโยงกับการให้
ค่าตอบแทนและวทิยฐานะ 

สิทธิศกัด์ิ จินคาวงศ ์(2556) ไดศึ้กษาปัญหาการจดัการเรียนรู้ ระดบัความตอ้งการพฒันา 
การรับรู้และการเขา้ถึงส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ของการจดัการเรียนการรู้วิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 7 
ดาราศาสตร์และอวกาศของครูแกนน าวทิยาศาสตร์ พบวา่ ครูแกนน าวทิยาศาสตร์มีระดบัการปฏิบติั
เก่ียวกบัการเตรียมการ รูปแบบการจดัการเรียนรู้การใชส่ื้อ และการวดัประเมินผลการจดัการเรียนรู้
เฉล่ียทุกประเด็น อยูใ่นระดบัปานกลาง มีระดบัของปัญหาในการจดัการเรียนรู้เฉล่ียทุกประเด็น อยู่
ในระดบัปานกลาง แต่มีระดบัความตอ้งการท่ีจะพฒันาไนทุกประเด็น อยูใ่นระดบัมาก ครูแกนน ามี
การรับรู้ถึงส่ือและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย แต่สามารถเขถึ้ง และเลือกใช้ส่ือได้
เพียงบางชนิด และมีครูแกนน าส่วนหน่ึงเห็นวา่ตนเองตอ้งการท่ีจะไดรั้บการพฒันาดา้นเน้ือหาเพิ่ม
เดิม 

 
หลกัสูตรและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัหลกัสูตร 
หลักสูตรเป็นส่ิงส าคญัของการจดัการศึกษา หลักสูตรท่ีดีต้องมีการพฒันาอยู่เสมอ 

เพื่อให้มีเน้ือหาสาระทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง 
หลกัสูตรมีความส าคญั เพราะหลกัสูตรเป็นส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูเ้รียน
ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดท่ีบ่งช้ีว่า ผูเ้รียนควรเรียนรู้อะไร มีเน้ือหาสาระมาก
นอ้ยเพียงไร ควรไดรั้บการฝึกฝนให้มีทกัษะในดา้นใด และควรมีพฒันาการทั้งในส่วนของร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างไร หลกัสูตรจะเป็นเสมือนกบัหางเสือท่ีจะคอยก าหนดทิศทาง      
ให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรเป็นเคร่ืองช้ีน าทางใน        
การจดัความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้รียนซ่ึงครูจะตอ้งปฏิบติัตามเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษา        
ท่ีมุ่งสู่จุดหมายเดียวกนั หลกัสูตรจึงเป็นหัวใจส าคญัของการศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีน าทางหรือ            
เป็นบทบญัญติัของรัฐในการจดัการศึกษาเพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาน าไปปฏิบติั    
อีกทั้งยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
การพฒันาหลักสูตรท่ีดีนั้ นจะต้องรู้ถึงปัญหา สภาพของปัญหาก่อนแล้วจึงระดมความคิดใน              
การแกไ้ขปัญหาจะตอ้งมีการร่วมมือกนัหลายฝ่ายเพื่อให้หลกัสูตรท่ีผ่านการพฒันานั้นมีคุณภาพ          
ในการพฒันาหลกัสูตรการก าหนดจุดประสงคเ์ป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากขั้นตอนหน่ึง เพราะจะบอก



72 

 

ถึงความมุ่งหวงัวา่จะพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในลกัษณะใดรวมทั้งยงั
เป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เ รียนนักพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพิจารณาก าหนดจุดประสงค ์
อย่างรอบคอบ และก าหนดอย่างชดัเจนและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปรัชญาและค่านิยมของสังคม      
สภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียน ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างความรู้และ
ทกัษะหรือระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั (สัมฤทธ์ิ แสงทอง, 2558, น. 50; วชิยั วงษใ์หญ่, 2554, น. 1)  

ความหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 
นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรไวอ้ย่างหลากหลายข้ึนอยู่             

กบัทศันะความเช่ือ แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลความหมายของหลกัสูตร   
ท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีท าให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายทางการศึกษา 
บรรลุความมุ่งหมายเพราะหลกัสูตรเป็นตวัก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็น
การก าหนดแนวทางในการพฒันา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม เพื่อให้ผูเ้รียน             
มีความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมในอันท่ีจะน าประเทศไปสู่ความเจริญในทุก ๆ ด้าน ค าว่า 
“หลกัสูตร” หรือในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Curriculum” ไดมี้นกัวชิาการทางการศึกษาไดใ้หค้  านิยาม
หรือความหมายของหลกัสูตรไวแ้ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี      

โอลิวา (Oliva, 2009, น. 3 อา้งถึงใน วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554, น. 5) ไดศึ้กษาความหมาย
ของหลกัสูตรว่า การให้ความหมายหลกัสูตรข้ึนอยู่กบัลกัษณะความเช่ือหรือปรัชญาของแต่ละ
บุคคลดงัต่อไปน้ี  

1. หลกัสูตรคือส่ิงท่ีสอนในสถานศึกษา 
2. หลกัสูตรคือเน้ือหาวชิา 
3. หลกัสูตรคือโปรแกรมส าหรับการเรียน 
4. หลกัสูตรคือกลุ่มของวสัดุอุปกรณ์ 
5. หลกัสูตรคือกลุ่มวชิา 
6. หลกัสูตรคือล าดบัของรายวชิา 
7. หลกัสูตรคือกลุ่มการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์
8. หลกัสูตรคือรายวชิาท่ีจะศึกษา 
9. หลกัสูตรคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีด าเนินการภายในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกชั้น

เรียนการแนะแนวรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. หลกัสูตรคือส่ิงท่ีสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการดูแลจากสถานศึกษา   
11. หลกัสูตรคือทุกส่ิงท่ีไดว้างแผนจากบุคลากรในสถานศึกษา    
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12. หลกัสูตรคือล าดบัขั้นตอนของประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจดัใหก้บัผูเ้รียน   
13. หลกัสูตรคือผลของประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บมาจากสถานศึกษา   

วชิยั วงษใ์หญ่ (2554, น. 9) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไวว้า่ มวลประสบการณ์
ทางการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายวิชา กลุ่มวิชา เน้ือหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการ
จดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ        

สัมฤทธ์ิ  แสงทอง (2558, น. 55) ความหมายของหลกัสูตรไวว้่า เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนใน
ลกัษณะของรายวิชาซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ดัเรียงล าดบัความยากง่ายหรือเป็นขั้นตอน
อยา่งดีแลว้เป็นส่ิงท่ีประกอบดว้ยประสบการณ์ทางการเรียนซ่ึงไดว้างแผนไวเ้ป็นการล่วงหน้าเพื่อ
มุ่งหวงัจะให้ผูเ้รียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต้องการเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนให้
ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนในโรงเรียนประกอบไปดว้ยประสบการณ์ทั้งหมดของผูเ้รียน
ซ่ึงผูเ้รียนได้ท าได้รับรู้และได้ตอบสนองต่อการแนะแนวทางของโรงเรียนหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นส าหรับการจดัการศึกษาของประเทศในระดบัและประเภทต่าง ๆ เป็น
เคร่ืองมือท่ีท าใหค้วามมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของหลกัสูตร  
ในการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของหลกัสูตร ทาบา (Taba, 1962, p. 10 อา้งถึงใน

สัมฤทธ์ิ  แสงทอง, 2558, น. 56-57) ไดเ้สนอไวว้า่ ทุกหลกัสูตรไม่วา่จะเป็นการออกแบบในลกัษณะ
ใด ๆ ก็ตามจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัต่าง ๆ ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัอยู ่
3 ส่วนด้วยกันได้แก่จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะเน้ือหาสาระและประสบการณ์ 
การเรียนรู้และการประเมินผล 

ในขณะเดียวกนั สงดั  อุทรานนัท์ (2532, น. 36) ไดข้ยายความเก่ียวกบัองค์ประกอบ
หลกัของหลกัสูตรไวด้งัน้ี  

1. จุดมุ่งหมายทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง
เพราะจุดมุ่งหมายจะเป็นเคร่ืองช้ีถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลกัสูตรว่าตอ้งการให้ผูเ้รียน        
มีคุณลกัษณะเป็นเช่นใดซ่ึงจุดมุ่งหมายทัว่ไปจะกล่าวไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ และค่อนขา้งเป็นปรัชญาเนน้ท่ี
ค่านิยมมากกวา่การเนน้ทางดา้นจิตวิทยาหรือดา้นการเรียนการสอนส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเน้นท่ี
การประยุกตใ์ชเ้ป็นจุดมุ่งหมายท่ีกล่าวไวใ้นส่วนท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรนัน่เอง  

2. เน้ือหาสาระและประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นส่ือกลาง (Means) ท่ีจะพาผูเ้รียนไป 
สู่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีได้ก าหนดไว้เ น้ือหาสาระท่ีจะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ขอ้เท็จจริงและความรู้ธรรมดา
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ความคิดรวบยอดและหลกัการการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์เจตคติและค่านิยมและทกัษะ
ทางกาย  

3. การประเมินผลเป็นการเสนอแนะแนวทางการด าเนินการวดัและประเมินผลท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหลกัสูตรนั้นๆเปรียบเสมือนเป็นการก าหนดเคร่ืองมือในการควบคุม
การใช้หลกัสูตรในการจดัทาหลกัสูตรข้ึนมาใหม่อาจมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก เพื่อให้หลกัสูตรท่ี
สร้างข้ึนมานั้นเป็นเหตุเป็นผลมองเห็นความส าคญัของหลกัสูตรอยา่งเด่นชดัและยงัสามารถช้ีแนะ
ให้การใชห้ลกัสูตรเป็นไปอย่างไดผ้ลอีกดว้ย ส่วนประกอบเหล่าน้ีไดแ้ก่ (สงดั  อุทรานนัท์, 2532, 
น. 241) เหตุผลและความจ าเป็นของหลกัสูตรการเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
การเสนอแนะการใช้ส่ือการเรียนการสอนและการเสนอแนะเก่ียวกบัการช่วยเหลือและส่งเสริม
ผูเ้รียนอยา่งไรก็ตามหากพิจารณาองคป์ระกอบหลกัของหลกัสูตรโดยทัว่ไปนั้นสามารถแยกออกได้
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 เป้าประสงคแ์ละนโยบายทางการศึกษา 
3.2 จุดหมายของหลกัสูตรเป็นผลส่วนรวมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากเรียน

จบหลกัสูตรแลว้ 
3.3 รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตรซ่ึงเป็นลกัษณะและแผนผงัท่ีแสดงการแจกแจง

วชิาหรือกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
3.4 จุดประสงคข์องวิชาเป็นผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนวิชานั้น

ไปแลว้ 
3.5 เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและความสามารถท่ี

ตอ้งการใหมี้รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ  
3.6 จุดประสงค์ของการเรียนรู้เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ได้  

มีทกัษะและความสามารถหลงัจากเรียนรู้เน้ือหาท่ีก าหนด 
3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมอยา่งมี

หลกัเกณฑเ์พื่อใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
3.8 การประเมินผลเป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียน  

การสอน 
3.9 ว ัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนได้แก่เอกสารส่ิงพิมพ์แผ่นฟิล์ม  

แถบวีดีทศัน์และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทศันศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ 
ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2554, น. 9) หลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายใดจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนรู้จบหลักสูตร
ประกอบดว้ยความรู้ในเน้ือหาสาระ ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูง และคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์

2. เน้ือหาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ไปตามล าดบัขั้นตอนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้

3. การจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผูเ้รียนในเชิงบูรณาการ  
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระต่างๆ ให้ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้ง  
มีทกัษะในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมท่ีงดงาม    

4. การวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ผูเ้รียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความ
เหมาะสมของจุดมุ่งหมายและเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
การพฒันาหลกัสูตรนั้นมีแนวคิดอยู ่ 2 ลกัษณะ คือ การสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่

มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลยและการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนในการพฒันา
หลกัสูตรนั้นได ้มีนกัการศึกษาหลายท่านไดพ้ฒันารูปแบบหลกัสูตรตามแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

วิชยั  วงษใ์หญ่ (2554, น. 15) ไดส้รุปแนวคิดและขั้นตอนกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
ดงัน้ี  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายหลกัการและโครงสร้างและการออกแบบหลกัสูตรข้ึนมาโดย
อาศยัขอ้มูลจากสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคมปัจจุบนัโดยปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
แต่ละสาขาวชิาอยา่งสม ่าเสมอ 

2. การร่างเน้ือหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนและแต่ละรายวิชา
โดยปรึกษาหารือจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชาคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ
แต่ละสาขาวิชาเป็นผูก้  าหนดผลการเรียนรู้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้    
วางแผนการสอนท าบนัทึกการสอนผลิตส่ือการสอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล 
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3. น าหลกัสูตรท่ีพฒันาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษาถ้ามีขอ้บกพร่องก็ท าการ
แกไ้ขปรับปรุงโดยปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาอยูต่ลอดเวลา 

4. อบรมผูส้อนผูบ้ริหารทุกระดบัและบุคลากรทางการศึกษาให้เขา้ใจหลกัสูตรใหม่เพื่อ
จะไดใ้ชห้ลกัสูตรใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

5. น าหลกัสูตรไปใชป้ฏิบติัการสอนท่ีสถานศึกษาก่อนประกาศใช้หลกัสูตรสนบัสนุน
ให้ผูบ้ริหารและผูส้อนน าหลกัสูตรไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไปกิจกรรมการใช้
หลกัสูตรใหม่มี 4 ประการ คือ 

5.1 การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน คือจดัท าวสัดุหลกัสูตร ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสูตร
ส่ือและอุปกรณ์การสอนที'จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

5.2 ผูบ้ริหารจดัเตรียมส่ิงต่างๆเช่นบุคลากรวสัดุหลกัสูตรและบริการต่าง ๆ  
5.3 การสอนเป็นหน้าท่ีของผูส้อนประจ าการทัว่ไปท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการเรียน

การสอนใหป้ระสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
5.4 การประเมินผลเพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตรแล้วด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงต่อไปการประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู ้เ รียนและ 
การประเมินผลหลกัสูตรการประเมินผลหลกัสูตรไดแ้ก่การประเมินเอกสารหลกัสูตรประเมินผล
การน าหลกัสูตรไปใชป้ระเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในการประเมินผล
หลกัสูตรจะตอ้งประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพราะว่าทุกส่ิงทุกอย่างในสังคมปัจจุบนั
ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

สงดั อุทรานนัท ์(2532, น. 38-40)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงต่อเน่ือง
สัมพนัธ์กนัโดยประยกุตม์าจากแนวคิดของไทเลอร์โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี    

1. การวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน คือ การก าหนดข้อมูลพื้นฐานเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัและเป็นขั้นตอนแรกของการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหท้ราบถึงสภาพปัญหาความตอ้งการ
ของสังคมและผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถจดัหลกัสูตรใหส้นองกบัความตอ้งการและสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จดัเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญยิ่งอีกขั้นหน่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีท าหลงัจากได้วิเคราะห์และได้ทราบสภาพปัญหา ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้นเป็นการมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล อาจเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีอยูเ่ดิม หรือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการข้ึนมา
ใหม่  
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3. การคดัเลือกจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีจะน ามาจดัไวใ้น
หลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ 

4. การก าหนดมาตรการวดัและประเมินผล ขั้นน้ีมุ่งท่ีจะหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การวดัและประเมินผลว่า จะวดัและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

5. การน าหลักสูตรไปใช้ ขั้นตอนน้ีจะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ                 
ของหลกัสูตร หลงัจากไดมี้การร่างหลกัสูตรเสร็จแลว้ ทั้งน้ีเพื่อหาวธีิการแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรให้
ดียิง่ข้ึน              

6. การประเมินผลการใช้หลกัสูตร หลงัจากได้มีการยกร่างหลกัสูตร หรือได้ท าการ
ทดลองใชห้ลกัสูตรแลว้ ก็ควรมีการประเมินผลจากการใชว้่าเป็นอยา่งไร มีส่วนไหนบา้งท่ีควรจะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขบา้ง ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรับปรุงให้เป็นท่ี
เหมาะสมก่อนน าออกไปใชจ้ริงต่อไป         

7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนน าไปใช้ หลังจากได้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลเบ้ืองตน้แลว้ หากพบวา่หลกัสูตรมีขอ้บกพร่องจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้มีความถูกตอ้ง
หรือเหมาะสมก่อนท่ีจะน าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษาจริง ทั้งน้ีเพื่อให้การใชห้ลกัสูตรบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

หลกัสูตรระยะส้ัน 
หลกัสูตรระยะสั้น เป็นหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ือง ๆ 

เฉพาะอย่างส าหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ หรือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมหรือทศันคติของบุคคลไปในทางท่ีตอ้งการ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนกั หลกัสูตร
ระยะสั้นอาจหมายถึงหลกัสูตรรายวชิาเลือกในโรงเรียนท่ีครูสร้างข้ึน หลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง
ส าหรับบุคลากรในโรงเรียน หรือส าหรับผูป้กครอง หรือคนในชุมชน หรือหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อ
บริการวชิาการหรือวิชาชีพใหแ้ก่ชุมชน หรือหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
(วชัรี บูรณสิงห์, 2544, น. 189)  

การจัดหลกัสูตรระยะส้ัน 
การจดัหลกัสูตรระยะสั้ นหรือหลกัสูตรฝึกอบรม มีขั้นตอนและกระบวนการพฒันา 

(วชัรี บูรณสิงห์, 2544, น. 190-193) ดงัน้ี  
1. ส ารวจและวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการจัดหลักสูตรระยะสั้ นเป็นการศึกษา

สภาพการณ์และคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือในชุมชนวา่ จ  าเป็นตอ้งใหบุ้คลากรหรือบุคคล
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ต่าง ๆ มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือทกัษะในเร่ืองใดบา้งหรือไม่ หากมีแลว้จะช่วย
แกปั้ญหาหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นใดบา้ง จะช่วยให้การท างานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของ
บุคคลกลุ่มนั้น ๆ  ดีข้ึนอยา่งไร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรระยะสั้ นหรือหลักสูตรอบรม  
ซ่ึงวตัถุประสงค์หลกั ๆ ได้แก่ การให้ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ประสบการณ์ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและการสร้างเจตคติในเร่ืองท่ีไดส้ ารวจพบในขั้นท่ี 1 ก าหนดจุดประสงค์ให้ตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้และตอ้ง
ช้ีชดัไปไดว้่า เม่ือเสร็จส้ินการด าเนินการแลว้จะมีผลการเปล่ียนแปลงอย่างไร ผูท่ี้เขา้มาเรียนตาม
หลกัสูตรไดเ้รียนรู้หรือไดป้ระสบการณ์อะไรไปบา้ง 

3. การจดัท าโครงการ โครงการเป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้การด าเนินงานน้ีไป             
สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หากโครงการก าหนดไวดี้ก็คาดหมายไดว้่า ผลหรือวตัถุประสงค์             
ท่ีก าหนดไวย้่อมส าเร็จออกมาได้ด้วยดี การจดัท าโครงการตอ้งเขียนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม    
โดยในโครงการควรระบุหัวข้อหลัก ๆ เช่น ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
การประเมินผล และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ความชัดเจนของโครงการช่วยให้การพิจารณา
อนุมติัท าไดง่้ายข้ึนและสะดวกต่อการด าเนินการ 

4. สร้างและพฒันาหลกัสูตร  มีขั้นตอนและกระบวนการสร้างและพฒันาดงัน้ี    
4.1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความจ าเป็นและปัญหานโยบาย / แผนงานของ
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ปริมาณและคุณภาพ) องคค์วามรู้จิตวทิยาการเรียนรู้ 

4.2 เตรียมการร่างหลกัสูตร ไดแ้ก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตรจดัเตรียม
เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ก าหนดวนัเวลาในการด าเนินการสร้างหลกัสูตร  

4.3  สร้างและพฒันาหลกัสูตรไดแ้ก่ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานก าหนดเน้ือหา
และรายละเอียดเลือกกิจกรรมและประสบการณ์ก าหนดวิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมิน
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  

4.4 ใชห้ลกัสูตรไดแ้ก่ จดัท าวสัดุหลกัสูตรคดัเลือกวิทยากรเตรียมสถานท่ีด าเนินการ
สอน / ฝึกอบรม 

4.5  ประเมินผลหลกัสูตรไดแ้ก่ประเมินผลหลกัสูตรประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  
5. การวางแผนการบริหารหลกัสูตร เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือ

ความลม้เหลวของการใช้หลกัสูตร ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาองค์ประกอบการด าเนินงานในทุก ๆ ดา้น 
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เช่น งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เป็นตน้ 
ดงันั้นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะตอ้งมีการบนัทึก ควบคุม และตรวจสอบงานแต่ละดา้นนั้นใครเป็น
ผูรั้บผดิชอบและด าเนินการไปแลว้อยา่งไร 

6. ด าเนินการใชห้ลกัสูตร  เป็นขั้นท่ีด าเนินการตามโครงการของหลกัสูตรท่ีไดส้ร้างไว ้
โดยมีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รับผดิชอบงานท่ีมอบหมายไวล่้วงหนา้ ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหารโครงการตอ้ง
ท าหน้าท่ีประสานงาน อ านวยการ และควบคุมให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามวตัถุประสงค์              
ท่ีไดต้ั้งไว ้ 

7. ประเมินผลการใช้หลกัสูตร  ควรพิจารณาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การประเมินข้อมูล
น าเขา้ (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิต (Output)    

8. ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ ผูบ้ริหารโครงการควรไดติ้ดตามผลว่าได้น า
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนหรือฝึกอบรมน้ีไปใชบ้า้งหรือไม่ ใชแ้ลว้ไดผ้ลมาก
นอ้ยเพียงใด เพื่อน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงโครงการต่อไป 

การบริหารหลกัสูตรระยะส้ัน 
การบริหารหลกัสูตรระยะสั้นตอ้งใช้ปัจจยัการบริหารทั้ง 4  คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ 

และการจดัการ ส าหรับสามปัจจยัแรกสามารถจดัหามาไดไ้ม่ยากนกั แต่ปัจจยัท่ีส่ี คือ การจดัการนั้น
ค่อนขา้งจะจดัการไดย้ากกวา่ในหลกัสูตรปกติ เน่ืองจากหลกัสูตรระยะสั้น หรือหลกัสูตรฝึกอบรม   
มีช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้ น การจัดการจึงต้องงท าให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและต้องใช ้
การตดัสินใจ สั่งการท่ีรวดเร็ว  การประสานงานท่ีกระชบัฉบัไว รวมทั้งการจดัเตรียมงานทุกอย่าง
ตอ้งพร้อมก่อนการด าเนินการ การบริหารหลกัสูตรจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนิน             
การเป็นอยา่งมาก ซ่ึงงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งท าในการในการจดัหลกัสูตรระยะสั้นหรือหลกัสูตรฝึกอบรม        
(วชัรี บูรณสิงห์, 2544, น. 194-195) มีดงัน้ี  

1. เสนอขออนุมติัหลกัสูตรและงบประมาณจากผูบ้งัคบับญัชา 
2. แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  
3. ติดต่อวทิยากรและท าหนงัสือเชิญ 
4. จดัท าการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
5. รับสมคัรหรือคดัเลือกผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรม 
6.  เลือกและจดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และจดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตรอบรม 
7. จดัเตรียมพิธี เปิด-ปิด และมอบวฒิุบตัร 
8. ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน/ผูเ้ขา้อบรม และวทิยากร 
9. จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงด าเนินการ (ถา้มี) 
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10. ติดต่อประสานงานการดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัในหน่วยงานภายนอก
ล่วงหนา้ 

11. เตรียมเอกสารการทดสอบ และการประเมินผลหลกัสูตรหรือโครงการฝึกอบรม   
12. รวบรวมหลกัฐานด้านการเงินและงบประมาณ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา  
13. ท าหนงัสือขอบคุณวทิยากร  
สรุปได้ว่า หลักสูตรระยะสั้ นหรือหลักสูตรการฝึกอบรมนั้ น เกือบทุกหน่วยงาน             

มกักระท าอยูเ่ป็นประจ า อาจมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจแต่งตั้งกรรมการเฉพาะกิจ
ท างานเป็นคร้ัง ๆ ก็ได้ การสร้างหรือการพฒันาหลกัสูตรมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัหลกัสูตรทัว่ไป        
การบริหารหลกัสูตรระยะสั้นตอ้งอาศยัหลกัการบริหารทัว่ไป คือ การวางแผน การจดัหน่วยงาน 
การอ านวยการและการควบคุม แต่เน่ืองจากมีช่วงระยะเวลาสั้น การบริหารหลกัสูตรจึงตอ้งอาศยั
การด าเนินงานท่ีรวดเร็ว การตดัสินใจหรือแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีถูกตอ้งและการประสานงานท่ีดี  

การสร้างหลกัสูตรเพ่ือพฒันาสมรรถนะ  
ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะนอกจากความรู้ความเขา้ใจใน

เน้ือหาสาระแลว้รูปแบบแนวทางด าเนินการล าดบัขั้นตอนและการน าเสนอก็มีผลต่อความส าเร็จ
ของหลกัสูตร (ศิริรัตน์  พิริยธนาลยั และจุฑาเทพ หัสดิน ณ อยุธยา , 2553, น. 130-138) ดงันั้น
แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. การสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจสร้างทกัษะและสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา
โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์และตีความพฤติกรรมของ
สมรรถนะได ้ 

2. กิจกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้ด้วยการตระหนักเร่ืองสมรรถนะให้โอกาสผูเ้ขา้รับการ
อบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจของตนเองจากการทดลองท าสังเกตและการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยมี
ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยการ 

3. เนน้การสร้างความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้
ผู ้เข้ารับการอบรมคิดว่าตนเองได้รับการพัฒนาเข้าใจตลอดจนได้พัฒนาความสามารถและ
เสริมสร้างพฤติกรรมและแรงจูงใจ 

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพราะระยะเวลามีผลต่อระดบัความส าเร็จร่วม
ถึงสถานท่ีในการอบรมควรจดัหลกัสูตรฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้ร่วมไดใ้ชเ้วลาอยูร่่วมกนั 

5. กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ เช่นการให้ผู ้เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์
สมรรถนะในหอ้งเรียนหรือเล่าเหตุการณ์หน่วยงานท่ีแสดงสมรรถนะท่ีก าลงัฝึกฝนอยู ่การฝึกทกัษะ
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จากการเล่นเกมเป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้ทดลองแสดงสมรรถนะในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรู้้จกัตนเองและฝึกฝนสมรรถนะนั้น ๆ ขณะเดียวกนัก็ไดเ้ปรียบเทียบ
เรียนรู้จากพฤติกรรมของคนอ่ืนร่วมถึงการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายหลงักิจกรรมต่าง ๆ 
จะช่วยสร้างทกัษะและค่านิยมเก่ียวกบัสมรรถนะนั้น ๆ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตรจะเห็นไดว้่าแนวคิดของนกัวิชาการแต่ละท่านนั้นล้วนแลว้แต่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัโดยรูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรจะเนน้ท่ีการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
บนพื้นฐานของสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมการออกแบบหลกัสูตรดว้ยการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและการประเมินผลหลกัสูตรซ่ึง
จะท าใหท้ราบวา่หลกัสูตรท่ีออกแบบนั้นสามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตร 
อรุณรุ่ง โยธสิงห์ (2559) ได้ศึกษาวิจยั การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของ
ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา พบวา่ 1. หลกัสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของหลกัสูตร 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ท่ีมาและ
ความส าคญั 2) แนวคิดพื้นฐาน 3) หลกัการของหลกัสูตร 4) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 5) สมรรถนะ
ท่ีพึงประสงค์  6) โครงสร้างหลักสูตร 7) เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 8) วิธีการฝึกอบรม  
9) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 10) การวดัและประเมินผลการอบรมและ 11) แนวทางการใช้หลกัสูตรผล
การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม โดยผลการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และ 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่าหลังการฝึกอบรมครูมี
สมรรถนะดา้นการประเมินท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดา้นความรู้และเจตคติสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะอยูใ่นระดบัดีและความ
พึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด          

สัมฤทธ์ิ  แสงทอง (2558) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ า
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า 1. หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย ปัญหาและความจ าเป็นของ
หลกัสูตร หลกัการของหลกัสูตร วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เน้ือหาของหลกัสูตร กิจกรรมการ
ฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ฝึกอบรม การวดัประเมินผล และการประเมินหน่วยการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดและมีความสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ 2. ความรู้เก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดับต้นหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทกัษะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัตน้หลงัเขา้รับการฝึกอบรมสูงกวา่
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เกณฑ์ร้อยละ 70 และผูบ้ริหารระดบัตน้มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมใน
ระดบัมาก  

เยาวเรศ  จิตตต์รง (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าดา้นการเรียน
การสอนส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าดา้นการเรียนการสอนใน
สภาพปัจจุบนัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ส่วนจุดแข็งไดแ้ก่ ดา้นมีภาพอนาคตและวิสัยทศัน์ ดา้นพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอน  ดา้นใส่ใจการเรียนรู้ของนกัเรียน การให้ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาของนกัเรียน  จุดอ่อน
ไดแ้ก่ ดา้นเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกและความคาดหวงัเพื่อความส าเร็จในการเรียนการสอน 
ดา้นใส่ใจความกา้วหนา้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดา้นส่ือสารเพื่อสนบัสนุนจากผูป้กครอง
และชุมชน  มีโอกาสได้แก่ ด้านการเมือง/นโยบายของรัฐ ด้านสังคม และภาวะคุกคามได้แก่         
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี  กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าดา้นการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มี 20 
กลยุทธ์ของ 6 ประเด็นกลยุทธ์  ดังน้ี 1) เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนการสอน  
2) ส่งเสริมความกา้วหนา้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 3)พฒันาการส่ือสารเพื่อการสนบัสนุน
จากผูป้กครองและชุมชน 4) สนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 5) พฒันาการบริหารหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน 6) พฒันาการวางภาพอนาคตและวสิัยทศัน์ร่วม 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรสรุปได้ว่า หลักสูตร  
เป็นมวลประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจดัให้ผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงมีลักษณะเป็น
กิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน ได้พฒันา  
และมีคุณลกัษณะตามความมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้งค์ประกอบหลกัสูตรเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และส่งผลถึงลกัษณะ โครงสร้าง รูปแบบของหลกัสูตรวา่จะเป็นอยา่งไร โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของหลกัสูตร คือ ความมุ่งหมาย เน้ือหาวชิา การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล 

 
การฝึกอบรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพองค์การโดยเน้นการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นกิจกรรมในการฝึกอบรมจึงเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีทุกคน ทุกฝ่ายตอ้งเรียนรู้และ     
มีส่วนร่วม อีกทั้ งเห็นความส าคัญ ซ่ึงผลท่ีเกิดแก่องค์กร คือ บุคลากรและองค์กรมีคุณภาพ        
ดงันั้นการฝึกอบรมบุคลากร คือการด าเนินงานเก่ียวกบัการสร้างเสริมและปรับปรุง ให้บุคลากร        
มีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ มีทกัษะและมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างานท่ีพึงประสงค์ 
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ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององคก์ร ตลอดจนเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานให้สูงข้ึน และ      
ท าให้บุคลากรมีความเจริญกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากยิ่งข้ึน ดว้ยมีวิธีการฝึกอบรมท่ี
หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบติัการ การสัมมนา       
การฝึกปฏิบติั และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตน้นอกจากน้ีความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมท่ีใช้
พื้นฐานการบรรยายมีระดบันัยส าคญัท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการสร้างความเขา้ใจโดยใช้      
การส่ือสารโดยการใช้ค  าพูดขณะท่ีความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษามีระดับ
นยัส าคญัท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการใชเ้หตุผล (สิธยา บุญเรือง, 2559, น. 9) 

ความหมายของการฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม (Training) มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไว้

ต่าง ๆ ดงัน้ี  
สิธยา  บุญเรือง (2559, น. 9) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพฒันาบุคคลท่ีจดัข้ึน

อย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บุคคลนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ทกัษะทศันคติและ
สามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นและหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน 

อรุณรุ่ง โยธสิงห์ (2559, น. 18) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนอยา่ง
เป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนชดัเจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาพของบุคลากรใหเ้ปล่ียนแปลง
พฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ทกัษะและทศันคติท าให้บุคลากรกา้วหน้าในงานอาชีพของตนสามารถ
พฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีก าหนดไว ้  

ธนารัชต์  สมคเณ (2557, น. 75) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการสร้างการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ของการเรียนรู้เฉพาะดา้นให้กบับุคคลเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญหรือทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติังานในดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของ
ความรู้ พฤติกรรม ทศันคติ หรือทกัษะ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั เป้าหมายท่ีกบัไวใ้นหลกัสูตรของการฝึกอบรม
ในแต่ละหลักสูตรว่าผูจ้ดัหลกัสูตรมีจุดมุ่งหมายอะไรท่ีจะให้เกิดข้ึนกับผูเ้ข้ารับการอบรมของ
หลกัสูตร 

จากความหมายของการฝึกอบรมท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกอบรม 
หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ เกิดความเขา้ใจ เกิดความช านาญ และ
เกิดเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกระทัง่สามารถท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ 
หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนั
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เป็นการเพิ่มความสามารถในการท างานของคน ทั้งในเร่ืองของความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความช านาญ
ในการปฏิบติังาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีบุคคลพึงมีต่อหน่วยงาน และส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกับผูป้ฏิบัติงานและเพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงข้ึน และท าให้
บุคลากรมีความเจริญกา้วหนา้ในงาน 

ประเภทของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรในองค์การได้รับความรู้

และพฒันาทกัษะและทศันคติท่ีจ าเป็นในการท างานปัจจุบันโดยการเรียนรู้หรือฝึกฝนเพื่อให้
สามารถปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีคุณภาพและการฝึกอบรมโดยทัว่ไปท่ีเรารู้จกั
และคุน้เคยกนัดีจะประกอบดว้ย วิทยากร ส่ือ กิจกรรม และผูเ้ขา้ร่วมอบรม การแบ่งหมวดหมู่ของ
การฝึกอบรมอยา่งง่าย ๆ จะจดัตามวธีิการท่ีใชใ้นการอบรม (ธนารัชต ์สมคเณ, 2557, น. 76; อรุณรุ่ง 
โยธสิงห์, 2559, น. 21-22) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. แหล่งของการฝึกอบรม เกณฑ์ประเภทน้ีบ่งถึงแหล่งของผูรั้บผิดชอบการฝึกอบรม 
ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นสองลกัษณะ คือ  

1.1 การฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีองค์การจดัการข้ึน
ภายในสถานท่ีท างาน โดยหน่วยฝึกอบรมขององค์การจะเป็นผูอ้อกแบบและพฒันาหลักสูตร 
ก าหนดตารางเวลา และเชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้ งจากภายในและภายนอกองค์การมาเป็นวิทยากร          
การฝึกอบรมประเภทน้ีมีขอ้ดีตรงท่ีวา่ องคก์ารสามารถก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานขององคก์ารไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่ขอ้เสียก็คือ องคก์ารอาจจะตอ้ง
ทุ่มเททรัพยากรทั้งในด้านก าลงัคน และเงินทองให้แก่การฝึกอบรมประเภทน้ีมีมากพอสมควร 
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
การจดัหาวทิยากร การจดัการดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผล 

1.2 การอบรมจากภายนอก การฝึกอบรมประเภทน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีองคก์ารจดัข้ึนเองแต่
เป็นการจา้งองคก์ารฝึกอบรมภายนอกให้เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมแทนหรืออาจส่งเป็นพนกังานเขา้รับ
การฝึกอบรมซ่ึงจดัข้ึนโดยองคก์ารภายนอก 

2. การจดัประสบการณ์การฝึกอบรม เกณฑข์อ้น้ีบ่งบอกวา่การฝึกอบรมไดรั้บการจดัข้ึน
ในขณะท่ีผูรั้บการอบรมก าลงัปฏิบติังานอยูด่ว้ย หรือหยุดพกัการปฏิบติังานไวช้ัว่คราว เพื่อรับการ
อบรมในหอ้งเรียน 

2.1. การฝึกอบรมในงาน การฝึกอบรมประเภทน้ีจะกระท าโดยการให้ผูรั้บการ
ฝึกอบรมลงมือปฏิบติังานจริง ๆ ในสถานท่ีท างานจริง ภายใตก้ารดูแลเอาใจใส่ของพนกังานซ่ึงท า
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หน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง โดยการแสดงวิธีการปฏิบติังานพร้อมทั้งอธิบายประกอบ จากนั้นจึงให้ผูรั้บการ
อบรมปฏิบติัตาม พี่เล้ียงจะคอยดูแลใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดข้ึน 

2.2 การฝึกอบรมนอกงาน ผูรั้บการฝึกอบรมประเภทน้ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในสถานท่ี
ฝึกอบรมโดยเฉพาะ และตอ้งหยุดพกัการปฏิบติังานภายในองคก์ารไวเ้ป็นเวลาชัว่คราว จนกวา่การ
ฝึกอบรมจะเสร็จส้ิน 

3. ทกัษะท่ีตอ้งการฝึก หมายถึง ส่ิงท่ีการฝึกอบรมตอ้งการเพิ่มพูนหรือสร้างข้ึนในตวั
ผูรั้บการอบรม 

3.1 การฝึกอบรมทกัษะด้านเทคนิค คือ การฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานด้านเทคนิค เช่น การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร การวิเคราะห์สินเช่ือ การ
ซ่อมแซมรถยนต ์เป็นตน้ 

3.2 การฝึกอบรมทกัษะด้านการจดัการ คือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทกัษะด้านการจดัการและบริหารงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผูรั้บการฝึกอบรมมกัจะมีต าแหน่งเป็น
ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานขององคก์ร 

3.3 การฝึกอบรมทกัษะดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ การฝึกอบรมประเภทน้ีมุ่งเนน้ให้ผูรั้บ
การฝึกอบรม มีการพฒันาทกัษะในดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมทั้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
เพื่อนร่วมงาน 

4. ระดบัชั้นของพนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรม หมายถึง ระดบัความรับผิดชอบในงาน
ของผูเ้ขา้รับการอบรม 

4.1 การฝึกอบรมระดบัพนักงาน ปฏิบติัการ คือ การฝึกอบรมท่ีจดัให้แก่พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยตรง โดยมกัจะเป็นการฝึกอบรม
ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร การโตต้อบทางโทรศพัท ์หรือ เทคนิคการขาย เป็นตน้ 

4.2 การฝึกอบรมระดบัหัวหน้างาน คือ การฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นกลุ่มพนกังานท่ีด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดับต้นขององค์กรโดยส่วนใหญ่แล้ว การฝึกอบรมประเภทน้ีมักจะมี
หลกัสูตรท่ีใหค้วามรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารงาน  

4.3 การฝึกอบรมระดบัผูจ้ดัการ กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมประเภทน้ีคือ กลุ่ม
พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือผูจ้ดัการระดบักลางขององคก์ร เน้ือหาของการฝึกอบรมแบบน้ีก็จะ
มุ่งเนน้ให้ผูรั้บการฝึกอบรม มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการและบริหารงานท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน
กวา่เดิม เพื่อใหส้ามารถบริหารงานและจดัการคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4.4 การฝึกอบรมระดบัผูบ้ริหารชั้นสูง การฝึกอบรมประเภทน้ีมุ่งเน้นให้ผูรั้บการ
อบรมซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการบริหาร ประธานและรอง
ประธานบริษทั มีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัการบริหารองค์การ เช่น การวางแผนและ
การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ การพฒันาองคก์ร 

กระบวนการฝึกอบรม 
การพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอ้ืออ านวยประโยชน์

ให้กบัองคก์รหรือหน่วยงานไดเ้พียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถและทศันคติท่ีมีต่องาน
ของบุคลากรผูรั้บผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นส าคัญ หากจะให้สามารถ ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
กระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผูรั้บผิดชอบงาน
ฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ           
อยา่งกวา้งขวาง เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจดัการ ซ่ึงจะช่วยเอ้ืออ านวยให้สามารถ 
ก าหนดหลกัสูตร และโครงการฝึกอบรมไดง่้ายข้ึน มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารบุคคลและการ
พฒันาบุคคลดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเขา้ใจถึงหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบติัต่อผูเ้ขา้อบรมไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจน เขา้ใจถึงหลกัการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์อยูบ่า้งพอท่ีจะสามารถท าการส ารวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
บริหารงาน ฝึกอบรมได ้นอกจากนั้น ผูด้  าเนินการฝึกอบรมยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการ
ส่ือสารทั้งด้านการเขียนและการพูดในท่ีชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ดีเพื่อให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม และประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย
นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวข้างต้นน้ีแล้ว ทัศนคติของผูรั้บผิดชอบงาน
ฝึกอบรม ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผล กระทบต่อการด าเนินงานฝึกอบรมอีกดว้ย กล่าวคือ ผูรั้บผิดชอบ
งานฝึกอบรมเองจะต้องเป็นผู ้ท่ีเห็น ความส าคัญของการฝึกอบรม ต่อการพฒันาบุคลากร มี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม รวมทั้งควรจะตอ้งมี
ความเช่ือว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการพฒันาบุคลากร และน าไปสู่การ
ปรับปรุงการบริหารได ้ทศันคติเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือเขามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการ
บริหารงานฝึกอบรม ตลอดจนเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม ควรรู้ดงักล่าว
ไวข้า้งตน้นัน่เอง ดงันั้น เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการฝึกอบรม จึงจะขอเร่ิมตน้คู่มือการ
จดัโครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรดว้ยการกล่าวถึงแนวคิดและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรเสียก่อน (ธนารัชต์  สมคเณ, 2557, น. 80; อรุณรุ่ง โยธสิงห์, 
2559, น. 23-25) 
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ชูชยั  สมิทธิไกร (2550, น. 29-34) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการฝึกอบรมไว ้6 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 2) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 3) คัดเลือกและออกแบบโครงการฝึกอบรม 4) สร้างเกณฑ์ส าหรับการประเมินผล             
5) จดัการฝึกอบรมและ 6) ประเมินผลการฝึกอบรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม ในขั้นตอนน้ีจะช่วยให้ทราบ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับในการพฒันาการฝึกอบรมเพื่อให้การฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด         

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม จะเป็นการก าหนดแนวทางการ
ประเมินโครงการฝึกอบรม          

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบโครงการฝึกอบรม เป็นกระบวนการในการพิจารณาไตร่ตรอง
ในการใชค้วามรู้ดา้นการเรียนรู้การเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการอบรมการออกแบบ
การฝึกอบรมจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่นหัวขอ้วิชาเน้ือหารูปแบบและวิธีการอบรมส่ือ
วทิยากรและเวลาส าหรับการฝึกอบรมเป็นตน้        

ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเกณฑ์ส าหรับการประเมิน การสร้างเกณฑ์ส าหรับการผลิตการ
ประเมินจากท าควบคู่ไปกบัการคดัเลือกและออกแบบโครงการประเมินด้วยเกณฑ์ท่ีใช้จะต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม        

ขั้นตอนท่ี 5 การจดัการฝึกอบรม ในขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม
ท่ีออกแบบไว ้            

ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินการฝึกอบรม เป็นการตรวจสอบวา่ผลท่ีไดจ้ดัการฝึกอบรมเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่          

วรีภทัร ไมไ้หว (2560) กล่าวถึงขั้นตอนการฝึกอบรมวา่ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 8 
ขั้นตอน ดงัน้ี             

ขั้นตอนท่ี 1 วเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาโครงการฝึกอบรม          

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมท่ีได้จากการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการมาใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม       

ขั้นตอนท่ี 3 สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นการเขียนเน้ือหาสาระส าคญัหรือขอบข่ายของ
การฝึกอบรมโดยสอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นของการฝึกอบรมตลาดความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม             

ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบฝึกอบรมซ่ึงจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการ   
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ขั้นตอนท่ี 5 สังเกตและประเมินผลเน่ืองจากเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลคือมาตรฐาน
ท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมดงันั้นจึงควรระบุวา่เกณฑอ์ะไรท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีการพฒันา
ทั้งความรู้และทกัษะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา        

ขั้นตอนท่ี 6 จดัการฝึกอบรมตามท่ีไดว้างแนวทางหรือเตรียมการฝึกอบรมเรียบร้อยแลว้   
ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการของการประเมินผลการฝึกอบรม   
ขั้นตอนท่ี 8 การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมเป็นการสรุปผลการฝึกอบรมทุกดา้นให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
วทิยากร 
วิทยากร ถือเป็นกลไกการขบัเคล่ือนท่ีจะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน 

เพราะการจะเป็นวทิยากรนั้น บุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในเน้ืองานดีอยูแ่ลว้ เม่ือมาเพิ่มเติม
ทกัษะการถ่ายทอด และการส่ือสาร ก็ย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถใน
องคก์รเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคลไดถู้กน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
แก่ผู ้อ่ืน ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง            
วทิยากร หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงในภาษา องักฤษเรียกวทิยากรวา่ “Resource Person” 
มาจาก “วิทยา” แปลวา่ ความรู้ และ “กร” แปลวา่ มือ หรือผูถื้อ ดงันั้น ค าวา่ “วิทยากร” ก็คือ ผูท้รง
ไวซ่ึ้งความรู้ความสามารถ โดยบุคคลท่ีเป็นวิทยากรไดจ้ะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถ ใน
การท าให้ผูอ่ื้นมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ ตามท่ีตนตอ้งการ (กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน, 2561, 
น. 1) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี , ศูนย์วิทยพัฒนา (2558) ได้ให้
ความหมายค าว่า วิทยากร (Trainer) คือ บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการพูดหรือนา
เสนอ และใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองนั้น ๆ อนัจะทาให้ผูรั้บการฝึกอบรมไดเ้กิดความรู้ 
(Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ (Attitude) จนสามารถท าให้ผู ้รับการฝึกอบรม
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ความส าคัญของวทิยากร 
วิทยากร เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ ความช านาญ รวมทั้งประสบการณ์ ในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคลากรในหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและทศันคติให้กบับุคลากร ทั้งน้ี บุคลากร จะไดพ้ฒันา
ทกัษะตนเองใหมี้ความเช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน (กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน, 2561, น. 2-3)     
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คุณสมบัติของวทิยากรทีด่ีและมีประสิทธิภาพ 
กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน (2561, น. 6-9) ได้กล่าวถึง วิทยากร คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็น

ตวัการส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรม เกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะ เกิดทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั
เร่ือง    ท่ีอบรมจนกระทัง่ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด มีการ
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ของเร่ืองหรือวิชานั้น ๆ แต่การเป็น
วิทยากรท่ีดี จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความประทับใจตั้ งแต่แรกเห็น ส่ิงท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจไดเ้ป็นอยา่งแรกนัน่คือ บุคลิกภาพ ทนัทีท่ีวทิยากรเดินข้ึนเวที ผูฟั้งมกัจะวเิคราะห์วา่คนน้ี
คือใคร จะมาพูดเร่ืองอะไร จะน่าสนใจหรือไม่ ซ่ึงแน่นอนว่าบุคลิกภาพไม่ดี ผูฟั้งอาจไม่ฟังตั้งแต่
เร่ิมตน้เลย ดงันั้นการมีคุณสมบติัของวทิยากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีดี ดงัน้ี      

1. คุณลกัษณะทัว่ไป คือ วิทยากรตอ้งมัน่ใจในตนเอง เตรียมพร้อม ซ้อมดี มีส่ือและ
วิธีการ ท่ีเหมาะสม เป็นคนช่างสังเกต คอยสังเกตพฤติกรรมทางกาย วาจา ตลอดจนกระบวนการ
ของกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรม  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ง มีการวางแผนท่ีดี 
ทั้งเน้ือหาและลาดบัขั้นตอนการนาเสนอรวมทั้งส่ือและเคร่ืองมือการส่ือสาร มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
และประสานงานเก่ง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นกลัยาณมิตร ยิ้มแยม้ แจ่มใส เป็นกนัเอง มีความ
จริงใจในการถ่ายทอดความรู้ เป็นนกัประชาธิปไตย มีความ ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
เม่ือมีผูเ้สนอความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป และปฏิบติัตนต่อผูเ้ขา้รับการอบรมอย่างเสมอภาค 
ทดัเทียม วางตนเหมาะสมกบัทุกคน           

2. ตอ้งรู้จริง คือ ตอ้งเป็นคนรอบรู้ ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ ตอ้งรู้รายละเอียดในเร่ือง
นั้นอยา่งเพียงพอ ตอ้งเขา้ใจเหตุผลของรายละเอียดนั้น ตอ้งรู้สมมติฐานหรือความเป็นมาของส่ิงนั้น 
ตอ้งสามารถประยกุตส่ิ์งนั้นใหเ้ห็นเป็นจริงได ้ 

3. ถ่ายทอดเป็น คือ วิทยากรตอ้งมีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การน าอภิปราย 
การสัมมนา กรณีศึกษา การจดัท ากิจกรรม ฯลฯ เพื่อท าใหเ้กิดความรู้ เขา้ใจง่าย ไดส้าระ พูดเป็น คือ 
พูดแลว้ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจตามท่ีพูดไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถพูดเร่ืองยาก ซบัซอ้น ใหเ้ขา้ใจง่าย ฟังเป็น 
คือ ตั้ งใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะท่ีฟังต้องควบคุมอารมณ์ ขณะท่ีฟังอย่าคิดคาตอบทนัที ควรฟัง
ความหมายมากกว่าถ้อยค า น าเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน  มีอารมณ์ขัน  
สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเช่ือมโยง
ทฤษฎีเขา้กบัการปฏิบติัไดดี้มองเห็นเป็นรูปธรรม ใชภ้าษาพูดไดดี้ เป็นภาษาง่าย ๆ รู้จกัเลือกภาษา
ใหต้รงกบัเน้ือหา ความตอ้งการ และพื้นฐานความรู้ของผูฟั้ง 

4. มีหลกัจิตวิทยาในการสอนผูใ้หญ่ คือ วิทยากรตอ้งความสนใจในการรับฟังจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ถึงเร่ืองท่ีวิทยากรจะพูดหรือบรรยาย มุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นส าคญั จะ
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ตั้งใจและเรียนรู้ไดดี้ ถา้วิทยากรแยกเร่ืองท่ีสอนออกเป็นประเด็นหรือขั้นตอน จะเรียนรู้ไดดี้ถา้ได้
ฝึกปฏิบติัไปพร้อม ๆ กบัการรับฟัง จะเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน ถา้ฝึกแลว้ไดท้ราบผลของการปฏิบติัอย่าง
รวดเร็วจะเรียนรู้ได้ดี เม่ือมีการฝึกหัดอยู่เสมอ จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือเปิดโอกาสให้ใช้เวลาในการท า
ความเขา้ใจ อยา่เร่งรัด เพราะแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกนั 

5. มีจรรยาบรรณของวิทยากร คือ วิทยากรเม่ือจะสอนตอ้งมัน่ใจว่ามีความรู้จริงใน
เร่ืองท่ีจะสอน ตอ้งมุ่งประโยชน์ของผูฟั้งเป็นท่ีตั้ง ไม่ควรฉกฉวยโอกาสในการเป็นวิทยากรเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั  ความประพฤติและการปฏิบติัตนของวิทยากร ควรจะสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีสอน 

คู่มือฝึกอบรม 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่าวถึง คู่มือไวว้่า คู่มือ (Handbook 

หรือ Manual) หมายถึง เอกสารท่ีรวบรวมเน้ือหาทั้งทฤษฎี และแบบฝึกปฏิบติัเพื่อใชป้ระกอบหรือ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยมีรายละเอียดแนะน าวิธีการปฏิบติัใน
กิจกรรม  เป็นการให้ค  าอธิบายและเฉลยปัญหา หรือขอ้สงสัย เพื่อให้ไดค้วามรู้และค าตอบอย่าง
รวดเร็วดว้ยตนเองนิยมจดัท าเป็นรูปเล่มท าให้สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ไดม้ากข้ึน  
และมกัจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจและเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน   

ขั้นตอนในการพฒันาคู่มือ  
1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั จากเอกสาร ต ารา หลกัสูตร งานวิจยั

ต่าง ๆ  เพื่อวเิคราะห์เน้ือหา และรูปแบบของคู่มือ 
2. วเิคราะห์ลกัษณะของผูใ้ชคู้่มือ 
3. ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา ความคิดรวบยอดของคู่มือ 
4. ส ารวจรายละเอียดและก าหนดจุดประสงคใ์นการใหค้วามรู้ของคู่มือ 
5. เขียนเน้ือหาของคู่มือตามวตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายเน้ือหากวา้ง ๆ ของคู่มือ   
6. ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา 
7. ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ จดัพิมพ ์ทดลองใชต้ามกระบวนการพฒันาคุณภาพ

ของคู่มือ 
8. แกไ้ข ปรับปรุงน าไปใชก้บักลุ่มทดลองเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล    
การวางแผนร่างคู่มือ 
1. การวางแผนร่างคู่มือ  
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1.1 จุดมุ่งหมายของคู่มือคืออะไรนัน่คือตอ้งการให้ผูใ้ช้น าไปใช้อยา่งไร ใช้เพื่อ
อะไรหรือใชเ้ม่ือไร เช่น ใชคู้่มือในการแกปั้ญหาใชคู้่มือก ากบัการปฏิบติัหรือใชก่้อนการปฏิบติังาน 
เป็นตน้ 

1.2 ใครเป็นผูใ้ช้คู่มือเหล่าน้ีถ้าก าหนดผูใ้ช้คู่มือเราจะทราบถึงความต้องการ
เฉพาะบางประการของผูใ้ชจ้ะท าคู่มือใหส้ามารถครอบคลุมความตอ้งการทั้งหมดในแต่ละระดบัได้
การสร้างคู่มือท่ีมีผูใ้ชป้ระเภทเดียวจะท าใหคู้่มือนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 การสอบถามผูใ้ช้ว่า ตอ้งการเน้ือหา รูปภาพประกอบ และพฒันาให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

1.4 คู่มือพฒันาหน่วยงานหรือองคก์รแบบใด 
1.5 คู่มือน้ีจะใช้อย่างไร ผูพ้ฒันาคู่มือตอ้งการให้ผูใ้ช้เพื่อการปฏิบติังานได้ตาม

ขั้นตอนอยา่งไร               
1.6 การน าขอ้มูลมาใชใ้นคู่มือ ตอ้งท าอยา่งไรจึงจะสามารถช้ีชดัถึงส่ิงท่ีตอ้งการ

ให ้ ผูใ้ชป้ฏิบติั และพิจารณาความถนดั ทศันคติ และความรู้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการในการปฏิบติัได ้   
1.7 ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานอยา่งไรผูใ้ชจึ้งรู้วา่ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง    
1.8 การก าหนดขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนก าหนดอยา่งไร      
1.9 การล าดบัเน้ือหาในการเขียนล าดบัอยา่งไร      

2. การเตรียมขอ้มูลในการพฒันาคู่มือ 
2.1 การเขียนหวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ย 
2.2 จดัล าดบัหวัขอ้เหล่านั้น 
2.3 วางแนวการน าขอ้มูลใส่ในแต่ละหวัขอ้ 
2.4 เร่ิมตน้เขียนเน้ือหาโดยการใช้ค  าง่าย ๆ และสั้ น ๆ อธิบายความหมายศพัท์

เฉพาะ มีการยกตวัอยา่ง มีความต่อเน่ืองของล าดบัเน้ือหา เป็นตน้ 
2.5 วางแผนการสาธิตตวัอยา่ง 

3. การทดสอบคู่มือ  ทดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี  
3.1 เน้ือหาคู่มือ  
3.2 รูปแบบ  
3.3 ผลกระทบ  
ในการทดสอบนั้นควรก าหนดผูท้  าการทดสอบและวธีิการทดสอบหลงัจากนั้นน า

คู่มือไปตรวจสอบและน าผลท่ีไดม้าท าการแกไ้ขหลกัการพื้นฐานในการออกแบบหนงัสือคู่มือ  ดงัน้ี 
1) ความสมดุล คือการควรใหน้ ้าหนกัในการจดัวางรูปแบบขอบเขตของเน้ือหาและภาพประกอบใน
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แต่ละหนา้ให้ไดส่้วนท่ีเหมาะสม  2) การล าดบั คือการน าผูอ่้านไปสู่ความสนใจ  โดยอาศยัหลกัว่า
ผูอ่้านจะเร่ิมอ่านจากมุมซ้ายบน  และละสายตาจากหนงัสือออกทางมุมขวาล่าง  จากภาพใหญ่ไปสู่
ภาพเล็ก  จากภาพสีไปสู่ภาพขาวด า  จากหัวขอ้ไปสู่เน้ือเร่ือง  3) ความต่าง คือการท าให้สะดุดตา  
ซ่ึงช่วยให้ผูอ่้านมีใจจดจ่อและสนใจยิ่งข้ึน  ความต่างท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปนั้นมกัจะใช้ในเร่ืองของ
ความไม่เหมือนกนัของขนาดรูปภาพ  สี  และรูปทรง  4) ความเรียบง่าย คือส่ิงส าคญัในการออกแบบ
หนงัสือคู่มือ  ดงันั้น ในแต่ละหนา้จึงไม่ควรให้มีเน้ือหาและภาพประกอบจนแน่นขนดัหรือเติมแต่ง
ส่ิงอ่ืน ลงไปจนดูยุง่เหยิง  5) สัดส่วน คือการพิจารณาใชเ้น้ือท่ีหนา้กระดาษ  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เห็น
วา่  อตัราส่วนท่ีใชค้วรจะเป็น 3 ต่อ 5 หรือ 3 ต่อ 4  จะท าให้น่าดูและเหมาะสมท่ีสุด  6) ความเป็น
เอกภาพ คือ  แต่ละส่วนจะตอ้งสมบูรณ์และเป็นไปด้วยกนัได้กบัภาพรวมทั้งหมด  เช่น  การใช้
ตวัพิมพ ์ กระดาษ  และสีของหมึกพิมพ ์ เป็นตน้    

ลกัษณะของคู่มือทีด่ี  
ในการพฒันาคู่มือข้ึนมานั้น  จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะของคู่มือเป็นส าคญั เพราะผู ้

ท่ีใชห้รือศึกษาคู่มือนั้นจะใหค้วามสนใจหรือไม่  ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของคู่มือท่ีดีนัน่เอง   
1. ดา้นเน้ือหา 

1.1  เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกับเร่ืองท่ีศึกษาและไม่ยาก
จนเกินไป  จนท าใหไ้ม่มีผูส้นใจท่ีจะหยบิอ่าน  

1.2 การน าเสนอเน้ือหาควรใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูท่ี้จะศึกษา    
1.3 ขอ้มูลท่ีมีในคู่มือ  ผูอ่้านสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้      
1.4 เน้ือหาควรเหมาะสมท่ีจะน าไปอา้งอิงได ้      
1.5 ควรมีกรณีตวัอยา่งประกอบในบางเร่ือง  เพื่อจะไดท้  าความเขา้ใจง่าย    
1.6 ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือใหท้นัสมยัเสมอ     

2. ดา้นรูปแบบ 
2.1 ตวัอกัษรท่ีใชค้วรมีตวัโตและมีรูปแบบท่ีชดัเจนอ่านง่ายเหมาะกบัผูใ้ชคู้่มือ   
2.2 ควรมีภาพหรือตวัอยา่งประกอบเน้ือหา  
2.3 ลกัษณะการจดัรูปเล่มควรท าใหน่้าสนใจ       
2.4 การใชภ้าษาควรเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัผูใ้ชคู้่มือ      
2.5 ระบบการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปยากหรือเป็นเร่ือง ๆ ใหช้ดัเจน  

3. ดา้นการน าไปใช ้         
3.1 ควรระบุขั้นตอนวธีิการใชใ้หช้ดัเจน        
3.2 มีแผนภูมิ  ตาราง  ตวัอยา่งประกอบใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง    
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3.3 มีขอ้มูลเพื่อสามารถใช ้ และ  ประสานงานต่าง ๆ ไดส้ะดวกรวดเร็ว   
3.4 บอกขอ้ควรปฏิบติัใหเ้ขา้ใจง่าย       

4. ดา้นความเท่ียงตรงในการใชง้าน  
5. ดา้นความเช่ือมัน่ในการใชง้าน         

5.1 ครูทุกคนศึกษาคู่มือแลว้ปฏิบติัไดจ้ริง        
5.2 ครูทุกคนอ่านคู่มือแลว้เขา้ใจตรงกนั      

องค์ประกอบของคู่มือ 
องค์ประกอบของคู่ มือมี 2 ส่วน  คือ 1) ค  า ช้ีแจงการใช้คู่ มือ  ประกอบด้วย 

วตัถุประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา และค าแนะน าการศึกษาคู่มือ 2) เน้ือหา     
ประสิทธิภาพของคู่มือ 
การหาประสิทธิภาพของคู่มือ กระท าดว้ยวธีิการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต ร ง เ ชิ ง เ น้ื อ ห า  ( Content Validity)  
ความเหมาะสมของส่วนประกอบคู่มือ การใชภ้าษาในการส่ือความหมาย โดยใหผู้รู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
3 - 5 คน (Subject Matter Specialists) เป็นผูป้ระเมิน        

กระบวนการผลติเอกสาร  
กระบวนการผลิตเอกสาร มีดงัน้ี  
1. การเขียนตน้ฉบบั  การเขียนตน้ฉบบัท่ีดี ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี

เขียนเป็นอยา่งดี ก าหนดแนวทางการเขียนอยา่งมีหลกัเกณฑ์โดยการวางโครงเร่ืองอยา่งเป็นระบบ
เลือกใชว้ิธีการเขียนหรือภาษาให้เหมาะกบัเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์
เร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดส่ิงท่ีจะตอ้ง
พิจารณาในการวเิคราะห์เร่ือง ไดแ้ก่ 

1.1 พิจารณาขอบเขตของเน้ือหาสาระ เพื่อก าหนดขอบเขตและประเด็นต่าง ๆ  
และพยายามก าหนดเน้ือหาใหอ้ยูใ่นขอบเขตจ ากดั  

1.2 พิจารณาวตัถุประสงค ์เพื่อจะไดก้ าหนดรูปแบบภาษา วธีิการเขียน และเน้ือหา
สาระใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะเขียนโครงร่างได้ผู ้เขียนมีความ
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนเสียก่อนดงันั้นผูเ้ขียนจึงจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลให้
มากท่ีสุด 



94 

 

1.4 การจัดระเบียบความรู้และความคิดในขั้นน้ีผูเ้ขียนจะต้องน าความรู้และ
ความคิดท่ีได้รวบรวมไวม้าจ าแนกแยกแยะเป็นหมวดหมู่โดยก าหนดประเด็นเป็นหัวขอ้ใหญ่ ๆ    
ตามประเด็นหลกัของเร่ืองก่อน 

1.5 เขียนโครงเร่ือง การเขียนโครงเร่ืองอาจเขียนได ้2 แบบ  คือ เขียนในรูปหวัขอ้
ซ่ึงเป็นการน าเอาประเด็นมาเขียนเป็นค าหรือวลีสั้ น ๆ  และการเขียนในรูปประโยคซ่ึงเป็นการ
น าเอาประเด็นมาเขียนเป็นประโยคท่ีมีใจความสมบูรณ์ 

2. การตรวจแกไ้ขตน้ฉบบัจะตอ้งยึดถือรูปแบบของส่ือเป็นหลกัในการพิจารณาตอ้ง
มีการตรวจสอบเน้ือหาใหถู้กตอ้งตามขอ้เท็จจริง เหมาะสมกบัผูอ่้านสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
การผลิต  ลกัษณะของภาษาจะตอ้งคงเส้นคงวา และเหมาะสมกบัประเภทของส่ือ  

3. การเตรียมตน้ฉบบัเพื่อการจดัพิมพจ์ะตอ้งตรวจสอบจดัเตรียมตน้ฉบบัทั้งท่ีเป็น
เน้ือความ  และเป็นภาพรวมทั้งตอ้งก าหนดรายละเอียดในการพิมพใ์หเ้รียบร้อย  

4. การจดัพิมพเ์ป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพแ์ต่ละขั้นตอน
ของการพิมพจ์ะมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และทุกขั้นตอนมีความส าคญัเท่ากนัหมดส่ิงพิมพ์จะมี
ราคาแพงหรือถูกข้ึนอยูก่บัการเลือกใชว้สัดุและเทคนิคท่ีเหมาะสม  

จากลกัษณะคู่มือท่ีได้ท่ีได้กล่าวมา ผูว้ิจยัสามารถศึกษาน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาคู่มือฝึกอบรม ซ่ึงอยูใ่นรูปของเอกสาร หรือหนงัสือ เพื่อใหผู้ท่ี้น าไปใชส้ามารถจะปฏิบติัตาม
ใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งเป้าไวใ้นเอกสารหรือหนงัสือนั้นไดด้ว้ยตนเอง   

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ฉลาด  จนัทรสมบติั (2551, น. 185, 192-195) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้จากการปฏิบติั 

Action Leaning) เป็นวิธีใหม่ของการเรียนรู้แบบเขา้ถึงตวั มีความคิดรวบยอด (Concept) มาจาก
ความจริงท่ีว่าคนเรียนรู้จากการกระท า การเรียนรู้จากการปฏิบติั เก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกลุ่มคนท่ี
สนใจประเด็นเดียวกนั มีปัญหาร่วมกนัมีเป้าหมายเดียวกนั ตอ้งการเรียนรู้อยา่งเดียวกนั การวางแผน
แบบมีส่วนร่วม (Planning Together) การเร่ิมอยา่งเป็นทางการของการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action 
Learning Program) ควรอยู่ในรูปของการมีประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การประชุมเชิง
ปฏิบติัการท่ีดีควรจดัในสถานท่ีท่ีท าให้ผูร่้วมประชุมไดใ้ช้เวลาห่างจากบรรยากาศการท างานท่ีทา
ประจ า มีเป้าหมายหรือประเด็นพฒันา ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) ควรมี ดงัน้ี  

1. พฒันาแผนการเรียนรู้ของแต่ละคน และมุมมองร่วมกนัของวตัถุประสงคข์องทีม
สมาชิก 
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2. แจง้วตัถุประสงค์ของแต่ละคนแก่สมาชิกในกลุ่มและก าหนดกิจกรรมท่ีจะท า
ในช่วงระยะสั้นและ ปานกลาง ซ่ึงท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ไปสู่วตัถุประสงค ์สมาชิกในกลุ่มควรถูก
ถามวา่จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่วตัถุประสงคไ์ดบ้รรลุเป้าหมายแลว้หรือ จะวดัความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร    

3. จ  าแนกโอกาสท่ีจะเสนอความคิดใหม่และจุดเรียนรู้ในท่ีท างาน     
4. แนะน าใหฝึ้กหดัสะทอ้นความคิดและยดึการเรียนรู้      
5. ทบทวนเม่ือถึงตอนจบของการประชุม อะไรท่ีไปไดด้ว้ยดี อะไรท่ีสามารถท าเพื่อ

ปรับปรุงรูปแบบการประชุมคราวหนา้ 
การปฏิบติั (Doing) เป็นเวลาในการปฏิบติัภารกิจในท่ีท างานสมาชิกใช้เวลาในการ

ทดลองวิธีการใหม่ ๆ และทดสอบความคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการประชุมของสมาชิกซ่ึงท่ี
กล่าวมาทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแกปั้ญหามีความกา้วหน้า โครงการกา้วหนา้หรือประเด็น
ท่ีตั้งไวมี้การปรับปรุงพฒันางานมีความกา้วหนา้ ขอ้ท่ีควรท าในระหวา่งช่วงน้ี คือ    

1. ยอ้นกลบัไปท่ีการวางแผน (Action Plan) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงวางแผนในการประชุม
เชิงปฏิบติัการ              

2. ก่อนเร่ิมกิจกรรม พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาว่าคิดว่าผลของการกระทบท่ีกาลงัจะ
ทาน้ี คืออะไร และหากเป็นไปได้ให้บนัทึกค าตอบน้ีไวใ้นสมุดบนัทึกการปฏิบติั (After Action 
Review)   

3. เร่ิมทดลอง วธีิสร้างแผนการปฏิบติัให้เป็นจริง การปฏิบติัน้ีหมายถึงการท างานใน
ท่ีท างานท่ีท าอยู่ทุกวนั เพียงแต่มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าอะไร และมีการบนัทึกไวแ้ล้วว่า
คาดหวงัวา่จะไดอ้ะไรก่อนจะเร่ิมท า           

4. หาหลกัฐานท่ีบอกวา่คุณท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน คุณสังเกตเห็นอะไรบา้ง    
5. เขียนส่ิงท่ีสังเกตเห็นไวใ้นบนัทึกหลกัการปฏิบติั หรือ บนัทึกการเรียนรู้ (Learning 

Log) ส่ิงเหล่าน้ี คือ มีช่วงท่ีคุณสร้างโอกาสท่ีจะเรียนรู้ โดยการสะทอ้นจากการสร้างของตวัเองและ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในมุมมองของคนอ่ืนในกลุ่มในการประชุมคร้ังถดัมา    

การสรุป สะทอ้นผล (Reflecting) เป็นการพบปะกนัอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสมาชิกใน
กลุ่มมาพบกันเพื่อแสดงความก้าวหน้าท่ีได้ท าไวใ้นท่ีท างาน เวน้ช่วงเวลาส าหรับสมมติฐานท่ี 
ทา้ทาย       

การส ารวจวิธีใหม่ ๆ ของการคิดเก่ียวกบัปัญหา และวางแผนวา่จะท าอะไรต่อไปใน
ท่ีท างาน ยงัเป็นโอกาสส าหรับสมาชิกในกลุ่มท่ีจะน าประเด็น จากท่ีท างาน ซ่ึงอยากให้คนอ่ืนช่วย
คิด และเป็นการเสนอความคิดเพื่อส ารวจตรวจสอบประเด็นและปัญหาท่ีเสนอโดยคนอ่ืนในกลุ่ม     
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1. วางแผนการประชุมเพื่อสะท้อนความเห็นอย่างสม ่าเสมอและล่วงหน้าเท่าท่ี
เป็นไปได ้เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะมีผูน้ าร่วมมากท่ีสุด          

2. จัดเวลาให้พอเพียงเพื่อประเด็นส าคัญของปัญหาได้ถูกส ารวจอย่างถ่องแท้ 
พยายามใหเ้วลา 30 นาที/คน+30 นาที ส าหรับการประเมินเวลาในการวางแผนการประชุม     

3. เพื่อให้แน่ใจว่าผูน้ าร่วมได้มีการเตรียมตัวส าหรับการประชุม ต้อง “Update 
Leaning Log” และแจง้แก่ผูป้ระสานการประชุม เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีตอ้งการในการอภิปรายน้ี     

4.  ผูป้ระสานงานตอ้งแน่ใจวา่แต่ละคนแลว้ ดว้ยวา่กิจกรรมใดท่ีตั้งใจวา่จะท าหน้าท่ี
หลงัจากการประชุมน้ีส้ินสุดและผลอะไรท่ีคาดหวงัจะไดเ้ม่ือท ากิจกรรมน้ีแลว้    

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ 
การท่ีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั  มารวมตวักนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ย
ความสมคัรใจ เพื่อร่วมสร้างความเขา้ใจหรือพฒันาแนวปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ องค์ประกอบหลกัท่ี
ส าคญั ๆ ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีอยูด่ว้ยกนั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คนวา่
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งศูนยร์วมของความรู้ท่ีสมควรน าออกมาแบ่งปันเป็น
อย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนท่ีมีความรู้จากการปฏิบติัจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปล่ียน
ความรู้นั้น ดว้ยความเต็มใจ สถานท่ี และบรรยากาศเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะ
ท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานท่ีและบรรยากาศท่ีดี มีความ
เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มคน จะท าให้คนเหล่านั้นมาเจอกนัพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสบายใจ  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัท่ีช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดไดง่้ายและสะดวกข้ึน เช่น กระดานส าหรับ
เขียน คอมพิวเตอร์ส าหรับการสรุปและจดัเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปัน หรือการส่งต่อขอ้มูล และ
เม่ือมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการ การท่ีจะท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นประสบความส าเร็จ และ
ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ก็ควรค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญัๆของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล ดงัน้ี 
ปัจจยัหลกัของการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6 ประการ ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายการแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ชดัเจนและสัมพนัธ์กบัเป้าหมายทางธุรกิจ  การสร้างผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่าง 
การสร้างเครือข่ายของผูมี้ความรู้จากการปฏิบติั การก าหนดวธีิการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
เหมาะกบัวฒันธรรมองคก์ร การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีน าไปใชใ้นงานประจ าวนัได ้และ
การสร้างแรงจูงใจท่ีสนบัสนุนการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้      

การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ (2553, น. 65-66) การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคญั คือ การท่ีผูเ้รียนผูส้อนร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม ผูเ้รียนจะเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการ
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เรียนและใส่ใจในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่างเต็มศกัยภาพของผูเ้รียน การด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
แรงจูงใจใหเ้ช่ือมโยงความรู้ในหลกัวชิาและโลกแห่งความเป็นจริงเขา้ดว้ยกนั ทั้งผูเ้รียน และผูส้อน 
สถานศึกษาเป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้สนอง
การเรียนรู้ท่ีมากข้ึน ๆ สถานศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจะเล็งเป้าหมายไปท่ีการพฒันาผูเ้รียนท่ี
สามารถประดิษฐคิ์ดคน้คิดอยา่งมีพลงั มีประสิทธิภาพในส่ิงท่ีเขาสนใจ น าผลไปสู่สังคมและชุมชน
อยา่งมีคุณค่านัน่คือสถานศึกษาก็ตอ้งรู้วา่ผูเ้รียนมาจากไหน พื้นฐานบางประการเป็นอยา่งไรเพื่อท า
ให้เขาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน สถานศึกษาจึงก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมการศึกษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไว ้ดงัน้ี  

1. ใหมี้บรรยากาศท่ีกระตุน้การศึกษาคน้ควา้ ผา่นกระบวนการคน้พบตนเอง   
2. ผูเ้รียนรู้สึกปลอดภยัและไดรั้บการยอมรับ       
3. ผูเ้รียนเขา้ใจทั้งผลบวกและผลลบของการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจใหม่ ๆ   
4. ผูเ้รียนมีโอกาสมากในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบซ่ึงก าหนดไว้

ใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล         
5. ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยการและประสานงานท าหนา้ท่ี 
กจิกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมดงัต่อไปน้ีจดัเป็นกิจกรรม ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั เช่น  
1. การซักถาม คือการตั้งค  าถามให้ช่วยกนัตอบ อาจซักถามเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม

หรือในชั้นเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน หรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั       
2. การอภิปราย หวัขอ้อภิปรายเป็นขอ้ความหรือเป็นค าถามก็ได ้ผูอ้ภิปรายแต่ละคน

จะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้หัวขอ้ท่ีก าหนดโดยไม่มีการแบ่งฝ่าย และไม่มี
การลงมติ อาจอภิปรายปากเปล่าในกลุ่มหรือในชั้นเรียนและอาจใหทุ้กคนเขียนสรุปผลการอภิปราย 
ผูส้อนบนัทึกระหวา่งการอภิปราย และตรวจขอ้เขียนประกอบการพิจารณาประเมินผล    

3. การแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปั้ญหา คือการตั้งขอ้สังเกต หรือบอกวธีิแกปั้ญหาซ่ึง
อาจท าไดโ้ดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือโดยการแสดงท่าทาง      

4. การคน้หา คือ การศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลสารสนเทศ หรือทกัษะ
กระบวนการ ซ่ึงอาจท าโดยการรวบรวม การสังเกต การปฏิบติัการทดลอง การตรวจสอบ หรือการ
ฝึกฝน เช่น การรวบรวม หรือสืบคน้ขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และสังคมวฒันธรรมหรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆการหาค าตอบในวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั เป็นตน้            
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5. ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง หมายความรวมถึง การรวบรวมปรับปรุงจากผลงานท่ีมี
ผูท้  าไว ้เช่น เอกสาร รายงาน หรือหนงัสือต าราวิชาการต่าง ๆ โดยเสนอเป็นขอ้เขียน ซ่ึงอาจท าเป็น 
เรียงความ รายงาน หรือโครงงาน และอาจเลือกผลงานท่ีดีทั้งท่ีเป็นแบบฝึกหัดและผลการท างาน 
เก็บไวใ้นแฟ้มสะสมงาน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกอบรม 
เฉลิมพล มีชยั (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพ

หัวหน้างานดา้นการผลิต ผลการวิจยัพบว่า (1) การจดัท าร่างมาตรฐานอาชีพหัวหน้างาน ดา้นการ
ผลิตท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หนา้ท่ีประกอบดว้ย 1) ความมุ่งหมายหลกั 8 บทบาทหลกั (Key Role) 
12 หน้าท่ีหลกั 27 หน่วยสมรรถนะ และ 66 สมรรถนะย่อย รวมถึงการจดัท ารายละเอียดหน่วย
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานท่ีต้องการได้รับ 
การประเมินผลโดยการตรวจสอบและรับรองสมรรถนะวิชาชีพโดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยและรับรอง
รายการประเมินว่ามีความส าคญั/ความจ าเป็นมาก สามารถน าไปใช้งานได ้(2) การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการผลิตจากผูท้รงคุณวุฒิ    
ผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีขั้นตอนการสร้างความ
ตระหนกัให้บุคคลในเร่ืองท่ีจะตอ้งอบรม ดงัน้ีขั้นการสร้างความตระหนกัและการพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการผลิต โดยได้พฒันารูปแบบการฝึกอบรม
สมรรถนะวชิาชีพหวัหนา้งานดา้นการผลิตแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน      

ชนิพรรณ  จาติเสถียร (2557) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครู
ประจ าการดา้นการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใชจิ้ตตปัญญาศึกษาและการช้ีแนะทางปัญญา ผลการวจิยั
พบวา่ กระบวนการฝึกอบรมครูประจ าการดา้นการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใชจิ้ตตปัญญาศึกษาและ
การช้ีแนะทางปัญญาของครูโดยสร้างให้เกิดการตระหนักรู้ และสนับสนุนการเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบติังานผา่นการช้ีแนะ กระบวนการฝึกอบรมใชเ้วลาทั้งส้ิน 30 สัปดาห์ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การสร้างชุมชนการเรียนรู้  การไตร่ตรองปัญหา  การฝึกการรู้เท่าทนัตนเอง การเพิ่มพูนความ
เขา้ใจ การช้ีแนะรายบุคคล และการบททวนไตร่ตรอง กิจกรรมการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ การเรียนรู้ร่วมกนัในห้องฝึกอบรม และการฝึกปฏิบติัรายบุคคลในห้องเรียน กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการฝึกอบรมประกอบดว้ย  6 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ การกระชบัความสัมพนัธ์กลุ่ม การปลุกพลงับวก 
การเสริมพลงัใจ การสร้างประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์ การตั้งค  าถามกระตุกความคิด และ      
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและงานวิจัย เก่ียวกับการฝึกอบรมสรุปได้ว่า เ ป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพื่อพฒันาทักษะความช านาญ ความรู้ท่ีจะท าให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงทศันคติ พฤติกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพการฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถ มีทกัษะ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานโดยใช้
กลวิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบติัจริงของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาตนเอง และหน่วยงานให้มีความกา้วหนา้ยิง่ข้ึนโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม ตามล าดบัการ
กระท าซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองกนัไปจนส าเร็จ ณ ระดบัหน่ึง และไดแ้บ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคัญได้แก่ การพิจารณาความจ า เป็นของการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม  
การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาองคก์ร 
อาทิเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรเพื่อเตรียมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น      
การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติังานหรือการฝึกอบรมเพื่อให้เรียนรู้เก่ียวกบังาน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ขององคก์รท่ีตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยูใ่ห้เขา้สู่ระดบัมาตรฐานหรือระดบัท่ี
พึงประสงคเ์พื่อใหมี้ความรู้ทนักบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและเพื่อน าความรู้ต่าง ๆ 
มาเตรียมพร้อมพฒันาตนเอง และพฒันาองคก์ร 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
การนิยามความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท่ีใชไ้ดท้ัว่ไปการเรียนรู้เป็น

ค าท่ีมีความหมายกวา้งและลึกซ้ึงเกินกว่าท่ีจะพยายามอธิบายกนัในเชิงพฤติกรรมเน่ืองด้วยการ
เรียนรู้ยงัเป็นกระบวนการภายในตวับุคคล เป็นเร่ืองของความคิดและจิตวิญญาณดว้ย   นอกจากน้ี  
ค าวา่องคก์ร ก็เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งเช่นเดียวกนั เพราะอาจหมายถึง ทั้งกลุ่มคน หรือสถานท่ี
ของกลุ่มคน เพื่อท ากิจกรรมท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นครอบครัว ชุมชน สถานท่ีท างาน เป็น
ต้น ส าหรับความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามอธิบาย
ความหมายของชุมชนการแห่งการเรียนรู้ไว ้ ดงัน้ี  

มาร์ควอร์ท และเรยโนลค์ (Marquardt and Reynolds, 1996, p. 4) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ หมายถึง องคก์รท่ีมีอ านาจแห่งการเรียนรู้ มีวธีิการเรียนรู้ท่ีไม่หยุด
น่ิงอยู่กบัท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยสามารถเรียนรู้จดัการและใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือ
ไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัควบคู่ดว้ย   

ส าหรับ จีพาร์ท และคณะ (Gephartet et al, 1996, p. 35) ได้ให้ความหมายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง สถานศึกษาท่ีปรับเปล่ียนความสามารถท่ีจะเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
เป็นองค์กรท่ีมีการวิเคราะห์ ควบคุมการบริหารจดัการ และวางแนวทางในการเรียนรู้โดยกลยุทธ์ 
โครงสร้างระบบผูน้ า เพื่อใหเ้กิดการพฒันาบุคคลากรท่ีมีการเรียนรู้ในทุกระดบั  
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ส่วน ลูเธอร์รัน (Luthan, 2002, p. 147) ไดใ้ห้ความหมาย ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ไว้ว่า เป็นการน าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รโดยอาศยัการเรียนรู้ขององคก์ร  

สอดคลอ้งกบัวิโรจน์ สารรัตนะ (2545, น. 11) สรุปวา่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นองคก์ารท่ีสมาชิกในองคก์รมีความต่ืนตวัและแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความคิดริเร่ิมท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนกบัองค์กร มีความสัมพนัธ์               
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกขององค์กรเอง โดยภาพรวมเป็นองค์กรท่ีมุ่งแสวงหาความ
เป็นไปไดแ้ละโอกาสเพื่อพฒันา   

นอกจากน้ี ครูค (Crook, 2003, p. 3) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ วา่หมายถึง องคก์ารท่ีสมาชิกไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเองเพื่อการสร้างสรรค์งาน
และการบรรลุเป้าหมายแห่งงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีซ่ึงแนวคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไดรั้บการกระตุน้ให้
มีการแสดงออก ซ่ึงความทะเยอทะยานและแรงบนัดาลใจของกลุ่มสมาชิก ไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมสมาชิกขององคก์รไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และเป็นท่ีซ่ึงองคก์รเองไดมี้การ
ขยายศกัยภาพเพื่อการแกปั้ญหาและการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง  

ในขณะท่ี เชงก้ี (Senge, 2003, pp. 20-22) ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพว่า หมายถึง องค์กรท่ีบุคลากรในองค์กรนั้นมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นความปรารถนาซ่ึงมีส่ิงใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นท่ีซ่ึงสมาชิกของ
องคก์รมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองถึงวิธีการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงเป็นการมององคก์รในระดบักวา้ง
ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นสถานท่ีท างานดา้นธุรกิจเท่านั้น และเนน้ท่ีผลส าเร็จของบุคคลท่ีมี
องค์กรเป็นแหล่งของการเรียนรู้ เพราะถ้าไม่มีการเรียนรู้ของบุคคลแล้วก็จะไม่มีการเรียนรู้ของ
องค์กรอย่างแน่นอน แต่การท่ีบุคคลเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าองค์กรจะเกิดจากการ
เรียนรู้เสมอไป  

รวมถึง น๊อซเซลล์ (Noxel, 2003, p. 78) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง องค์กรท่ีให้สมาชิกสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกนัก็ใช้องค์กรในการ
สร้างความเป็นเลิศให้แก่สมาชิก โดยใชก้ารเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีต่อเน่ือง และ
บูรณาการเขา้กบัการปฏิบติังาน และใชก้ารเอ้ืออาทรแก่สมาชิกเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และมีการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่ง
บุคคล องคก์ร และชุมชน 

สรุปวรรณกรรมและงานวิจยัได้ว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง องค์กร
สถานศึกษาท่ีมีลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการให้บุคลากรทัว่ทั้งสถานศึกษาสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
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กัน คือ กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีสร้างให้เกิดความผูกพันต่อสถานศึกษา มีลักษณะของ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อสถานศึกษาโดยการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ซ่ึงจะถูกบ่งช้ี
ออกมาในรูปของความเช่ือถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของสถานศึกษา ความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเท ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกของสถานศึกษาไว ้และความพยายามอย่างมาก 
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย และความสัมพนัธ์อนัก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีหลกัท่ีส าคญั คือ การให้ความรู้
ท่ีเหมาะสมกบัคนและเวลาให้กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนัมารวมตวักนัและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยความสมคัรใจ เพื่อร่วมสร้างความเขา้ใจหรือพฒันาแนวปฏิบติัในเร่ืองนั้น ๆ 
ไดอ้ยา่งสะดวกทัว่ถึง ท าใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเกิดการพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้น าผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอยู่ตลอดจนน ามาใช้
เพื่อพฒันาต่อยอดกระบวนการ นวตักรรมใหม่ ๆ ในสถานศึกษาเกิดอนัจะส่งผลให้สถานศึกษาเกิด
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ   

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
ชุมชนการเ รียน รู้ทางวิชา ชีพครู  (Professional Learning Community: PLC) ได้มี

นักวิชาการหลายๆท่าน ให้ทศันะไวด้ังน้ีฮอร์ด (Hord, 1997); ฟิกเกอะ และอาร์รูดา (Fegger & 
Arruda, 2008); โปแลม และคณะ Bolam et al (2005) ได้ให้ความเห็นไวว้่า เป็นการผสมผสาน
แนวคิด 2 ประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และชุมชนการเรียนรู้ (Learning 
Community) ซ่ึงหมายถึง การรวมกลุ่มกนัของบุคคลผูป้ระกอบวิชาชีพครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้รียนร่วมกนั ผา่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ 
(Collaborative Learning) การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบติังานในพื้นท่ีและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ือง จุดเน้นของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้ร่วมกนัท่ีเป็นมากกวา่
การแลกเปล่ียนวิธีสอน (Focus on Learning Rather than on Teaching) การท างานร่วมกัน (Work 
Collaborative) และ ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self–Accountable) องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนของครูแต่ละคน จะถูกน ามาจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ และน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ือง ช่วยท าให้ครูมีความรู้ในเน้ือหาและเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนการสอน ส่งผลท าให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

สอดคลอ้งกบัมารุต พฒัผล (2556, น. 518) ไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เป็นการผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ไดแ้ก่ ความเป็น
มืออาชีพ (Professional) และ ชุมชนการเรียนรู้(Learning Community) หมายถึง การรวมกลุ่มกัน
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ของบุคคลผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และ
คุณภาพของผูเ้รียนร่วมกนั ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบติังานในพื้นท่ี และการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจุดเนน้ของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ครู คือ การเรียนรู้ร่วมกนั การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ และความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self - 
Accountable) บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร โดยมีการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกัน
ตามล าดบัความส าคญัของภารกิจ การพฒันาภาวะผูน้ ากบัผูบ้ริหาร การทุ่มเทการส่ือสารค่านิยมของ
องคก์รกบัพนัธกิจใหบุ้คลากรเขา้ใจตรงกนัองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู
แต่ละคนจะถูกน ามาจดัการความรู้อย่างเป็นระบบและน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการจดัการความรู้ ช่วยท าให้ครูมีความรู้ในเน้ือหา และเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ส่งผลท าให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ีงานวิจยัดูฟูร์ (DuFour, 2007, p. 30) ไดเ้พิ่มเติมถึงลกัษณะส าคญัของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพวา่ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลกัสูตร แต่เป็นแนวทางการด าเนินการท่ีช่วย ให้เกิด
พลงัในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนทุกระดบั ครูผูส้อนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมุ่งเน้น
การเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา่ให้ความส าคญักบัการสอน นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ร่วมมือรวมพลงั การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมุ่งไปเพื่อความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนัโดย
อาศยัการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  

จากแนวคิดของนักวิชาการสรุปความหมายของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ 
กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมกนัเพื่อ
ท างานร่วมกนัและสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม เรียนเป็นทีม       
เพื่อพฒันาให้เรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ และการท่ีครูท่ีรวมตวักนัเป็นชุมชนเรียนรู้หรือ “PLC” น้ี              
จะน าไปเพื่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียน เป็นการท างานเป็นทีม เรียกว่า
วฒันธรรมแบบรวมหมู่ซ่ึงตอ้งมีการเปล่ียนโครงสร้างระบบการท างานระบบการจดัการเรียนการ
สอน สะทอ้นผลการปฏิบติัทั้งในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวม ผา่นกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การวพิากษว์จิารณ์ การร่วมมือรวมพลงั โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็น
องคร์วมเพื่อร่วมกนัด าเนินงานไปเพื่อจุดเป้าหมายร่วมกนั  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน  
ในการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น มาร์ควอร์ท และเรยโนลค ์

(Maquardt and Reynolds, 1994, pp. 51-57) ได้กล่าวถึงลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีจะ
เกิดข้ึนในโรงเรียนว่าจะต้องมีองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ 11 ประการ   
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1) โครงสร้างท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่โครงสร้างท่ีเล็กและคล่องตวัไม่มีสายการบงัคบับญัชามากเกินไป มี
หนา้ท่ีความรับผดิชอบหรือลกัษณะงานท่ียืดหยุน่ไม่ตายตวัในอนาคตอาจตอ้งใชค้วามสามารถหรือ
สมรรถนะแทน มีสายการบงัคบับญัชาท่ีไม่เนน้การควบคุมท่ีมากเกินไปและมีกระบวนการท างานท่ี
ไม่ซ ้ าซ้อนกนั เพื่อเอ้ือต่อการจดัตั้งทีมงานและท่ีส าคญัองค์กรต้องมีโครงสร้างแบบองค์รวม มี
องค์ประกอบท่ีต่างท าหน้าท่ีของตนอย่างประสานสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ อย่างแยกอิสระ
จากกนัไม่ได ้แมจ้ะแยกเป็นหน่วยยอ่ยก็ตอ้งมีสภาพทุกอยา่งเหมือนระบบทั้งหมดขององคก์รอยู่ดี 
2) วฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร คือการปรับเปล่ียนวิธีการในการคิดและปฏิสัมพนัธ์ของ
บุคลากรในองค์กร ความมุ่งมัน่หรือทุ่มเทของบุคลากรในองค์กร 3) การเพิ่มอ านาจและความ
รับผดิชอบในงาน เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม กระตุน้ใหเ้กิดการคิดสร้าง ปรับปรุงและพฒันางานและ
พฒันาตนเองทุกวิถีทาง ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัให้องคก์รของเราไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
4) การวิเคราะห์คาดคะเนการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ร ตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงมีการพฒันาการคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีเป็นไป
ได ้การสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในฐานะการเรียนรู้โดยเจตนาและการเลือกเป้าหมายใน
สภาพแวดล้อมว่าควรจะเลือกเรียนรู้อะไร 5) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ หน้าท่ีในการสร้าง
นวตักรรมองคค์วามรู้ใหม่ ๆ  ผูป้ฏิบติัทุกคนจะมีบทบาท เสริมสร้างความรู้ เรียนรู้จากส่วนอ่ืนฝ่าย
อ่ืน จากเครือข่ายสัมพนัธ์ติดต่อกนัผา่นช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหว่างกนั โดยการสร้างฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึง ได้ง่าย ใช้บอร์ดข่าวสารเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ ใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการส่ือสารระยะไกล และแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
การสร้างระบบเครือข่ายท่ีซบัซ้อนมากข้ึน มีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัข่าวสาร
ภายนอกแลว้ ยงัรวมถึงการเรียนรู้ภายใน และการเขา้ใจในความคิดของแต่ละบุคคลในองคก์รดว้ย 
6) เทคโนโลยีการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีพฒันาบุคลากรเป็นทรัพยากรส าคัญของ
องคก์รให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ความช านาญเพียงพอท่ีจะท างานท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถสร้างให้บุคลากรมี “นิสัยใฝ่รู้” หรือ “รักการ
เรียนรู้” อยา่งย ัง่ยนืเพื่อพฒันาตนเองใหรู้้จกัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหากบุคลากรมี การเรียนรู้มาก
ข้ึน ประสบการณ์ของแต่ละคนจะมีมากข้ึนดว้ย 7) มุ่งเน้นคุณภาพองค์กรโดยท่ีเน้นการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหผ้ลการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานท่ีดีข้ึน โดยถือหลกัวา่
จะพฒันาตามคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของผูรั้บบริการ 8) กลยุทธ์ การใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้โดย
เจตนา และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเป็นจิตส านึกขององคก์ารควบคู่ไปกบัการท างานกระบวนการ
เรียนรู้จะเป็นไปอยา่งมีกลยทุธ์ทั้งในดา้นของการยกร่าง การด าเนินการการประเมินผูบ้ริหารจะเป็น
ผูท้  าหน้าท่ีทดลองมากกว่าจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางปฏิบัติหรือค าตอบไวใ้ห้ 9) บรรยากาศท่ี
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สนบัสนุน คือการสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนจุดม่งหมายของการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
รวมถึงการพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษย ์การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเท่าเทียมกนั
แรงงานท่ีมีประชาธิปไตยและความเป็นมนุษยโ์ดยมีความสมดุล ระหวา่งความตอ้งการของบุคคล 
และองคก์รในการเรียนรู้ และพฒันาเพื่อท่ีจะท างานให้ไดดี้ องคก์รจึงตอ้งพฒันาความสามารถของ
บุคคลเป็นส าคญั 10) การท างานเป็นทีมและแบบเครือข่าย การท่ีองค์กรตระหนกัถึงความร่วมมือ 
การแบ่งปัน และสร้างผลรวมท่ีสูงกวา่ จากทรัพยากรทั้งภายในองคก์รท่ี เรียกวา่ การท างานเป็นทีม 
และภายนอกองค์กรท่ีเรียกว่าการท างานแบบเครือข่ายซ่ึงไม่ใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว และริเร่ิมส่ิงใหม่ เพื่อสร้าง
การแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วมอนัจะท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต  11) วิสัยทศัน์ เป็น
ความคิดเห็นร่วมกันของคนในองค์การจากการมองอนาคตซ่ึงจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่
อนาคต โดยวธีิการน าเอาระบบการวางแผนมาใช ้หรือหมายถึงส่ิงท่ีอยากเห็นในอนาคตและเป็นส่ิง
ท่ีดีกวา่เดิม วสิัยทศัน์ จะเกิดจากการรู้จกัคิดโดยใชปั้ญญาและความมุ่งมัน่ใหเ้กิดข้ึนจริง  

ส าหรับ ชายน์ (Schein, 1996 อา้งถึงใน Gaspart, 2010, p. 23) โรงเรียนจะเป็นชุมชน 
การเรียนรู้ไดน้ั้นประกอบดว้ยองค์ประกอบพื้นฐานของวฒันธรรมการเรียนรู้ มีดงัน้ี 1) ให้ความ
สนใจไปท่ีการเรียนรู้ 2) ความเช่ือท่ีว่าคนจะสามารถเรียนรู้ 3) ความเช่ือร่วมกันว่าคนท่ีมี
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของพวกเขา 4) ระยะเวลาบางส่วนตั้งส ารอง
ส าหรับการเรียนรู้ 5) ความมุ่งมัน่ร่วมกนัในการเปิดและการส่ือสารท่ีกวา้งขวาง 6) มุ่งมัน่ร่วมกนั
เพื่อการเรียนรู้ท่ีจะคิดอยา่งเป็นระบบ 7) การประสานงานและความร่วมมือการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  

ส่วนแนวคิดการสร้างองค์กรให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากทศันะของปีเตอร์เซงเก  
(Senge, 1990 อา้งถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549, น. 114-117) ซ่ึงได้อธิบายความหมายของ
องคก์รแห่งการเรียนรู้วา่ “เป็นองคก์รท่ีสมาชิกไดพ้ฒันาสมรรถนะของตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะ
บรรลุผลท่ีคาดหวงั ทั้งน้ี องคก์รไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกไดป้รับเปล่ียนความคิดและมุมมอง
ใหม่ ๆ ของตนเองอยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งให้สมาชิกไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นอิสระ 
ซ่ึงจะท าให้สมาชิกเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั” เซงเกเสนอแนะวา่ องคก์รท่ีตอ้งการพฒันา
ไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว ตอ้งอาศยัตวัแบบการเรียนรู้ 5 ประการ  และในองค์ประกอบ 
ทั้ง 5 ประการน้ี ไดก้ าหนดวนิยั 5 ประการ ขององคก์รแห่งการเรียนรู้  ดงัน้ี   

1. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เป็นวินยัขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด การมองเห็นภาพโดยรวมทั้งหมด มีกรอบท่ีมองเห็นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัมากกว่าท่ีจะเห็นแค่เชิงเหตุเชิงผล เป็นกรอบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และการ
ส่งผลซ่ึงกนัและกนัของทุกส่วนในองคก์ร ซ่ึงเป็นหลกัการของการมองภาพในองคร์วม การคิดเชิง
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ระบบมีความส าคญัมากกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัใน
สถานศึกษา เพราะช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาท่ีท าให้ผลลัพธ์ในการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัว่าล้วนแต่เกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนั ความซับซ้อนเหล่าน้ีอาจเป็นภาวะบัน่ทอนความมัน่ใจในการปฏิบติังานไดห้ากขาด
ความคิดในเชิงระบบ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งช่วยพฒันาครูและบุคลากร   

2. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) เป็นความสามารถในการเรียนรู้ระดบัสูงสุด
ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของคนให้สูงสุดในงานท่ีตน
รับผิดชอบ การฝึกฝนอบรมตนด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานท่ีส าคญั จะเป็นการขยายขีด
ความสามารถให้เช่ียวชาญมากข้ึน เกิดความรอบรู้ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะส่งผลต่อองคก์ร เพราะองคก์ร
จะเรียนรู้ผ่านกลุ่มบุคคลท่ีมีการเรียนรู้เท่านั้น  เป็นหลกัการท่ีแสดงให้เห็นถึง การเรียนรู้และการ
เติบโตของบุคคลในฐานะผูเ้รียนรู้ และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลไปสู่การ
สร้างจิตวิญญาณของชุมชนแห่งการเรียนรู้ นัน่คือ สมาชิกแต่ละคนมีพนัธะผูกพนักบัวิสัยทศัน์ของ
องค์กร เน้นความเป็นเลิศ และการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรอ่ืนได้มีการพฒันา อาทิ ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายร่วม วิสัยทศัน์และ
เป้าหมายของตนเอง มีมุมมองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมยอมรับและร่วมขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลง แสวงหาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและมีความถูกตอ้งมากข้ึน และให้คุณค่ากบัตนเองวา่
เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาในสถานศึกษา   

3. การสร้างวสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในสถานศึกษา  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตอ้งเป็นองค์กรท่ีสมาชิกทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีวิสัยทศัน์สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา เพื่อท่ีจะเกิดพลงัและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกนั น าพาสถานศึกษาไปสู่
จุดหมายไดใ้นท่ีสุดเป็นการร่วมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพอนาคตขององคก์ารท่ีทุก
คนคาดหวงัให้เกิดข้ึน ซ่ึงหลักการน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้
สมาชิกทุกฝ่ายในองคก์รสร้างและพฒันาวสิัยทศัน์ของตน เพราะการมีวสิัยทศัน์ของตนจะท าให้เกิด
ความผูกพนัและมุ่งมัน่ในการท างานให้บรรลุผล และเป็นลกัษณะส าคญั ถา้บุคคลเขา้ใจเป้าหมาย
ของตนและเป้าหมายของสถานศึกษาไปในทิศทางท่ีร่วมกนัไดก้็จะท าให้การท างานมีความหมาย
ยิ่งข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้งยกเลิกวิธีการแบบสั่งการจากเบ้ืองบน หรือ
ก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์การโดยผูน้ าท่ีปราศจากการรับรู้ของสมาชิกในองค์การ โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัภาระกิจร่วมกบัคณะท างาน และมีการสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั
อยา่งสม ่าเสมอ   
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4. แบบจ าลองความคิด (Mental Model) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้าง 
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดจากรูปแบบแนวคิดน้ีจะออกมาในรูปของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติ หมายถึง 
ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ทศันคติแนวความคิด
เห็นและกระบวนทศัน์กรอบความคิด แนวปฏิบติัท่ีเราปฏิบติัตาม ๆ กนัไป จนกระทัง่กลายเป็น
วฒันธรรมขององค์การซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม แบบจ าลองความคิดเร่ิมตน้ข้ึนด้วยการมองภาพของตนเองก่อน คือการพยายามท่ีจะ
คน้หาตวัเองและน ามาพิจารณา รวมทั้งความสามารถท่ีจะรักษาสภาพการเรียนรู้และสร้างสมดุล
ระหวา่งส่ิงท่ีก าลงัคน้หา โดยใชค้วามคิด วจิารณญาณท่ีถูกตอ้ง สมเหตุผล เพื่อประเมินส่ิงต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้ง และหาวธีิการพฒันาท่ีเหมาะสมต่อไป   

5. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) การเรียนรู้ถา้เกิดในคนคนเดียวจะไม่ท าให้เกิด
พลงัอนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีจะมีประโยชน์ คือ การเรียนรู้เป็นทีมจะ
เกิดจากการท่ีสมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิด และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ การเรียนรู้เป็นทีมจะท าให้เกิดการแตก
แขนงทางความคิด ซ่ึงการเรียนรู้เป็นทีมเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ จะช่วยให้เกิด
พลงัร่วมและเป็นการใชพ้ลงัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้เป็นทีมมีหลกัการส าคญั คือ การ
ใชท้กัษะการสนทนาซ่ึงเป็นการสร้างและพฒันาความเขา้ใจและความหมายร่วมกนัอยา่งลึกซ้ึงของ
ผูร่้วมสนทนา วิธีการน้ีจะเปิดเผยให้เห็นถึงความคิดเห็นท่ีอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างจากของเราผูร่้วม
สนทนาจึงตอ้งปราศจากอคติเพื่อไม่ใหปิ้ดกั้นความคิดของตนเองอยูใ่นกล่องแคบ ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงตอ้งสร้างการเรียนรู้เป็นทีม โดยเป็นแบบอย่างของการใช้สุนทรียสนทนา และท า
ความตกลงกับผูร่้วมงานว่า จะไม่ใช้ฐานคติของตนเป็น และลดความยดัแยง้ในทีมได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงทัศนะเก่ียวกับชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ ดงัน้ี โบแลม และคนอ่ืนๆ (Bolam et al, 2005); ดูฟูร์ (DuFour, 2004:6-11); ฟิกเกอะ และ
อาร์รูดา (Feger & Arruda, 2008); ไรซ์สเตท (Reichstette, 2006); มารุต พฒัผล (2557, น. 575-586); 
ฮอร์ด (Hord, 1997, pp. 14-24) ได้แบ่งลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว ้5 ลักษณะ คือ 1) การ
สนบัสนุนและการเป็นผูน้ าร่วมกนั (Supportive and Shared Leadership) ดา้นการเปล่ียนแปลงของ
โรงเรียนและภาวะผูน้ าทางการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับในอิทธิพลของบทบาท ผูบ้ริหารโรงเรียนใน
การปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งภาวะผูน้ าท่ีอยู่ในตวัแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาภายในโรงเรียนเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ในด้านการแนะน าและการ สนับสนุนการปฏิบัติการให้ประสบผลส าเร็จของ
นโยบายใหม่หรือการปฏิบติั ภายในชุมชนแห่งการ เรียนรู้ของโรงเรียน บทบาทพื้นฐานของการมี



107 

 

อ านาจท่ีส าคญัท่ีสุดถูกแทนท่ีโดยโครงสร้างภาวะผูน้ าร่วมกนั เช่นในดา้นตวัแบบ ดา้นผูบ้ริหาร 
ด้านครูผูส้อน ด้านค าถาม การไต่สวน และการแก้ปัญหา ส าหรับการปรับปรุงโรงเรียน เพื่อน
ร่วมงานทั้งหมดก้าวหน้าในวิชาชีพและเรียนรู้ท่ีจะท างาน ร่วมกนัเพื่อท่ีจะเขา้หาเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัหาความจ าเป็นขององค์การและโครงสร้างท่ีสนบัสนุนแก่
ให้กบัผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งแสดงออกดว้ยความ เต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมในการสนทนาโดย
ปราศจากอ านาจ และเขาทั้งหลายตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อ การตดัสินใจของร่วมงานซ่ึงภาวะผูน้ า
ในบริบทของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนั้นไม่ให้ความส าคญักบัการท่ีผูน้ าเป็นศูนยก์ลาง ดงันั้นจึง
ตอ้งปรับกระบวนทศัน์ท่ีให้ความส าคญักบัผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้ าการเรียนรู้ โดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้กบัครู และการสร้างภาวะผูน้ าในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนั้น 
ควรมุ่งเน้นให้ครู และผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าร่วมกัน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม และ
สนบัสนุนทั้งความคิด และการด าเนินงาน มีการพูดคุยระหว่างกนัถึงเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ท่ีมี
ร่วมกนัเป็นกิจวตัรประจ าวนั ท าให้การพฒันาวิชาชีพครูเป็นวฒันธรรมของโรงเรียนมีการเรียนรู้
เป็นกลุ่มทั้งโรงเรียน  

งานวิจยั ฮอร์ด และซอมเมอร์ (Hord and Sommers, 2008) กล่าววา่ ความส าเร็จในการ
สร้างภาวะผูน้ าในชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพของโรงเรียนข้ึนอยูก่บัความยนิดี และความปรารถนาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการไม่ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง เม่ือผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคญัในการ
สร้างภาวะผูน้ าให้กบัครูภายในโรงเรียน ครูจะรู้สึกว่าตนได้รับเกียรติ และความคิดเห็น ความ
พยายามของตนจะไม่สูญเปล่าซ่ึงดูฟูร์ (DuFour, 2007) แนะน าว่า ต้องสร้างความเห็นพ้องกัน
ระหวา่งครู และผูบ้ริหารในโรงเรียน ใหมี้ความสนใจร่วมกนั และมองไปในทิศทางเดียวกนั ในการ
สร้างเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

งานวิจัยของ ฮาร์ฟแมน (Huffman, 2003 , pp. 21-34) พบว่า โรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการสร้างครู และผูบ้ริหารให้มีความเช่ือ วิสัยทศัน์ และค่านิยมร่วมกนั มีเป้าหมาย
เดียวกันคือ การพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีความพยายามอย่าง
สอดคล้องกันในการแสดงออกซ่ึงความไวว้างใจระหว่างกนั ประสานความร่วมมือ และมีการ
ส่ือสารแบบให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 3) กลุ่มการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เรียนรู้ (Collective 
Learning and Application of Learning) การเรียนรู้ และการประยุกตข์องการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ดึงดูดผูร่้วมงานในโรงเรียนเพิ่มข้ึนในระดบักระบวนการท่ีหาความรู้ใหม่ ๆ และ
แนวทางการปรับความรู้ในงานของ ตน ความสัมพนัธ์ของความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นผลท าให้มี
ผลผลิตท่ีสร้างสรรค ์และการแกปั้ญหา ท่ีเหมาะสม ความแข็งแกร่งของหนา้ท่ีระหวา่งผูบ้ริหารกบั
ครู และเพิ่มขอ้ผูกมดัท่ีจะพฒันาให้เกิด ความส าเร็จ เช่นโรงเรียนขยายตารางการปรับปรุงการ
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อภิปรายให้กวา้งออกไป หรือการก าหนด วิธีการการปกครองใหม่ท่ีเน้นไปเพื่อพื้นท่ีท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือท่ีจะน าไปสู้การปรับปรุง โรงเรียน คือหลกัสูตร ค าสั่ง การประเมิน และวฒันธรรม
โรงเรียน มาตรฐานท่ีสูงจะเป็นท่ียอมรับใน บริบทพื้นท่ีและวิชาชีพของครู น าไปเพื่อความ
รับผิดชอบท่ีจะรับรองระดบัความส าเร็จของนักเรียน  4) การมีเง่ือนไขท่ีสนับสนุน (Supportive 
Conditions) โครงสร้างท่ีวา่การสนบัสนุน วิสัยทศัน์ของโรงเรียนและชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิง
ส าคญัน าไปเพื่อความมีประสิทธิผลและนวตักรรมการสอนในระดบัห้องเรียน โครงสร้างการคิดท่ี
สร้างสรรค ์รวมถึงส่ิงแวดลอ้มการพฒันาปรับปรุงโรงเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จ และส าหรับพฒันา
บุคลากรให้มีศักยภาพ ความสามารถเพื่อจะยกระดับความประสบผลส าเร็จของโรงเรียน  
5) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบติัส่วนบุคคล (Shared Personal Practice) ได้กล่าวไวว้่า  
การให้ความเคารพ ความเช่ือ และคิดในแง่บวก เอาใจใส่ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
บ่อยและจ าเป็นท่ีจะตอ้งหานวตักรรมเพื่อจะสร้างเวลาและแบ่งบนัการเรียนรู้ การแกปั้ญหา และการ
ตดัสินใจ การสนบัสนุนเง่ือนไขเป็นกุญแจท่ีจะด ารงรักษาความเจริญเติบโตและ พฒันาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลายปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดวา่เม่ือไหร่ ท่ีไหน และอยา่งไรให้กบัคณะครูท่ี
รวมกลุ่ม การเรียนรู้ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา รวมถึงการท างานร่วมกนัท่ีบ่งบอกถึงการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้   

ซ่ึงดูฟูร์ (DuFour, 2007) แนะน าวา่การท่ีจะท าให้ การแบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่าง
ครูในโรงเรียนฝังลึกในวฒันธรรมของโรงเรียน ค่านิยมทางวิชาชีพ และส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บการ
ปรับเปล่ียนเป็นเบ้ืองต้น ซ่ึงการปรับเปล่ียนนั้นท าได้โดยการสัมมนา การเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีกระตุน้ให้ครูทั้งโรงเรียนเกิด การเรียนรู้ดว้ยกนั เช่น การนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน การสังเกตการณ์สอนของครูท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน 
และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้  

ในขณะท่ีผลการศึกษาสอดคลอ้งพิเชษ เกษวงษ ์(2556) ศึกษาแนวทางการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) การ
สร้างจุดเร่ิมแห่งความร่วมมือร่วมใจ เช่น ส่งเสริมให้ครูมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 2) การจดัให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น น าประเด็นปัญหาจากการ
ปฏิบติังานของครูมาพูดคุยแลกเปล่ียนระหวา่งกนั 3) การส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเนน้ท่ีการ
เรียนรู้ของนักเรียน เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4) การส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นค่านิยมและบรรทดัฐานร่วม เช่น ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้บรรลุ
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ตามเป้าหมาย และ 5) การสนบัสนุนใหมี้การร่วมมือกนัในการท างาน เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
แกปั้ญหาร่วมกนัของครู โดยแนวทางทั้ง 5 ดา้น มีความเหมาะสม  และมีความเป็นไปไดทุ้กรายการ  

รวมถึงมารุต  พฒัผล (2556, น. 518-519) ยงัไดน้ าเสนอการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 1) การแลกเปล่ียนคุณค่าและ
วิสัยทศัน์ (Shared Values and Vision) หมายถึง  การแลกเปล่ียนแบ่งปัน และก าหนดวิสัยทศัน์การ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการมีพนัธะสัญญาร่วมกนัระหวา่งครู และผูบ้ริหารในการยกระดบั
คุณภาพการจดัการศึกษา 2) วฒันธรรมความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Culture) หมายถึง พนัธะ
สัญญาเก่ียวกบัความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน รวมทั้งผูบ้ริหาร ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเดียวกนั มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ผู ้เรียน 3) มุ่งเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู ้เรียน (Focus on Examining 
Outcomes to Improve Student Learning) หมายถึง การให้ความส าคญักับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน โดยการประเมินผลการเรียนรู้ และน าขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผนและ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงครูและผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผล
การตรวจสอบดงักล่าวซ่ึงถือวา่เป็นความรับผิดชอบร่วมกนั 4) การสนบัสนุนและแลกเปล่ียนภาวะ
ผูน้ า (Supportive and Shared Leadership) หมายถึง การให้การสนบัสนุนการด าเนินการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้ครูทุก ๆ คนเป็นผูน้ าในการตดัสินใจ บนพื้นฐานความเท่า
เทียมกนั และขอ้มูลสารสนเทศ บทบาทภาวะผูน้ ามีจุดเนน้ท่ีการกระตุน้ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัให้มากท่ีสุดเพื่อคุณภาพของผูเ้รียน 5) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบติัส่วนบุคคล 
(Shared Personal Practice) หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการจดัการเรียนรู้
ในชั้นเรียน จากการประเมินตนเองการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของเพื่อนครู และผลการประเมิน 
ต่าง ๆ เช่น ทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ซ่ึงการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบติัส่วนบุคคลน้ีจะช่วยท าให้เกิดการปรับปรุงและ
พฒันาความเป็นมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558) ไดเ้สนอขั้นตอนในการน าชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในโรงเรียน ดงัน้ี 1) ขั้นวางแผน (Planning) มีขั้นตอนส าคญั 2 ขั้นตอน คือการสร้าง
วิสัยทศัน์ และเป้าหมายร่วม เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริหาร ครูในโรงเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
เพื่อให้เห็นปัญหา ความตอ้งการ ความพร้อมในการด าเนินการ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างวิสัยทศัน์ และ
เป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะช่วยให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ก่อให้เกิดการยอมรับ เขา้ใจในสภาวการณ์และเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและการวางแผนพฒันา 
เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกทุกคนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ใหเ้หตุผลวา่กลุ่มควรมุ่งเป้าการท าชุมชนการ
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เรียนรู้ทางวชิาชีพ ไปท่ีเร่ืองใด ปัญหาใด หรือนวตักรรมใด โดยขั้นตอนน้ี กลุ่มตอ้งประคบัประคอง
ให้การท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกิจกรรมพฒันาครูท่ีมุ่งสู่เป้าหมายสุดทา้ยคือการพฒันา
ผูเ้รียนเป็นหลกั และเม่ือไดป้ระเด็นในการท าชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ส าหรับรอบน้ีแลว้กลุ่มจึง
ช่วยกนัวางแผนงานโดยละเอียดว่ากลุ่มจะด าเนินการอย่างไร จะแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอย่างไรจะ
สร้างเครือข่ายอยา่งไร ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ควรเป็นช่วงใด นวตักรรมท่ีใช้
ควรเป็นอะไร และทรัพยากรท่ีตอ้งการคืออะไรบา้ง 2) ขั้นลงมือปฏิบติั (Action) เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่ม
ท ากิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ท่ีส าคญัคือการมาพบกนัตามช่วงเวลาท่ีก าหนด น าประสบการณ์ของ
แต่ละคนมาแลกเปล่ียนกนั ท าให้สมาชิกแต่ละคนไดเ้ล่าความประทบัใจ ปัญหา ความภาคภูมิใจ 
แนวปฏิบติัท่ีดี แนวปฏิบติัท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ฯลฯ ให้สมาชิกไดรั้บทราบ ท าให้แต่ละคนไม่
โดดเด่ียว และสามารถเลือกแนวท่ีดีของเพื่อนไปประยุกต์ใชใ้นงานของตนเองได ้3) ขั้นสังเกตผล
การปฏิบติังาน (Observation) เม่ือการด าเนินงานผา่นไประยะหน่ึงสมาชิกแต่ละคนน าผลการปฏิบติั
มาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวว้่า ส่ิงใดบา้งท่ีท าไดดี้ ส่ิงใดบา้งท่ีมีปัญหา ซ่ึง
ขั้นน้ีนิยมใชก้ารทบทวนระหวา่งปฏิบติังาน ท่ีเรียกวา่ AAR (After Action Review) เป็นเคร่ืองมือใน
การสังเกตผลการปฏิบติังาน 4) ขั้นสะทอ้นผล (Reflection) เป็นขั้นของการสะทอ้นผลการพฒันา
ความรู้ความสามารถของครูผา่นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ตวัครูท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน นกัเรียน 
ผูบ้ริหาร เป็นต้น ซ่ึงผลท่ีได้คือข้อมูลย้อนกลับท่ีสมาชิกน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไดต่้อไป 

 
ภาพที ่2.3  องคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
ทีม่า :  มารุต พฒัผล, 2556, น. 520  

วฒันธรรมความร่วมมือ

มุ่งเน้นการส ารวจสอบ
และปรบัปรงุผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

การแลกเปล่ียนคณุค่า
และวิสยัทศัน์ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ
ครู 

การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การปฏิบติั

ส่วนบคุคล 

การสนับสนุน 
และแลกเปล่ียนภาวะผูน้ า 
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สรุปได้ว่าการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ท าให้ครูเกิดการพฒันาในด้าน
ความรู้ และความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ผา่นกระบวนการกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือ
ร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบติังาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง การท่ีผูส้อน
มีความรู้และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนสูงข้ึน ส่งผลท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั้ง
ดา้นความรู้ และทกัษะต่าง ๆ           

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
บุญชอบ  จนัทาพูน (2561) ไดว้จิยัเร่ือง กลยทุธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ตน้ยาง จงัหวดัเชียงราย พบว่า 1) กลยุทธ์การกระจายความ
เป็นผูน้ าทางวชิาชีพประกอบดว้ยการเพิ่มอ านาจความรับผดิชอบใหค้รูการพฒันาความเป็นผูน้ าของ
ครูการส่งเสริมให้ครูคน้พบตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบติังานและการพฒันาภาวะผูน้ าส าหรับ
ครู 2) กลยทุธ์การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพมุ่งเนน้การสร้างบรรยากาศส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์การสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมและการพฒันา
ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวฒันธรรมแห่งกลัยาณมิตร 3) กลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองมุ่งการพฒันาครูดว้ยการเรียนรู้ทางวชิาชีพร่วมกนัอยา่งเป็นระบบสนบัสนุนให้
ครูได้สังเกตหรือส ารวจการจดัการเรียนการสอนของเพื่อนครูการให้ครูมีเวลาเพียงพอต่อการ
สนทนาวชิาชีพกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทางวชิาชีพวางแผนปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน 4) 
กลยุทธ์การบริหารท่ีเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความส าคญัการจดัโครงสร้าง
และระบบการท างานเพื่อสนบัสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจดัทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
กิจกรรมทางวิชาชีพ 5) กลยุทธ์การแสวงหาการสนบัสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งอนัประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาการสร้างเครือข่ายผูป้กครองและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัอุดมศึกษาและการสนบัสนุนดา้นการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูจากหน่วยงานตน้สังกดัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปภาวี  พิพฒันลกัษณ์ (2557) ได้วิจยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผูน้ าท่ีย ัง่ยืนเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผูน้ า
ท่ีย ัง่ยนืเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าต ่ากวา่สภาพ
ท่ีพึงประสงค์ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีจุดแข็ง 5 ด้าน คือ การตระหนักถึงความส าคัญของ 
การเรียนรู้ การให้ความส าคญัต่อประสบการณ์ในอดีต การสืบสานความส าเร็จ การส่งเสริมความ
หลากหลาย การค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม มีจุดอ่อน 5 ดา้น คือ การกระตือรือร้น การเฝ้า
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ระวงัสภาพแวดลอ้ม การพฒันาทรัพยากร การอดทนเพื่อผลส าเร็จท่ีแทจ้ริง การกระจายภาวะผูน้ า  
มีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส 2 ดา้น คือ นโยบายรัฐ และนวตักรรมและเทคโนโลย ี มีปัจจยัภายนอก
ท่ีเป็นภาวะคุกคาม 2 ดา้น คือ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผูน้ าท่ีย ัง่ยนืเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเสริมสร้างผูบ้ริหารเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพของบุคลากรครูอยา่ง
ต่อเน่ือง 2) กลยุทธ์การพฒันาผูบ้ริหารเพื่อการส่งเสริมภาวะผูน้ าของบุคลากรครู และ 3) กลยุทธ์
การพฒันาผูบ้ริหารเพื่อการประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายภายนอก      

ชุลีพร  เกล้ียงสง (2556) ไดว้ิจยั เร่ืองกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพื่อส่งเสริม
การเป็นชุมชนการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ผลการวจิยั พบวา่   

1. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนและการเป็นผู ้น า ร่วมกัน                        
(2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (3) กลุ่มการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้                    
(4) การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน (5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ระดบัมาก และวฒันธรรมองคก์ารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ (1) ความรับผดิชอบของสมาชิกในสถานศึกษา (2) การก าหนดทิศทางท่ี
ชดัเจน (3) การประสานความร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา (4) การให้การสนบัสนุนการ
จดัการ (5) การติดต่อส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร (6) การให้อ านาจ
บุคลากร (7) การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั (8) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัระดบัมาก   

2. ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความรับผิดชอบ
ของสมาชิก (2) ก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน (3) การประสานความร่วมมือกนั (4) การให้การสนบัสนุน
จดัการ (5) การติดต่อส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร (6) การให้อ านาจ
บุคลากร (7) การดูแลเอาใจซ่ึงกนัและกนั (8) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ปัจจยัวฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีอิทธิผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้คือ (1) ก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน (2) การให้การ
สนบัสนุนจดัการ (3) การประสานความร่วมมือกนัของสมาชิก (4) การติดต่อส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร (5) ความรับผดิชอบของสมาชิกในสถานศึกษา  

3. กลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองค์การ เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีได้พฒันาข้ึนประกอบด้วย  
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(1) กลยุทธ์การก าหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) กลยุทธ์การให้การสนบัสนุนการจดัการ
สถานศึกษา (3) กลยทุธ์การประสานความร่วมมือของสมาชิก (4) กลยทุธ์การติดต่อส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร (5) กลยทุธ์ความรับผดิชอบของสมาชิกในสถานศึกษา  

4. ผลประเมินความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพื่อส่งเสริมการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินพบว่า 
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปเป็นกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

สิวรี  พิศุทธ์ิสินธพ (2553) ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพในสถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก พบว่า รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ        
มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุนและภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นไป
ไดส้ าหรับแนวทางในการปฏิบติัจริงนั้นมี 3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอ านาจ มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และมีการส่งเสริมการพฒันาภาวะผูน้ า 2) ค่านิยมและวิสัยทศัน์ร่วม มีความเป็นไปได้
ส าหรับแนวทางในการปฏิบติัจริงมี 2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทศัน์เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และมีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อการท างานร่วมกันของบุคลากร 3) การเรียนรู้ร่วมกันและ 
การประยุกตก์ารเรียนรู้ มีความเป็นไปไดส้ าหรับแนวทางในการปฏิบติัจริง มี 2 ประการ คือ มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีการประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียน 4) สภาพการณ์ท่ีสนับสนุน         
ซ่ึงความเป็นไปไดส้ าหรับแนวทางในการปฏิบติัจริงมี 2 ประการ คือ มีโครงสร้างทางกายภาพ และ
มีโครงสร้างทางทรัพยากรบุคคล 5) แนวปฏิบติัท่ีดีร่วมกนั มีความเป็นไปไดส้ าหรับแนวทางในการ
ปฏิบติัจริงมี 2 ประการ คือ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และ 6) ความเป็น
เลิศแห่งความเป็นมนุษยมี์ความเป็นไปไดส้ าหรับแนวทางในการปฏิบติัจริงมี 2 ประการ คือ มีการ
พฒันามิติบุคคล และมีการพฒันามิติสังคม         

ธันยพร บุญรักษา (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย  จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ระดับ .01 คือ ด้านบรรยากาศและวฒันธรรม
โรงเรียน  ดา้นโครงสร้างโรงเรียน ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นพนัธกิจและวสิัยทศัน์ ดา้นการจูงใจ และดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นบรรยากาศ และ 4) ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมโรงเรียน 
ดา้นโครงสร้างโรงเรียน และดา้นพนัธกิจและวสิัยทศัน์      
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ณรงคฤ์ทธ์ิ   อินทนาม (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัเทียบส าหรับการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี   

1. องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
9 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ (1) ปัจจยั คือ ทกัษะทางวิชาการ กลไกการเรียนรู้ โครงสร้างและการสนับสนุน  
(2) ด้านกระบวนการ คือ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน การร่วมมือ การช้ีแนะใน
ปฏิบติังาน และการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน และ (3) ดา้นผลลพัธ์ คือ ผลการปฏิบติังาน  การเป็น
สมาชิกและเครือข่าย   

2. หลกัเทียบและคุณภาพของหลกัเทียบ พบวา่ 2.1) หลกัเทียบ ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี
หลกั ประกอบดว้ย  การสร้างบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั  การปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัเพื่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน  การร่วมมือรวมพลงักนั การเปิดรับการช้ีแนะในปฏิบติังาน และการสนทนา
ท่ีมุ่งสะทอ้นผลการปฏิบติังาน ซ่ึงแต่ละตวับ่งช้ีหลกัประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ียอ่ย ส าหรับเกณฑ์การ
ตัดสินในหลักเทียบ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับต ่ากว่ามาตรฐานทั่วไป ระดับเท่ากับ
มาตรฐานทัว่ไป สูงกว่ามาตรฐานทัว่ไป และระดับสูงกว่ามาตรฐานทัว่ไปในขั้นเป็นเลิศ และ  
2.2) คุณภาพของหลักเทียบ พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างตามผลการวิ เคราะห์โมเดล
ความสัมพนัธ์แบบพหุระดบัแบ่งเป็นระดบับุคคล และระดบัหน่วยงาน โรงเรียน และ 3.3) มีการ
ยอมรับในดา้นความตรงประเด็นและความสอดคลอ้งกนัอยูใ่นระดบัสูง       

3. การทดลองสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน พบวา่ กรณีศึกษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายของการปฏิบติัในทุกตวับ่งช้ี โดยมีตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมายในระดับสูง ได้แก่  
ตวับ่งช้ีท่ี 1 การสร้างบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั และตวับ่งช้ี 2 การปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั
เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  

4. แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเป็นการบูรณาการแนวคิด
กระบวนการท าหลกัเทียบกบักลยทุธ์บลูโอเชียน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การวางแผน 
ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 3 การบูรณาการ และระยะท่ี 4  การปฏิบัติ โดยมีคู่มือ
ประกอบการด าเนินการท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการ และการรายงาน
ผล 
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ตารางที ่2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  
และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

องค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
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การสนบัสนุนและการเป็นผูน้ า
ร่วมกนั 

 ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

การสร้างค่านิยมและวิสยัทศัน์
ร่วมกนั 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 

การเรียนรู้และการประยกุตใ์ช้
การเรียนรู้ 

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  ✓  7 

การสนบัสนุนร่วมมือในการ
ท างาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 

การมีวฒันธรรมความร่วมมือร่วม
ใจ 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

การรวมกลุ่มตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 

     ✓   ✓  ✓ 3 

การวางแนวทางการด าเนินงาน  ✓   ✓  ✓     3 

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง     ✓       1 

แบบแผนทางความคิด ✓           1 

ความมุ่งมัน่ร่วมกนัเพ่ือการเรียนรู้
ท่ีจะคิดอยา่งเป็นระบบ 

  ✓         1 

โครงสร้างท่ีเหมาะสม  ✓    ✓      2 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  ✓          1 

เทคโนโลยกีารเรียนรู้  ✓    ✓      2 
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จากตารางผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ สรุปได้ดังน้ี คือ ชุมชนการเรียนรู้เป็นการใช้
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแนวทาง ในการพฒันา ขยายขีด
ความสามารถและเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเน่ืองโดยบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะเรียนรู้ ฝึกฝน พฒันาศกัยภาพ ตลอดจน ได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัรูปแบบการท างานเป็นทีม 
การเรียนรู้ร่วมกนั ตลอดจนมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ท่ีประสานกนั ผูว้ิจยัจึงบูรณาการโดย
การน าทฤษฎี งานวิจยัเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยัคร้ังน้ี คือ  

การสร้างค่านิยมและวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Values and Vision)   
การมีวฒันธรรมความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Culture)  
การสนบัสนุนและการเป็นผูน้ าร่วมกนั (Supportive and Shared Leadership)  
การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ (Collective Learning and Application of 

Learning)  
การสนบัสนุนร่วมมือในการท างาน (Shared Personal Practice)  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของนกัวิชาการทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีให้ความสนใจ และปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆประสบความส าเร็จในการบริหารงานให้มีความเจริญก้าวหน้าทนัสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลง ในการวิเคราะห์องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เม่ือน ามาสังเคราะห์และจัด
เรียงล าดับความส าคัญ เพื่อเหมาะสมกับงานและพฤติกรรมเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงได้
องคป์ระกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ดงัน้ี   

การสร้างค่านิยมและวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Values and Vision) หมายถึง การสร้าง
ค่านิยมวิสัยทศัน์ บุคลากรทุกระดบัตอ้งมองเห็นเป้าหมายเดียวกนัท่ามกลางการตดัสินใจของเพื่อน
ร่วมงานในโรงเรียนเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน  

การมีวฒันธรรมความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Culture) หมายถึง พนัธะสัญญา
เก่ียวกบั ความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน รวมทั้งผูบ้ริหาร ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพโดยมีเป้าหมายเดียวกนั มีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

การสนับสนุนและการเป็นผูน้ าร่วมกนั (Supportive and Shared Leadership) หมายถึง 
การใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ รวมทั้งการใหค้รูทุก ๆ คน 
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เป็นผูน้ าในการตดัสินใจ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกนั และขอ้มูลสารสนเทศ บทบาทภาวะผูน้ า       
มีจุดเนน้ท่ีการกระตุน้ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัใหม้ากท่ีสุดเพื่อคุณภาพของผูเ้รียน     

การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้  (Collective Learning and Application of 
Learning) หมายถึง  การเรียนรู้ และการประยกุตข์องการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดึงดูด
ผูร่้วมงานในโรงเรียนเพิ่มข้ึนในระดบักระบวนการท่ีหาความรู้ใหม่ ๆ และแนวทางการปรับความรู้
ในงานของตน ความสัมพนัธ์ของความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นผลท าให้มีผลผลิตท่ีสร้างสรรค ์และ
การแกปั้ญหา ท่ีเหมาะสม 

การสนบัสนุนร่วมมือในการท างาน (Shared Personal Practice) หมายถึง การน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากการประเมินตนเอง การสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ของเพื่อนครู และผลการประเมินต่าง ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซ่ึงการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบติัส่วนบุคคลน้ีจะช่วยท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและพฒันาความเป็นมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื   

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  คือ  
การรวมตวั ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร บนพื้นฐานความสัมพนัธ์แบบ
กลัยาณมิตร มีวสิัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีมการเรียนรู้ท่ี
มีครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลสนบัสนุนสู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลง
คุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั
และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยความส าคญัของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดผลดีต่อครูผูส้อน คือ เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียน โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุพนัธกิจและเป้าหมาย โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากทีมการเรียนรู้ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงของครู พฒันาวิชาชีพครูด้วยการพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนเป็น การทบทวนการ
ปฏิบติังานของครูท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเพื่อสร้างการท างานร่วมกันของครูแบบ
กลัยาณมิตร ร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ายในการพฒันาผูเ้รียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั และร่วมมือกนัพฒันาวธีิการท างานของครู    
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การศึกษาบทเรียนร่วมกนัและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดการศึกษาบทเรียนร่วมกนั 
ประเทศญ่ีปุ่นไดน้ าการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) มาใช้จดัการเรียนการสอน ซ่ึง

เป็นชั้นเรียนท่ีเนน้กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา มีการสะทอ้นผลเพื่อให้เกิดความคิดใหม่    
ในการจดัการเรียนการสอน  การศึกษาชั้นเรียนเป็นค าท่ีคิดข้ึนมาเพื่อใช้แทนค าในภาษาองักฤษ  
ค าวา่ “Lesson Study” โดย “Lesson Study” น้ีเป็นค าท่ีใชแ้ทนค าวา่ “授業研究” ในภาษาญ่ีปุ่นอีก
ที ห น่ึ ง  ค า ว่ า  “授業研究”  (じゅぎょうけんきゅう) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค า  2  ค า คื อ  
“授業” (じゅぎょう) ซ่ึงหมายถึงชั้นเรียนกบัค าวา่ “研究” (けんきゅう) ซ่ึงหมายถึงการศึกษา 
(Study) หรือการวิจยั (Research) การศึกษาชั้นเรียนจึงมีความหมายตามตวัอกัษรว่าการศึกษาหรือ
วิ จัย ห้ อ ง เ รี ยน  โ ย ชิ ด า  (Yoshida,  2 0 0 4  อ้ า ง ถึ ง ใน  นฤมล  อินท ร์ประ สิท ธ์ิ ,  2 5 5 2 )  
แต่ความหมายตามวฒันธรรมญ่ีปุ่นนั้น เม่ือครูตอ้งการสอนนกัเรียนภายใตว้ฒันธรรมการศึกษาชั้น
เรียน จะมีการด าเนินการท่ีมีการวางแผนไวอ้ยา่งดีประกอบดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัแผนการสอนท่ี
พวกเขาไดว้างแผนและสังเกตการสอนร่วมกนั  

ส าหรับลูอิส (Lewis, 2002 อา้งถึงใน เจนสมุทร แสงพนัธ์, 2555) ไดอ้ธิบายถึงวงจรของ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Cycle) ในญ่ีปุ่นว่าประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนรวมถึงการพฒันาแผนการสอนในระยะน้ีดว้ย  ระยะท่ี 2 เป็นการสอน
ตามแผนท่ีได้มีการร่วมวางแผนพร้อมกบัการสังเกตชั้นเรียนระยะท่ี 3 การอภิปรายสะท้อนผล
หลงัจากการสอนบทเรียนนั้นเสร็จส้ินและระยะท่ี 4 การสรุปผลในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  

นอกจากน้ีแลว้จูเล็พ (Ulep, 2010) กล่าวถึงประวติัศาสตร์ของวิธีการศึกษาชั้นเรียนของ
ญ่ีปุ่นว่าในการศึกษาชั้นเรียน ขั้นแรกครูจะมีการวางแผนชั้นเรียนร่วมกนัโดยเป็นการสอนผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาท่ีบูรณาการการประเมินลงในขั้นตอนการสอนหลกัฐานท่ีไดน้ี้สามารถน ามา
อธิบายถึง วิธีการคิดของนักเรียน ส่ิงท่ีนักเรียนรู้ ส่ิงท่ีนักเรียนสามารถท าได้ และส่ิงท่ีนักเรียน
จดัการได ้ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการสอนและเป็นขอ้มูลในการใชป้รับปรุง
การคิดและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  

อีกทั้งไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2554, น. 332-342) ส าหรับประเทศไทยไดรั้บการปรับมา
ใช้ในวฒันธรรมโรงเรียนในประเทศไทยเร่ิมในปี พ.ศ. 2545 การศึกษาชั้นเรียนไดด้ าเนินการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัขอนแก่น และใกลเ้คียงจ านวน 7 โรงเรียน ในความพยายามคร้ัง
แรกน้ีไดน้ าสามขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนมาใชซ่ึ้งการศึกษาชั้นเรียนในบริบทของประเทศไทย
ควรมีขั้นตอนเบ้ืองตน้อยา่งนอ้ย 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   
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1. การร่วมกนัวางแผนบทเรียน (Plan) ครูผูส้อนจะพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ของ
ตนเอง มาเล่าให้ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ ฟังแลว้ให้ช่วยสะทอ้นคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ใน
ลกัษณะของการสนทนา อยา่งนอ้ย 5 ประเด็น ไดแ้ก่  

1.1 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้          
1.2 เน้ือหาสาระการเรียนรู้  
1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และส่ือ  
1.4 การวดัและประเมินการเรียนรู้  
1.5 การบริหารจดัการชั้นเรียน การช้ีแนะชวนคิดเพื่อสะทอ้นความคิดน้ีเพื่อช่วยให้

ครูผูส้อน ไดไ้ตร่ตรองและเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองในการออกแบบบทเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน และเปิดโอกาสให้ไดรั้บการช้ีแนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูเพื่อน
ร่วมเรียนรู้อนัจะไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ของตนเองก่อนนาไปใช้
จริง  

2. การร่วมกนัสังเกตชั้นเรียน (Do) ครูผูส้อน (Model Teacher) ได้น าแผนท่ีปรับปรุง
พฒันาร่วมกบัครูเพื่อนร่วมรู้แลว้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดห้องเรียนของตนใหค้รู
เพื่อนร่วมเรียนรู้ได้ร่วมเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียนเน้นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นส าคญั ในการสังเกตชั้นเรียนและการเรียนรู้ของนกัเรียนนั้น ผูส้ังเกตไม่ควรนัง่อยูห่ลงั
ห้อง แต่ควรยืนสังเกตอยูมุ่มดา้นหนา้หรือดา้นขา้งของห้องเรียน โดยไม่รบกวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผูส้อน ขณะสังเกต ควรจดบนัทึก บนัทึกภาพหรือวิดีโอบรรยากาศ สัมพนัธภาพ และ
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. การสะทอ้นผลบทเรียนร่วมกนั (See) การสะทอ้นคิดผลการปฏิบติังานเพื่อช่วยให้
ครูผูส้อนเห็นและเขา้ใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนมากยิ่งข้ึน ควรท าในวนัท่ีสังเกตชั้นเรียน
หรือวนัรุ่งข้ึน ไม่ควรทิ้งช่วงระยะเวลาให้ยาวนานไปกวา่น้ี การสะทอ้นคิดผลการปฏิบติังานน้ี ควร
เร่ิมจากให้ครูผูส้อนสะทอ้นผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองก่อน แลว้ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ 
จึงสะทอ้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพิ่มเติมจากการสังเกตและการบนัทึกภาพและวิดีโอ 
เพื่อช่วยใหค้รูผูส้อนไดเ้รียนรู้และเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนในพฤติกรรมและผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียน อนัเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของตนและการเห็นแนวทางในการช่วยเหลือและ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนบางคนและทุกคนให้มากยิง่ข้ึน การสะทอ้นคิดผลการปฏิบติังานน้ีจะ
ช่วยให้ครูผูส้อนเกิดแนวคิดและแนวปฏิบติัในการปรับปรุงพฒันาการออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ของตนเองแผนปรับปรุงหลงัการสะท้อนผลการปฏิบติังานน้ีจะเป็นแผนท่ีจะพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนในการจดัการเรียนรู้ของครูต่อไป     
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สรุปจากการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาชั้นเรียน พบว่า การศึกษาชั้นเรียนในวฒันธรรม
ญ่ีปุ่นเป็นการด าเนินการท่ีมีการวางแผนไวเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ยการอภิปรายถึงแผนการสอนท่ี
ทีมศึกษาชั้นเรียนไดส้ร้างและสังเกตการสอนร่วมกนั ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนนั้นจะ
ท าให้ไดจ้ะส่งผลให้ไดข้อ้มูลในการใชป้รับปรุงการคิดและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
การศึกษาชั้นเรียน  ในบริบทของไทยมี 3 ขั้นตอน คือ การการร่วมสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
(Plan) การร่วมสังเกตชั้นเรียน (Do) และการร่วมสะทอ้นผลชั้นเรียน (See)  

เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยสภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ (2554) การศึกษาบทเรียน  
ในรูปแบบหลกัในการพฒันาวิชาชีพครูรูปแบบน้ีไดรั้บการพฒันาและใช้ไดผ้ลดีในประเทศญ่ีปุ่น 
และรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิดท่ีใช้นวตักรรม “Lesson Study” ได้รับการพฒันาและ
ปรับปรุงให้เกิดการสอน  พฒันาแผนการเรียนรู้จนท าให้เกิดการวิจยัข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการเน้น
ให้นักเรียนเสาะหาค าตอบโดยได้ร่วมกันคิด และครูได้มีบทบาทส าคัญในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการสอนและการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาชั้นเรียน ซ่ึงเป็นระบบการพฒันาวชิาชีพครู
ท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพฒันา มีลกัษณะเด่นคือการพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป ด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง และเนน้การเปล่ียนแปลงชั้นเรียนเป็นส าคญั ขั้นตอนในการด าเนินการประกอบดว้ย 
การเตรียมการ /การวางแผน การน าไปใชใ้นชั้นเรียนจริง และการสะทอ้นผลหลงัการสอน        

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาบทเรียนร่วมกนั 
สดใส  ศรีกุตา (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง การใชก้ารประเมินระหวา่งสอนของครูเพื่อปรับการ

จัดการเ รียนรู้ในชั้ นเ รียนท่ีใช้การศึกษาชั้ นเ รียนและวิ ธีการแบบเปิดผลการวิจัย  พบว่า  
1) การประเมินระหวา่งสอนของครูเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียน โดยพบมากท่ีสุดใน
ขั้นตอนการร่วมสังเกตชั้นเรียน รองลงมาคือการร่วมสร้างแผน และการร่วมสะทอ้นผล ตามล าดบั 
การประเมินระหวา่งสอนท่ีพบมีลกัษณะท่ีเป็นการประเมินระหวา่งสอนท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้
มากกวา่การประเมินระหวา่งสอนเชิงปฏิสัมพนัธ์ 2) การปรับการจดัการเรียนรู้เกิดข้ึนในทุกขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิด โดยพบมากท่ีสุดในขั้นตอนการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน 
รองลงมาคือขั้นตอนการสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึน ขั้นตอน
การน าเสนอปัญหาปลายเปิด และขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา 
ตามล าดบั การปรับการการจดัการเรียนรู้ท่ีพบมีลกัษณะต่อเน่ืองจากการประเมินระหวา่งสอน คือ
เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดของนักเรียนท่ีได้มาจากการประเมินระหว่างสอนการศึกษาวิจยัน้ี
จดัท าในชั้นเรียนท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ทีมศึกษาชั้นเรียนจะมีการร่วมสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ ร่วมกนัสังเกตชั้นเรียน และร่วมสะทอ้นผลชั้นเรียน ขั้นตอนทั้งสามของ
การศึกษาชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดผลการวิจยัดงักล่าว คือ มีการใชก้ารประเมินระหว่างสอนท่ีมี
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การวางแผนไวล่้วงหน้ามากกว่าการประเมินเชิงปฏิสัมพนัธ์ หลกัฐานคือส่ิงท่ีครูเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับการจดัการเรียนรู้ เช่น ส่ือเสริม ค าถามท่ีจะใชก้บันกัเรียนท่ีแสดงในขั้นตอนการร่วมสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงการเตรียมการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์จริงท่ีพบในชั้นเรียน คือ       
มีความแม่นย  าสูง กล่าวไดว้า่ชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิดส่งเสริมให้เกิดการ
ประเมินท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้  

สมใจ มณีวงษ ์(2556) ไดว้ิจยัเร่ืองการน านวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
เพื่อการปฏิบติัในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ดา้นบริบท สถานศึกษา
โดยส่วนใหญ่มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดเป้าหมาย
ของการศึกษาชั้นเรียนไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ครูไดรั้บการอบรมพฒันาก่อนการ
น้านวตักรรมมาใช้ ด้านปัจจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาชั้ นเรียนโดยเฉพาะ มี
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกจากสถาบนัอุดมศึกษาเขา้มาร่วมในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการ ดา้นกระบวนการ ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกั ความเช่ือมัน่ให้ครูมีการ
วางแผนการทา้งานตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน และผูบ้ริหารเขา้ร่วมในกระบวนการทา้งาน ทั้ง
การร่วมจดัทา้แผนการเรียนรู้ร่วมสังเกตชั้นเรียนและทา้หนา้ท่ีประธานในการสะทอ้นผล มีการใช้
นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนควบคู่กับวิธี การสอนแบบเปิด ด้านผลท่ีเกิดจากการใช้นวตักรรม
การศึกษาชั้นเรียน พบว่า ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน การสอน มีการจดัการเรียนการสอน
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ท างานเป็นทีม และสามารถพฒันาวิชาชีพของตนเองตาม
แนวทางการศึกษาชั้นเรียน ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้ า ให้ความส าคญัในการบริหาร งานวิชาการ ดา้น
ผลกระทบ จากมุมมองของครูมองวา่ ครูมีภาระงานมากเกินไป ทา้งานหนกั และไม่เขา้ใจเป้าหมาย
ท่ีแทจ้ริงของการใชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน ผูเ้รียนกลา้คิดกลา้แสดงออกอยา่งมีเหตุผล มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง มีความเป็นผูน้ าสถานศึกษา มีเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีเด่นชัด มีระบบการนิเทศ
ภายใน ท่ีเขม้แขง็ วฒันธรรมองคก์ารเปล่ียนไปเพื่อการเป็นองคก์าร แห่งการเรียนรู้ชุมชนมีความพึง
พอใจ และเขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนมากข้ึน ขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ีควรก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการน้านวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนเขา้มาใช้ในการพฒันา
วิชาชีพครูในโรงเรียน สถานศึกษาท่ีใชน้วตักรรมควรมีการเตรียมบริบทให้พร้อม ควรมีการอบรม
พฒันาครูให้เขา้ใจแนวทางของการศึกษาชั้นเรียน การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
จดัตั้งศูนยป์รึกษาแนะน้าการใช้นวตักรรมส าหรับการพฒันาวิชาชีพครูในแต่ละเขตพื้นท่ี ใคร่ควร
แสวงหาแนวทางในการพฒันาวิชาชีพท่ีเหมาะสมกบับริบทของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการติดตามผลและสร้างเครือข่าย โดยการขยายผลการใช้นวตักรรม
การศึกษาชั้นเรียนในสถานศึกษาอ่ืนใหม้ากข้ึน    
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ไผ ่ วสยางกูร (2556) ไดว้จิยัเร่ือง กระบวนการและผลของการศึกษาบทเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ของครู: การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ผลการวิจยัพบวา่ 1) ลกัษณะของการเรียนรู้ของครู 
ใน 3 ขั้นตอนของกระบวนการศึกษาบทเรียนคือ ขั้นการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นการ
ปฏิบติัการสอนและการสังเกตการสอน และขั้นการอภิปรายผลและการสะทอ้นกลบั มีดงัน้ี ครูได้
เรียนรู้จากเพื่อนครูในเร่ืองการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน 1) การเรียนรู้ตั้ ง
ค  าถาม  2) การเรียนรู้เพื่อแสวงหาสารสนเทศ  3) การเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้  4) การเรียนรู้เพื่อ
การส่ือสาร  5) การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม  รวมทั้งการใชส่ื้อและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ในชั้น
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ครูเกิดความตระหนกัถึงประโยชน์ของการท างานร่วมกนัและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู ส่วนลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูในทั้ง 3 ขั้นตอน เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้แบบการเก้ือกูล การส่ือสารทางบวกเพื่อใหก้ าลงัใจ และช้ีแนะซ่ึงกนัและกนัแบบสองทิศทาง
โดยครูแต่ละคนในกลุ่มต่างเป็นทั้งผูใ้ห้และผูรั้บการช้ีแนะ เพื่อการพฒันางานวิชาการร่วมกนั  
2) การปฏิสัมพนัธ์ในกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีลกัษณะต่างช่วยเพิ่มความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่กนัและกนั ครูผูใ้หญ่ไดเ้พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทนัสมยั ในขณะท่ีครูผูเ้ยาวไ์ดเ้พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการชั้นเรียน และ
การดูแลนกัเรียน กลุ่มครูท่ีสอนในกลุ่มสาระท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในวิธีและเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มครูท่ีสอนระดบัชั้นเดียวกนั ต่างไดช่้วยกนั
เรียนรู้ขอ้มูลเชิงลึกของนกัเรียนไดอ้ย่างมีคุณค่า 3) ผลของการศึกษาบทเรียนช่วยให้ครูไดพ้ฒันา
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติของการศึกษาบทเรียน ส่งผลให้เกิดการขยาย
ประสบการณ์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการสอนของตนเองและเพื่อนครูอย่างสร้างสรรค์ การ
เปล่ียนแปลงของครูดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้แบบ  
5 ขั้นตอน และมีการท างานอยา่งเป็นระบบ ไปเพื่อลกัษณะการเรียนรู้เพื่อช้ีน าตนเอง และนกัเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างครูในโรงเรียนให้มี
ความเป็นเครือข่ายของสังคมวชิาการหรือชุมชนวชิาการท่ีสร้างสรรคแ์ละเขม้แขง็มากข้ึน  

ธัญญา กาศรุณ (2556) ได้วิจัยเ ร่ือง การเปล่ียนแปลงค่านิยมเก่ียวกับการสอน
คณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนตน้แบบการใช้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ผลการวจิยัพบวา่ ค่านิยมเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ของครูในแต่ละประเด็น ดงัน้ี  

1) ค่านิยมเก่ียวกบัการวางแผนการสอน พบวา่ ครูใหคุ้ณค่ากบัการท างานร่วมกนัในการ
วางแผนการสอนให้คุณค่ากบัแผนการสอนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชั้นเรียนให้คุณค่ากบัการ
ออกแบบแผนการสอนท่ีเขา้กบัความสนใจและกระตุน้การคิดของนกัเรียนให้คุณค่ากบัแผนการ
สอนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีและไดฝึ้กทกัษะ ใหคุ้ณค่ากบัการเตรียม
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แผนการสอนเป็นอย่างดีในฐานะท่ีเป็นคุณภาพอย่างหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพ ให้คุณค่ากบัการ
สังเกตในฐานะท่ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพฒันาแผนการสอนให้คุณค่ากบัการคาดคะเน
ค าตอบของนกัเรียนเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการสอน  

2) ค่านิยมเก่ียวกบัการปฏิบติัการสอน พบวา่ ครูใหคุ้ณค่ากบัการสอนท่ีครูแสดงบทบาท
เป็นผูก้ระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อให้นกัเรียนคิดมากกว่าการบรรยาย การสอนในฐานะท่ีเป็นการเรียนรู้
ไปพร้อมกบันกัเรียน การสอนท่ีส่งเสริมการเรียนอยา่งมีความสุข การสอนท่ีก่อให้เกิดการร่วมมือ
กนัเรียนรู้ การเขา้ร่วมสังเกตการสอนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อการปรับปรุงการสอนการสอนท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง วิธีการสอนท่ีท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ให้
คุณค่ากบัการสังเกตในระหวา่งท าการสอนและการสะทอ้นผลการสอนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วย
ครูในการพฒันามุมมองดา้นการสอน วิธีการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง  

3) ค่านิยมเก่ียวกบัการประเมินชั้นเรียน พบว่า ครูให้คุณค่ากบัการวิพากษ์จากเพื่อน
ร่วมงาน การสะทอ้นผลหลงัการสอนในฐานะท่ีเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการสอน การสังเกต
ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินเพื่อการพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล การนิเทศติดตามของ
โครงการในฐานะท่ีเป็นการประเมินเพื่อพฒันาการสอน ให้คุณค่ากบัการสังเกตและการสะทอ้นผล
ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินเพื่อการปรับปรุงการสอนและการวดัและประเมินความรู้
ของนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบและพบการเปล่ียนแปลงค่านิยมเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ของครู
ในแต่ละประเด็น ดงัน้ี   

3.1) การเปล่ียนแปลงค่านิยมเก่ียวกบัการวางแผนการสอน พบวา่ ในช่วงปีแรกของ
การด าเนินโครงการนั้นการวางแผนการสอนของครูจะท าร่วมกบัผูป้ระสานงานโรงเรียน นกัวิจยั 
และครูผูส้ังเกตการสอน โดยประเด็นหลักท่ีครูให้ความส าคัญกับการวางแผนการสอนคือตัว
กิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีครูพยายามจะท าให้เป็นสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อเปิด
โอกาสให้นกัเรียนสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาไดต้ามความสามารถและศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั โดย
ครูผูส้อนและทีมจะน าแผนการสอนเดิมท่ีครูเคยใช้ตั้งแต่ก่อนเขา้ร่วมโครงการมาพิจารณาร่วมกบั
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของไทยเพื่อพิจารณาล าดบัหัวขอ้และเน้ือหาท่ีตอ้งสอนร่วมกบัการใช้
หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่นเพื่อเลือกประเด็นหรือลกัษณะกิจกรรมการสอนจาก
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีสามารถเข้ากันได้กับหัวข้อตามหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ของไทยน ามาสร้างเป็นกิจกรรมการสอนโดยประเด็นท่ีครูผูส้อนและทีมใหค้วามส าคญั
อยา่งมากในการวางแผนการสอน คือ ตวัสถานการณ์ปัญหาและค าสั่งท่ีใช้ในกิจกรรมหรือใบงาน
เพื่อให้เปิดพยายามใช้ภาษาท่ีนักเรียนเข้าใจง่ายและกระชับ รวมถึงการวางแผนลกัษณะการจดั



124 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนในแต่ละกิจกรรมวา่จะใหท้ ากิจกรรมในรูปแบบใด เช่น เป็นกลุ่ม 
เป็นคู่หรืองานเด่ียว ซ่ึงในปีแรกนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จะจดัแบบเป็นกลุ่มตลอดทั้งปีการศึกษา และ
มีการก าหนดบทบาทของครูเวลาอยูใ่นชั้นเรียน แต่จะยงัไม่มีการลงรายละเอียดของแผนการสอน
ตามรูปแบบการเขียนแผนการสอนท่ีสมบูรณ์ โดยแผนการสอนท่ีเร่ิมมีความสมบูรณ์ครูไดเ้ร่ิมจดัท า
ในช่วงปลายปีท่ี 1 และไดมี้การจดัท าแบบน้ีเร่ือยมาโดยการจดัท าแผนการสอนในปีต่อมาจะเป็น
ลกัษณะของการน าแผนการสอนของปีแรก ๆ และผลจากการใชแ้ผนจริงในชั้นเรียนมาเป็นฐานใน
ปรับและการวางแผนของปีถดัมา  

3.2) การเปล่ียนแปลงค่านิยมเก่ียวกับการปฏิบัติการสอน พบว่าครูเกิดการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติัการสอนทั้งในแง่ของรูปแบบการสอน บาทบาทของครู และวิธีการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และ 3) การเปล่ียนแปลงค่านิยมเก่ียวกับการประเมินชั้นเรียน พบว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการครูมีการประเมินโดยการให้คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบรวมถึงการใช้
การสอบ ซ่ึงขอ้สอบจะมีทั้งแบบปรนยัและอตันยั และหลงัการเขา้ร่วมในโครงการครูเร่ิมให้คุณค่า
กบัการสังเกตในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงของการประเมิน โดยครูมีวิธีในการประเมิน
ผูเ้รียนทั้งในระหวา่งท าการสอนและหลงัการสอน การพิจารณาจากผลงานหรือช้ินงานของนกัเรียน
และการมอบหมายใบงานเพื่อการประเมินผลรายบุคคล  

อลิษา มูลศรี (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การวางแผนการสอนในโรงเรียนท่ีใช้การศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด ผลการวิจยัพบวา่ ในการวางแผนการสอนในโรงเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิดนั้นประเด็นท่ีถูกน ามาอภิปรายในระหว่างการวางแผนการสอน คือ   
1) ศึกษาปัญหาในช่วงเร่ิมตน้ของบทเรียนจะตอ้งมีรายละเอียดค าสั่งท่ีชดัเจน 2) ศึกษาวสัดุอุปกรณ์
ส่ือการสอนส าหรับนกัเรียน 3) ศึกษาการคาดการณ์วิธีการแกปั้ญหาวิธีการคิด และการตอบสนอง
ของนกัเรียน 4) ศึกษาประเภทของค าถามท่ีอาจจะถามเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการคิดของนกัเรียน
ระหว่างบทเรียนน้ีและประเภทของค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 5) วิธีการจดัสรรเวลาในชั้นเรียนให้
เหมาะสมกบัส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน 6) วิธีการสรุปบทเรียน ซ่ึงในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดการ
อภิปรายท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย          

เจนสมุทร  แสงพนัธ์ (2555) ไดว้จิยัเร่ืองพฒันาการของกิจกรรมเชิงสัญญะของนกัเรียน
ผ่านวาทกรรมร่วมในชั้นเรียน คณิตศาสตร์ท่ีใช้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ผลการวิจยัพบว่า (1) วาทกรรมร่วมท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้นวตักรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวธีิการแบบเปิดมีสองประเภท ไดแ้ก่ (1.1) วาทกรรมส่ือความหมาย แสดงถึงภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียนนกัเรียนใช้เพื่อส่ือสาร ความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา และยุทธวิธีในการแกปั้ญหาของ
ตนเองใหแ้ก่ครูและเพื่อนนกัเรียน ซ่ึงใชม้ากในขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด และใน
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ขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน แต่ใชน้อ้ยในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้น
เรียน และ (1.2) วาทกรรมสร้างความหมาย แสดงถึงภาษาพูดหรือภาษาเขียน ท่ีนกัเรียนหรือครูใช้
ในการส่ือสารโตต้อบ และแลกเปล่ียนแนวคิดและยุทธวิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงครูมีบทบาทส าคญัใน
วาทกรรมดงักล่าวจากการออกเสียงซ ้ าในการโตต้อบและขยายแนวคิดจากวาทกรรมส่ือความหมาย
ของนกัเรียนให้เกิดความเขา้ใจร่วมในเน้ือหาและยทุธิวธีิในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงพบใน
ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน และการสรุปบทเรียนจากการเช่ือมโยงแนวคิด
ของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และ (2) พฒันาการของกิจกรรมเชิงสัญญะของนักเรียน มี
จุดเร่ิมตน้จากวาทกรรมส่ือความหมาย และการขยายไปเพื่อวาทกรรมสร้างความหมายร่วม ระหวา่ง
ครูและนกัเรียนในแต่ละขั้นของวิธีการแบบเปิด โดยกิจกรรมเชิงสัญญะของนกัเรียนถูกเปล่ียนรูป
จากระดบัทางสังคมจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับการ
กระท ากบัส่ือของจริง การกระท ากบัส่ือก่ึงรูปธรรม และการวาดภาพเสมือนท่ีแสดงยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหา ไปเพื่อกิจกรรมเชิงสัญญะของนักเรียนในระดับบุคคลจากการสะท้อนความสัมพนัธ์
ระหว่างสัญญะและความหมายอย่างต่อเน่ืองได้แก่การเขียนแผนภาพไดอะแกรม และการเขียน
แผนภาพไดอะแกรมประกอบกบัการเขียนค าอธิบายยุทธวิธีใน การแกปั้ญหา ทั้งน้ีการใชส่ื้อกลาง
เชิงสัญญะในขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน และการขยายแนวคิดของนกัเรียนในวาทกรรม
สร้างความหมายในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน ครูมีบทบาทส าคญัในพื้นท่ี
รอยต่อของพฒันาการของกิจกรรมเชิงสัญญะของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก และทา้ยน้ี วิธีการส่งเสริม
พฒันาการของกิจกรรมเชิงสัญญะของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีใช้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิดในประเทศไทยไดถู้กเสนอแนะไวใ้นงานวิจยัน้ี รวมทั้ง วิธีการศึกษาพฒันาการของ
กิจกรรมเชิงสัญญะของนกัเรียนจากงานวิจยัน้ี ยงัสามารถน าไปศึกษากบัเน้ือหาอ่ืน ๆ และระดบัชั้น
เรียนอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  

ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ (2554) ได้วิจยัเร่ืองการสังเคราะห์รูปแบบบริหารจดัการงาน
วชิาการในสถานศึกษาท่ีใชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน และวธีิการแบบเปิด โดยแบ่งกลุ่มพื้นท่ีวิจยั
ออกเป็น 4 กลุ่ม ด าเนินการศึกษา 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) รูปแบบการบริหารจัดการ  
2) แนวทางการสนบัสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน และ 3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
พบวา่ ผลจากการท่ีโรงเรียนในโครงการทั้งหมดไดน้ านวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิดไปใช้ในช่วง 2 ปี หรือ 5 ปี ท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีหลักฐานหลายอย่างท่ียืนย ันว่าครูได้
เปล่ียนแปลงความเช่ือเก่ียวกบัการสอน ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ ของนักเรียน และค่านิยม
เก่ียวกับการท างานร่วมกันของครู ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาและนกัศึกษาปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงการท างานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ท าให้
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โรงเรียนในโครงการกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานชุมชนแห่งการปฏิบติั (Community of 
Practice-based Learning Community: COP-based Learning Community) ท า ใ ห้ ลั ก ษณะก า ร
ปฏิบติังานของครูไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบติังานตามค าสั่ง แต่เป็นการท างานในฐานะ ครูผูเ้รียนรู้ 
(Teacher as a Learner) มองเห็นภาพการพฒันาวิชาชีพระยะยาว  ซ่ึงจะท าใหก้ารศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิดเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการพฒันาวิชาชีพครูท่ีย ัง่ยืนต่อไป นอกจากน้ีในส่วนของการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนนอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิ จะมี การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในแต่ละปีแลว้
สมรรถนะของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไม่ว่าจะเป็นดา้นการแกปั้ญหา การส่ือสาร 
การให้เหตุผลเป็นต้น เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งข้อมูลเชิงประจกัษ์ ท่ีครูผูส้อนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการใชน้วตักรรมรับรู้ไดจ้ากการสังเกตห้องเรียนและขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมอยา่ง
เป็นระบบ  

นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย ์(2554) ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาชั้นเรียน แนวคิดใหม่ในการ
พฒันาวชิาชีพครู พบวา่การศึกษาชั้นเรียน มีความส าคญัในการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองตามเหตุผลคือ 
1) ท าให้เกิดความเขา้ใจแนวคิดและแนวปฏิบติัการสอน 2) ปรับเปล่ียนความคิดวิธีสอนและการ
เรียนรู้ 3) ครูได้รับการพฒันาจากผลสะท้อนของนักเรียน 4) ได้รับการสนับสนุน จากเพื่อนครู
ดว้ยกนั นอกจากนั้นยงัพบว่า มีประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของครู เช่น การใช้ส่ือ
ของจริงเพื่อช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ การแกปั้ญหาอยา่งมีความหมาย การท่ีครูไดส้ะทอ้นเก่ียวกบัการ
สอน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ การท่ีครูไดมี้เครือข่ายสนบัสนุน ทางวิชาการภายในโรงเรียน 
ในขณะเดียวกนั “Lesson Study” หลีกเล่ียงลกัษณะอนัไม่พึงประสงค ์ท่ีพบในการพฒันาครูทัว่ไป 
เช่น เป็นการอบรมระยะสั้ น การอบรมท่ีไม่ต่อเน่ือง และไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียนและความตอ้งการของครูและขอ้ดีของรูปแบบ “Lesson Study” คือ ช่วยลดอุปสรรคเร่ือง
จานวนเด็กต่อห้องเรียนท่ีมากเกินไปได ้และครูจะไดป้ระโยชน์ตรงจากการพฒันาแผนการเรียนรู้
จนท าให้เกิดการวิจยัข้ึนได ้และลกัษณะของ “Lesson Study” แตกต่างจากการพฒันาครูทัว่ไป คือ 
การเปิดโอกาสใหค้รูไดม้องเห็นการสอนและ การเรียนรู้ในชั้นเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม นกัเรียนเป็น
หวัใจหลกัในการเรียนการสอน และครูไดมี้บทบาทส าคญั ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการสอน
และการพฒันาหลกัสูตร 

เกสร ทองแสน (2553) วจิยัเร่ือง การพฒันาครูตามมาตรฐานวชิาชีพครูคณิตศาสตร์ โดย
ใชก้ารศึกษาบทเรียน ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพครูคณิตศาสตร์ของครูท่ี
ไดรั้บการพฒันา โดยใชก้ารศึกษาบทเรียน อยูใ่นระดบัดีมากทุกคน คะแนนการประเมินอยูร่ะหว่าง
ร้อยละ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีผ่านเกณฑ์  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนจากครูท่ีได้รับการพฒันา      
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โดยใช้การศึกษาบทเรียน มีการพฒันาและมีการเปล่ียนแปลงในดา้นความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก     
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทกัษะทางสังคมท่ีดี
ข้ึน 

สรุปไดว้า่ การศึกษาชั้นเรียนเป็นนวตักรรมเพื่อพฒันาครูและพฒันากระบวนการท างาน
ของครูท่ีมีรูปแบบท่ีให้ครูได้ท างานร่วมกนัทั้งในดา้นการตั้งจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ให้เกิดข้ึนกบั
นกัเรียน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อน การสังเกต
การสอนและสะทอ้นผลการใชแ้ผนการสอนร่วมกนั ซ่ึงผลจากการปฏิบติังานร่วมกนั จะช่วยให้ครู
ไดพ้ฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ เน้ือหา และทกัษะ การจดัการเรียนรู้ และช่วยพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกับการศึกษาบทเรียนร่วมกนั พบว่า        
การพฒันาบทเรียนร่วมกนัเป็นแนวคิดการพฒันาครูวิชาชีพท่ีว่าด้วยการพฒันาตนเองของครูใน
บริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและโรงเรียนของครู ผา่นการท างานแบบร่วมมือรวมพลงัของกลุ่ม
ครูโดยมีกระบวนการท างานในการพฒันาวิชาชีพของครูตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  
ซ่ึงด าเนินงานในลกัษณะการท างานกลุ่มเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาการคิด
และการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองผา่นขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นวงจร
และมีหลกัการส าคญัของกระบวนการการท างานแบบร่วมมือรวมพลงัประเด็นการศึกษาท่ีมาจาก
การเรียนการสอนจริงการสังเกตผูเ้รียนในชั้นเรียนการให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการ
ปฏิบติังานและการด าเนินการในระยะยาวและขบัเคล่ือนกระบวนการให้สอดคลอ้งกบับริบทการ
ท างานจริงโดยครู  

 
การสอนงาน ช้ีแนะช้ีน า การเป็นพีเ่ลีย้งและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

แนวคิดเกีย่วกบัการสอนงานช้ีแนะช้ีน า 
การสอนงานช้ีแนะช้ีน า (Coaching) เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่าองค์กรในปัจจุบันได้

น าเอาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อท าให้คนในองค์กรสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการท างาน เกิดการเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังาน และท าใหเ้กิดความรู้หรือส่ิงใหม่ ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ซ่ึงวิธีการท่ีจะท าให้คนในองคก์รน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
ก็มีหลายหลายวิธีดว้ยกนั ข้ึนอยู่กบัว่าความรู้นั้น ๆ ซ่ึงน ามาจดัการให้เป็นระบบแล้ว เป็นความรู้
ประเภทใด หากเป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคลท่ีเป็นความสามามารถพิเศษ เคล็ดลบั หรือเทคนิคใน
การท างานซ่ึงอธิบายหรือถ่ายทอดออกมาไดย้าก องคก์รควรตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะใชเ้อกสาร คู่มือ หรือ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนในองคก์ร ซ่ึงในคร้ังน้ี
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จะขอน าเสนอวธีิการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์ร ดว้ยวธีิการ “สอนงาน” ซ่ึงจะช่วยดึง
เอาความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลท่ีอยูใ่นตวัผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ มาถ่ายทอดใหค้นอ่ืน
ในองคก์รไดเ้ขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมและการพฒันาองคก์ร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรในองค์กรตอ้งมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงมีเทคนิคท่ีควรน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลากรในองคก์ร ซ่ึง “Coaching” 
และ “Mentoring” เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อนัจะเป็น ตวัจกัรส าคญัท่ีจะ
น าไปเพื่อความส าเร็จโดยมุ่งเนน้ให้บุคลากรในองคก์รมีความสามารถ ผลการปฏิบติังานดีข้ึน และ
องคก์รมีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง  

ในขณะท่ีอาภาณ์  ภู่วิทยพนัธ์ (2549, น. 18) ได้กล่าวถึง การสอนงานเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัในการเอาใจใส่ดูแลลูกนอ้งตั้งแต่ลูกนอ้งเขา้มาท างานกบัตนเองจนกระทัง่ลูกนอ้งลาออกไป 
เพื่อใหลู้กนอ้งมีพฒันาการของความรู้  ทกัษะ  และความสามารถเฉพาะตวัท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี “Coaching” 
เป็นการสอนงานลูกนอ้งของตนเอง การเป็นผูส้อนงาน (Coach) การท่ีจะสอนงาน “Coaching” ไดดี้
นั้น ตอ้งมีความพร้อมทั้งผูส้อนและผูถู้กสอน   

นอกจากน้ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (2556, น. 12) เสริมต่อวา่ 
การสอนงานคลา้ยกบัการฝึกฝนนกักีฬาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้นกักีฬาสามารถเล่นกีฬาไดเ้ต็ม
ความสามารถ เดิมทีนั้นผูฝึ้กจะช้ีแนวทางและสอนแนะวิธีการเล่นให้อย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจุบนั
นอกจากการสอนแนะแล้ว ผูฝึ้กจะช่วยให้นักกีฬาวิเคราะห์ว่าตนเองจะเล่นได้ดีท่ีสุดในสภาวะ
แวดลอ้มอยา่งไร และถา้จะเล่น ใหไ้ดดี้ท่ีสุดอยา่งนั้นทุกคร้ัง จะมีอะไรเป็นอุปสรรคบา้ง เพื่อหาทาง
ขจดัให้หมดไป ในท านองเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาท่ีสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะช่วยให้ผูถู้กสอน
สามารถสะทอ้นภาพการปฏิบติังานของตนเอง ตระหนกัวา่ตนเองก าลงัท างานอะไรอยู ่และมีวิธีท า
อยา่งไร เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบติังานเหล่านั้น ขณะเดียวกนัผูส้อนงานจะให้ขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น
ซ่ึงผูส้อนยงัขาดอยู ่ นอกจากน้ีการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูส้อนและ
ความสามารถในการรับ ของผูถู้กสอนเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัองคก์รประกอบแวดลอ้มของการสอน
งานดว้ย เช่น ความชดัเจนในเกณฑ์ตดัสินความส าเร็จประสิทธิภาพของการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เป็น
ตน้ ถา้การสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มการท างานดีดว้ย การพูดคุยสนทนาระหวา่ง
การสอนงานจะช่วยให้ขอ้มูลยอ้นกลบักนัอย่างสม ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้ตอ้งคิดถึงมาตรฐาน
และเกณฑใ์นการน าไปเพื่อความส าเร็จในขณะปฏิบติังาน การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพจะสัมพนัธ์
กบับรรยากาศของการเรียนรู้ซ่ึงทั้งสองประการน้ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  

ส่วนวรรณวรางค์  ทพัเสนีย์ (2553, น. 45-46) ได้สรุปว่า การสอนงาน (Coaching)   
เป็นการพฒันาความรู้และทักษะของบุคคลเพื่อให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน หรืออีกนัยหน่ึง 



129 

 

การสอนงานมุ่งเน้นให้เ กิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการท างานได้ดี ข้ึน  
ในการสอนงาน หวัหนา้งานหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานมากกวา่จะให้ค  าแนะน าวธีิปฏิบติังานแก่
ลูกนอ้งหรือพนกังานใหม่  โดยเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลาไม่นานและมกัจะมีลกัษณะเป็นการพูดคุย
หารือกนัเป็นคร้ังคราว เพื่อปรับปรุงการท างานในด้านใดด้านหน่ึงแบบมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง  ดงันั้นการสอนงานจะเป็นกระบวนการท่ีหัวหน้างานใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของ
ลูกนอ้งใหมี้ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการท างานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยเน้นผล
การปฏิบติังานหรือเน้ือหาของงานเป็นส าคญั  โดยใช้การส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  เช่น  การสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการท างานและปรึกษาหารือเพื่อร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและรับรู้ถึงเป้าหมายและยทุธศาสตร์
ขององค์กร การสร้างวฒันธรรมการสอนงานให้เกิดข้ึนในองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
หวัหนา้งานก็ไดป้ระโยชน์จากการสอนงานตรงท่ีลูกนอ้งท างานไดถู้กตอ้ง  ทนัเวลา  รับรู้ถึงปัญหา
อุปสรรคในการท างานและความคาดหวงัของลูกน้อง  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างานและ
ชมเชยให้ก าลังใจการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของลูกน้อง ส่วนลูกน้องก็จะได้รับรู้และเข้าใจ
เป้าหมายการท างานขององคก์ารและความคาดหวงัของหวัหนา้ รู้จุดแข็งและจุดอ่อนในการท างาน
ของตนเองมีก าลงัใจในการท างานเม่ือทั้งหวัหนา้และลูกนอ้งไดรั้บประโยชน์จากการสอนงาน  ผล
การปฏิบติังานขององคก์รก็จะบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดดี้ยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีการส่ือสารสองทาง
ท่ีเกิดข้ึนในการกระบวนการสอนงานยงัช่วยเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการสอนงาน  
ซ่ึงในขณะเดียวกัน การนิเทศ การสอนงานท่ีใช้ในวงการศึกษาก็มีนักวิชาการทั้ง 

ชาวต่างประเทศและชาวไทยได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปน้ี โคมอสกิ 
(Komoski, 1997 อา้งถึงใน Wiles and Bondi, 2004, pp. 13-14) ใหค้วามหมายการนิเทศการสอนงาน
ว่า เป็นการใช้กระบวนการภาวะผูน้ ามีวตัถุประสงค์เพื่อ เป็นความร่วมมือ เป็นการปฏิสัมพนัธ์
มากกวา่การช้ีน า เป็นประชาธิปไตย มากกวา่เป็นเผด็จการ และเนน้ครูเป็นส าคญัมากกวา่เป็นผูนิ้เทศ
เป็นส าคญัการปรับปรุงการสอนนอกจากนกัวิชาการชาวต่างชาติท่ีไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศ
ทางการศึกษาไวด้ังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีนักวิชาการของไทยได้ให้ความหมายไวใ้นแง่มุมท่ี
คล้ายคลึงกนัอีกหลาย ๆ ท่าน สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ (2551, น. 11); วชัรา เล่าเรียนดี (2556,  
น. 5); ธัญพร ช่ืนกล่ิน (2553, น. 52); ยุพิน ยืนยง (2555, น. 35) สรุปไดว้่า การนิเทศการสอนงาน
ทางการศึกษา หมายถึง แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกับงานและหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการกระตุน้ดว้ยกระบวนท่ีเป็นระบบเพื่อการ
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ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนภายใตก้ารปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บ
การนิเทศ ส่งเสริมให้มีการพฒันาการท่ีจะน าวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึง
ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร อีกทั้งเป็นการช้ีช่องทางในลกัษณะท่ีเป็นกนัเองแก่ครูและนกัเรียน เป็น
ความร่วมมือระหวา่งกนั เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ีมารุต พฒัผล (2556, น. 498) กล่าววา่ การสอนงาน การโคช้ (Coaching) 
หมายถึง การท่ีผูส้อนงานใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตลอดจนฝึกทกัษะการปฏิบติังาน
ให้กบัผูท่ี้ได้รับการโคช้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการโคช้ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการโคช้มีความรู้ ทกัษะ ความช านาญความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน การโค้ชมีความส าคัญมากในการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและคุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีองค์กรตอ้งการ เพราะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

ความส าคัญของการสอนงาน  
การนิเทศการสอนนับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการส่งเสริมและพฒันาการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการปฏิบติังานของครู อีกทั้งยงัมีส่วนให้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จได ้ดงัท่ี กรองทอง  จิรเดชากุล (2550, น. 4); ยุพิน ยืนยง (2553, น. 38)  
ท่ีไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศการสอนอยา่งสอดคลอ้งกนัสรุปไดว้า่ การนิเทศการสอนเป็น
การช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาการพฒันาสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการพฒันางานในวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท าใหก้ารศึกษาเขา้เพื่อมาตรฐานการศึกษารวมถึงส่งผลถึงผูเ้รียนและ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมในท่ีสุดจากความส าคัญของการนิเทศการสอนดังกล่าว สรุปได้ว่า 
ถึงแมว้่าการนิเทศการสอนเป็นกิจกรรมท่ีมีความซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับ
บุคคลหลายฝ่าย แต่การนิเทศการสอนจะส่งผลต่อความเจริญงอกงามและช่วยเหลือสนบัสนุนครู ท า
ใหค้รูเป็นบุคคลท่ีพฒันางานในวชิาชีพของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท าให้การศึกษาเขา้เพื่อมาตรฐานการศึกษา รวมถึงส่งผลถึงผูเ้รียนและ
คุณภาพการศึกษาโดยรวม เกิดภาวะผูน้ าทางวชิาชีพ ไดอี้กแนวทางหน่ึงดว้ย 

ประเภทของการสอนงาน 
การสอนงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.  การนิเทศการศึกษา (Educational 

Supervision) ความหมายของการนิเทศการศึกษาไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย
แนวคิดไม่วา่จะเป็นแฮร์ริส  (Harris, 1985, p. 11) ซ่ึงสรุปไวว้า่ การนิเทศการศึกษา เป็นแนวความคิด
เก่ียวกับงานและหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการสอนในเร่ือง
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หลกัสูตร การจดัครูเขา้สอน การจดัการส่ือการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกการเตรียมและพฒันาครู
รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคล
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคงไว ้หรือเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในดา้นการสอนเป็นส าคญั  นอกจากนกัวิชาการชาวต่างชาติท่ีไดใ้ห้ความหมายของ
การนิเทศทางการศึกษาไวด้งักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีนกัวชิาการของไทยไดใ้หค้วามหมายไวใ้นแง่มุม
ท่ีคล้ายคลึงกันกับ สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์ (2551, น. 11) ท่ีได้ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาอย่างสอดคล้องกนัว่า เป็นความพยายาม และกระบวนการการให้ค  าแนะน า และการช้ี
ช่องทางในลกัษณะท่ีเป็นกนัเองแก่ผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ ท่ีสร้างสรรคไ์ม่หยุดน่ิง เป็นระบบ 
ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้  2. การนิเทศการสอน (Instructional 
Supervision) การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของผูนิ้เทศท่ีมุ่งจะปรับปรุงและพฒันาการสอนใน
สถานศึกษาโดยมุ่งปรับปรุงพฤติกรรมของครูเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพอนัส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการ
ท างานกบัครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศตอ้งใชค้วามรู้
ของการจดัการองค์กร ภาวะผูน้ า การส่ือความหมาย หลกัการสอน ในขณะท่ีท างานกบัครูในชั้น
เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กล่าวโดยสรุปวา่ การนิเทศการสอนมุ่งใหค้รูไดพ้ฒันาพฤติกรรมในการสอนอนัมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน หากครูมีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมและเทคนิควธีิการสอนท่ีเหมาะสม
แลว้ให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยการนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศ
การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพฒันาการสอนในโรงเรียนโดยมุ่งพฒันาพฤติกรรมการ
สอนของครูให้ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน หลกัการนิเทศการสอนท่ีผูท้  าหน้าท่ีนิเทศ
ควรยึดถือ คือ หลกัแห่งการส่งเสริมความเจริญงอกงามให้ผูส้อนและผูเ้รียน หลกัการจดัอย่างเป็น
ประชาธิปไตย หลกัการสร้างสรรค์ หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ หลกัการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
หลกัการปรับปรุงการเรียนการสอนและการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงาน
อ่ืน ดงันั้น ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูทุกระดบั โดยเฉพาะครูใหม่และ
ครูฝึกหดัตอ้งใชว้ธีินิเทศโดยการสังเกตและการวเิคราะห์การสอน 

บทบาทของผู้สอนงาน 
การนิเทศ การสอนงานเป็นภารกิจของอาจารยนิ์เทศครูพี่เล้ียงและผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี

เป้าหมายร่วมกนั คือ มุ่งพฒันาการเรียนการสอนใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการให้มี
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทั้ งครูเก่าครูใหม่และครูฝึกหัด ควรได้ผ่านกระบวนการนิเทศ 
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เป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่าการนิเทศเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาคนและ
พฒันาวิชาชีพ ซ่ึงวชัรา เล่าเรียนดี (2553) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนวา่เป็น
ศาสตร์สาขาหน่ึงและเป็นวิชาชีพชั้นสูง เช่นเดียวกบัวชิาชีพครูและวชิาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งมีการเรียนรู้ 
การศึกษาและการฝึกปฏิบติัก่อนเข้าเพื่ออาชีพ ศาสตร์ทางการนิเทศและวิชาชีพทางการนิเทศ
ประกอบดว้ยการศึกษาหลาย ๆ สาขาวิชา ท่ีส าคญั เช่น การออกแบบและการพฒันาหลกัสูตร การ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การวิจยัทางด้านหลักสูตรและ       
การสอน ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการนิเทศ ภาวะผูน้ าทางการนิเทศ รูปแบบและวธีิการนิเทศ เทคนิค
และทกัษะในการนิเทศ ภาระงานต่าง ๆ ในการนิเทศ การพฒันาวิชาชีพ การนิเทศหรือการพฒันา
วิชาชีพทางการศึกษาจึงเป็นศาสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนท่ีจะน าความรู้ ส่ิงท่ีรู้ เพื่อการ
ปฏิบติังาน ในภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ นอกจากนั้นเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้ าหมายและ
ประสบผลส าเร็จสูงสุดผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการนิเทศจะต้องมียุทธวิธีในการปฏิบัติ มีเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสม และศิลป์ในการด าเนินการ ศาสตร์ทางการนิเทศและการปฏิบติังานในวิชาชีพจึงตอ้ง
อาศยัศิลปะ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ จึงค่อนขา้งจะแตกต่างจากวิชาชีพอ่ืนๆจากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้สรุปว่า ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการนิเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์ เป็นผูท่ี้มีศิลปะ อาศยั
ความช านาญในการนิเทศ เพราะตอ้งเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กนั ไม่ว่าจะเป็นผู ้
วางแผน เป็นผูน้ า เป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือ จูงใจให้เกิดการพฒันา ตดัสิน และประเมินผลเพื่อให้
ทั้งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  

ในขณะท่ี มารุต พฒัผล (2556, น. 502-504) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนมีลาดบั
พฒันาการ 3 ช่วง ไดแ้ก่ 1) บทบาทการเป็นถ่ายทอดความรู้จากตนเองไปเพื่อผูเ้รียนหรือการสอน   
2)บทบาทการเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ 3) บทบาทการโคช้เพื่อการรู้คิด   
ซ่ึงเป็นบทบาทของผูส้อนในปัจจุบนั การโคช้เพื่อการรู้คิด เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพนัอยู่กบัการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด และแสวงหาค าตอบและพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ การโคช้เพื่อการรู้คิด
เป็นสมรรถนะใหม่ของผูส้อนในการพฒันาผูเ้รียนในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 
ดงัต่อไปน้ี 1) สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความกระหายใคร่รู้ อยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
อยากประสบความส าเร็จ มองการเรียนรู้วา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความทา้ทาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้ตั้งค  าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน  
2) กระตุน้การรับรู้ท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน โดยการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสังเกตส่ิงรอบตวัและเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง หรือจดักลุ่มลกัษณะท่ีเหมือนกนั เพื่อป้องกนัความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงการท่ี
ผูเ้รียนมีการรับรู้ท่ีดี จะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 3) ช้ีแนะการรู้
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คิด โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากส่ิงท่ีไม่ซับซ้อนไปเพื่อส่ิงท่ีมีความซับซ้อน
มากข้ึนเร่ือย ๆ ตามล าดบัขั้นของกระบวนการรู้คิด (ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ 
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์) นอกจากน้ียงัต้องใช้วิธีการกระตุ้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
จากสาระส าคญัหน่ึงไปยงัอีกสาระส าคญัหน่ึง หรือไปเพื่อการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ท าให้
การเรียนรู้มีความหมายมากข้ึน เม่ือการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความหมายจะท าให้การเรียนรู้นั้นมีความ
ย ัง่ยืน 4) ตั้งค  าถามทรงพลงั เป็นค าถามท่ีกระตุน้การคิดและการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีหลายประเภท 
ได้แก่ (1) ค าถามกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายในการคิด (2) ค าถามกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความ
ปรารถนาในการเรียนรู้ (3) ค  าถามท่ีเสริมสร้างพลงัความเช่ือมัน่ในตนเอง (4) ค าถามท่ีใชก้ระตุน้
แรงบนัดาลใจของผูเ้รียน (5) ค  าถามเชิงลึกท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนใชก้ารคิดขั้นสูง โดยการใชค้  าถามทรงพลงั
แต่ละประเภทสามารถบูรณาการเขา้ไปในการจดัการเรียนการสอนไดต้ลอดเวลา  5) ประเมินและ
สะทอ้นผล เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนใช้
ขอ้มูลสารสนเทศทางการประเมินเป็นขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อการวินิจฉยัปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการท างานของผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท่ีควบคุม
ก ากบัและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนในขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผลส าเร็จ และคน้หา
การปรับปรุง วิธีการเรียนรู้เพื่อไปเพื่อเป้าหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูส้อนท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลท่ี
มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน ประกอบดว้ย การใหข้อ้มูลกระตุน้การเรียนรู้ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
และการให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด การให้ขอ้มูลกระตุน้การเรียนรู้ เป็นการให้ขอ้มูลพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ภาระงาน (Job and 
Task) ตลอดจนวิธีการวดัและเกณฑ์การประเมินผล สร้างแรงจูงใจภายใน  ในการเรียนรู้การให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นการใหข้อ้มูลในระหวา่งและภายหลงัท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
การท างานต่างๆ เก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนการให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด เป็นการให้
ขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพิ่มเติม ภายหลงัการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้การช้ีแนะ
แนวทางและวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคล เพิ่มแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ ให้กาลงั
ใจผูเ้รียน และเสริมพลงัของการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ผูเ้รียนได้ทบทวนตนเองและสามารถนาไป
พฒันาการเรียนรู้ต่อไป 

คุณลกัษณะของผู้สอนงาน 
มารุต พฒัผล (2556, น. 498-499) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของโค้ชไวว้่า 1) สร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดี (Interpersonal) เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัอย่างแรกของผูท่ี้จะเป็นโคช้ เพราะการมี
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจะเป็นปัจจยัให้เกิดการรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและน าไปเพื่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 2) มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้
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ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ๆ ของโคช้ มีความหนกัแน่น เช่ือถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง พี่เล้ียงท่ีมี
บารมีทางวิชาการเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง จะท าให้เกิดการพฒันาอย่างรวดเร็ว  
3) การใหก้ารยอมรับและยนิดีกบัความส าเร็จในการท างานของผูอ่ื้น การแสดงความยนิดี การช่ืนชม 
การใหก้ าลงัใจในการพฒันาต่อยอดส่ิงน้ีจะท าใหผู้ท่ี้รับการโคช้เกิดกาลงัใจในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีมารุต พฒัผล (2556, น. 499-500) ยงักล่าวถึงหลักการโค้ชว่า  
1) การสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจ การโคช้ท่ีราบร่ืนตอ้งอาศยัปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู ้
โคช้และผูรั้บการโคช้เป็นปัจจยัสนบัสนุน ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือถือและความไวว้างใจของผูรั้บการ
โคช้ท่ีมีต่อผูโ้คช้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การโคช้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จ 2) การเสริมพลงั  เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูส้อนค้นพบความสามารถของ
ตนเอง ผูส้อนสามารถพฒันาการจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถก ากบัตนเองไดซ่ึ้งในระยะแรก
ผูโ้คช้จะให้การช่วยเหลือ ช้ีแนะอย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ผูรั้บการโคช้ค้นพบความสามารถของ
ตนเอง  3) การท างานอย่างเป็นระบบ การด าเนินการโคช้มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการ โคช้ มีการวางแผนการโคช้การด าเนินการโคช้ และการประเมินผลการ
โคช้ รวมทั้งการน าผลการโคช้มาปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของการโคช้  4) การพฒันาท่ี
ต่อเน่ือง  การโคช้เน้นกระบวนการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 5) การมีจุดเน้น การโคช้ท่ีดีจะต้องมี
วตัถุประสงค์และจุดเน้นในส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาท่ีชัดเจน ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
เทคนิควิธีการ ท่ีจะท าให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  6) การเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังานจริง   
การโค้ชท่ีดีจะต้องเช่ือมโยงกับการปฏิบัติงานจริงของผูส้อน ผูโ้ค้ชควรให้ค  าช้ีแนะอย่างเป็น
รูปธรรม เช่ือมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกบับริบทการปฏิบติังานจริงจนผูรั้บการโคช้เกิดความเขา้ใจท่ี
ชัดเจนจนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการโค้ช ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
7) การทบทวนและสะทอ้นผลการโคช้ เป็นการประเมินผลและทบทวนการด าเนินการโคช้วา่บรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการโคช้อยา่งต่อเน่ือง  

กระบวนการนิเทศการสอนงาน   
การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้นนอกจากจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน         

มีแนวทางการนิเทศท่ีชัดเจนแล้วย ังต้องค านึงถึงหลักการในการด าเนินการการนิเทศเป็น
องค์ประกอบอีกส่วนหน่ึงด้วย เพราะการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้ นจะต้อง
ประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกนั ดงัท่ีวชัรา เล่าเรียนดี และประเสริฐ มงคล (2556, น. 29)  
ไดก้ล่าวไวว้า่ การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้นจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานความร่วมมือ
ร่วมใจกนัระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมี
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ลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์ เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีและเป็นการสร้างเสริมขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานและส่งเสริมพฒันาความสามารถในการน าตนเอง สามารถคิดหา
วธีิการแกปั้ญหาปรับปรุงและพฒันาตนเองใหไ้ดใ้นท่ีสุด นอกจากน้ีแฮร์ริส (Harris, 1985 อา้งถึงใน 
วชัรา เล่าเรียนดี, 2556, น. 23-24) ไดก้ล่าวเสริมถึงกระบวนการนิเทศวา่มี 6 ขั้น คือ 1) ขั้นประเมิน
ประเมินเบ้ืองตน้ (Assessing) เป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่าง ๆ เพื่อจะพิจารณาความจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลง เช่น ท าการศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ร สังเกตและ
วเิคราะห์อยา่งละเอียดเก่ียวกบัส่วนต่าง ๆ ในองคก์รและประเมินผลการปฏิบติัเพื่อก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา 2) ขั้นล าดับความส าคัญ (Prioritizing) เป็นกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย
วตัถุประสงค ์และกิจกรรม ตามความส าคญั 3) ขั้นการออกแบบ (Designing) เป็นกระบวนการใน
การวางแผนหรือโครงงานของระบบเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 4) ขั้นจัดสรรทรัพยากร 
(Allocating Resources) เป็นกระบวนการในการจดัสรรทรัพยากรและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด 5) ขั้นการประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการใน
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลา วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) ขั้นการอ านวยการหรือ  
การสั่งการ (Directing) เป็นกระบวนการในการสนบัสนุนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีประสบผลส าเร็จ  

ในขณะท่ี มารุต พฒัผล (2556, น. 501) กล่าวถึง กระบวนการโคช้ว่า การโคช้เป็นการ
ด าเนินการท่ีเป็นขั้นตอนและมีความเป็นระบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
1) การเตรียมการโคช้ เป็นการสังเกตสังเกตพฤติกรรมเพื่อคน้หาจุดอ่อน และจุดแข็งของบุคลากรท่ี
จะไดรั้บการโคช้ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใช้ประกอบร่วมกบัขอ้มูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูส้อน เพื่อให้มัน่ใจวา่อะไรเป็นจุดอ่อนท่ีผูส้อนควรไดรั้บ
การพฒันา อะไรคือจุดแข็งท่ีควรส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึน 2) การก าหนดแผนการโคช้ ร่วมกนัระหว่างผู ้
โคช้และผูรั้บการโคช้ท่ีมีลกัษณะเป็นแผนการพฒันาส่วนบุคคลโดยระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของการโคช้ ซ่ึงผูโ้คช้ตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบัผูรั้บการโคช้ให้เห็นความส าคญัของการพฒันา
ตนเองเพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพหรืองานท่ีทา้ทายมากข้ึน ขั้นตอนน้ีมุ่งเน้นการกระตุน้
และสร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากรตอ้งการพฒันาและเปล่ียนแปลงตนเอง 3) การดาเนินการโคช้ 
เป็นการปฏิบติัการโคช้ตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยผูโ้คช้จะท าหน้าท่ีให้ความรู้ ค  าช้ีแนะ ค าแนะน า 
และการให้ผลยอ้นกลบั ทั้งในดา้นพฤติกรรมและผลการปฏิบติังานทั้งในด้านท่ีดีและดา้นท่ีควร
ปรับปรุง เพื่อน าไปปรับปรุงตนเอง  4) การติดตามและประเมินผล เป็นการตรวจสอบและประเมิน
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การบรรลุวตัถุประสงคข์องการโคช้เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงการติดตามและประเมินผล
ท าไดห้ลายวธีิ  เช่น การสังเกตพฤติกรรมการท างาน การสัมภาษณ์ การพูดคุย เป็นตน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัสรุปได้ว่า การโคช้ เป็นการท่ีผูส้อนงานให้
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตลอดจนฝึกทกัษะการปฏิบติังานให้กบัผูท่ี้ได้รับการโคช้
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการโคช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บ
การโคช้มีความรู้ ทกัษะ ความช านาญ ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังาน การโคช้ เป็นบทบาทของผูส้อนในปัจจุบนัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ได้
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล และมีความผูกพนัอยูก่บัการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ช้
ความคิด และแสวงหาค าตอบ และพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ     

แนวคิดเกีย่วกบัระบบพีเ่ลีย้งการดูแลให้ค าปรึกษา  
เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมาได้เร่ิมมีการจดัท าระบบพี่เล้ียง ในประเทศอเมริกาโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการพฒันาบุคคลากรให้มีความสามารถสูงข้ึน โดยการสร้างระบบในองคก์รจะเกิด
ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อุไรวรรณ  อยูช่า (2552, น. 2) กล่าววา่การน าระบบพี่เล้ียงมาใชใ้นการ
พฒันาองคก์ร ทั้งน้ีพี่เล้ียงจะมีหนา้ท่ีมากกวา่ผูส้อน และจะแบ่งปันประสบการณ์ ความรอบรู้ และ
ความช านาญ  ในงานไดรั้บความช่วยเหลือ ค าแนะน าเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในงานและอาชีพโดย
การไดรั้บผลสะทอ้นกลบัแบบรายบุคคล และยงัเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย เขา้ใจวฒันธรรม
และค่านิยมขององคก์รมากข้ึน พี่เล้ียง (Menter) จะไดรั้บประสบการณ์ มุมมอง วฒันธรรม ค่านิยม
ใหม่ ๆ พฒันาภาวะผูน้ าและทกัษะการส่ือสาร การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืนเป็นตน้แบบท่ี
ไดรั้บการยอมรับ  เป็นท่ีช่ืนชมจากบุคลากรในองคก์รสามารถขยายเครือข่ายในองคก์ร การมีระบบ
พี่เล้ียงในองค์กรเป็นกระบวนการสร้างกลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถ ศกัยภาพในการท างานสูง 
นอกจากน้ียงัสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์ร  

วรรณวรางค์  ทพัเสนีย ์(2553, น. 47-49) ไดก้ล่าวถึงในส่วนระบบพี่เล้ียง (Mentoring 
System) ไวว้่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตวัต่อตวัแบบระยะยาวจากเพื่อนร่วมงานท่ีมี
ความรู้ประสบการณ์และความเขา้ใจงานมากกวา่ ไปยงัพนกังานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรู้
และประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เล้ียงอาจจะถือเป็นการฝึกงานรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเป็น
กระบวนการพฒันาเชิงสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจในระบบพี่เล้ียง  อาจจะมีการน าประเด็นท่ีเป็นเร่ือง
ส่วนตวั มาปรึกษาหารือกนัได้ด้วย พี่เล้ียงกบัน้องเล้ียงก็จะมีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกนัมากกว่า   
โดยพี่เล้ียงไม่จ  าเป็นต้องเป็นหัวหน้างานแต่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าและ
ประสบการณ์มากกว่า ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานกันก็ได้ โดยทัว่ไประบบ 
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พี่เล้ียงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความคุ้นเคย ความสัมพนัธ์และ      
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีพี่เล้ียงยงัเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ผูอ้ยูใ่นความดูแลเม่ือมีปัญหาหรือ      
เกิดความสับสนและท่ีส าคญัพี่เล้ียงจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในเร่ืองพฤติกรรม จริยธรรมและ         
การท างานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รดว้ย  ดงันั้น  กิจกรรมต่าง ๆ ของระบบพี่เล้ียง
นั้นมีเป้าหมายทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  การสร้างระบบพี่เล้ียงในท่ีท างานจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  ไม่วา่จะเป็นพนกังานใหม่หรือพนกังานท่ีอยูใ่นองคก์ร พี่เล้ียงและองคก์รโดย
นอ้งเล้ียง ก็จะไดป้รับปรุงการท างานไดรั้บความช่วยเหลือและค าแนะน าเพื่อสร้างความกา้วหนา้ใน
อาชีพโดยไดรั้บผลสะทอ้นกลบัแบบรายบุคคล สามารถก าหนดเป้าหมายทางอาชีพท่ีเป็นไปไดจ้ริง
และบรรลุเป้าหมายนั้นได้รับการฝึกภาวะความเป็นผูน้ าเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและ
บทบาททั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เขา้ใจวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์รมากข้ึนไดฝึ้กงาน
กบัตน้แบบอยา่งใกลชิ้ด มีโอกาสไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายและไดรั้บการสนบัสนุนใหก้า้วหนา้
ไดม้ากข้ึน  

ส าหรับพี่เล้ียงจะไดรั้บรู้มุมมองใหม่ ๆ พฒันาภาวะผูน้ าหรือการเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี
และทกัษะการส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้
กวา้งขวางข้ึน เป็นตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากทรัพยากรบุคคลในองคก์รในแง่ของ
องคก์ร การมีระบบพี่เล้ียงเป็นกระบวนการสร้างกลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพในการท างานสูงและรักษาคน
เก่งคนดีไวใ้นองคก์รโดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้กลา้แสดงความคิดเห็น มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ พร้อมรับความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีในองคก์ร และอาภาณ์  ภู่วิทยพนัธ์ (2549, น. 20-23) การเป็นพี่เล้ียง (Mentor) เป็นการให้ผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ หรือเป็นท่ียอมรับหรือผูบ้ริหารในหน่วยงานให้ค  าปรึกษา และแนะน า
ช่วยเหลือรุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ (Mentee) ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้
มีศกัยภาพสูงข้ึน การเป็นพี่เล้ียงอาจไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีในปัจจุบนัโดยตรง ผูท่ี้เป็น “Mentee” เป็นได้
ทั้งพนกังานใหม่ หรือพนกังานท่ีปฏิบติังานในองค์กรมาก่อนโดยเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานโดดเด่น
กว่าคนอ่ืน โดย “Mentor” จะเป็นแม่แบบ และเป็นผูส้อนงานให้ “Mentee” รวมทั้งให้ก าลังใจ 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้ “Mentee”  มีโอกาสได้เติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน โดยใหโ้อกาสหรือเวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝีมือ และความสามรถในการท างาน  

ความหมายเกีย่วกบัระบบพีเ่ลีย้งการดูแลให้ค าปรึกษา  
การดูแลให้ค  าปรึกษา ตรงกบัค าภาษาองักฤษ ว่า “Mentoring” เป็นลกัษณะหน่ึงของ 

การนิเทศ (Supervision) ซ่ึงผูดู้แลให้ค  าปรึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ  
สูงกว่าผูรั้บการให้การดูแลปรึกษา มีความอาวุโสกว่า และจะต้องคอยดูแลให้ค  าปรึกษาอย่าง
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ต่อเน่ือง เพื่อให้การปฏิบติังานในวิชาชีพนั้นๆ เป็นไปตามท่ีคาดหวงัความหมายของการดูแลให้
ค  าปรึกษา (Mentoring) การดูแลใหค้  าปรึกษามีนกัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมาย
ไวข้องการดูแลให้ค  าปรึกษาไวห้ลายท่านดังเช่น โฮลเด้น (Holden, 1995, p. 5) ให้ค  าอธิบาย
ความหมายของค าว่า “Mentor” ไวด้งัน้ี 1) “Mentor” เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ประสบความส าเร็จ 
และมีความเป็นมืออาชีพทางความรู้ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจ 2) “Mentor”  เป็น
เสมือนเพื่อนท่ีมีทศันคติและมีความรู้สึก อารมณ์ท่ีดีต่อกนั 3) “Mentor”  เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ท่ี
พร้อมให้การช่วยเหลือครูใหม่ เป็นผูท่ี้มีทัศนคติ ความเช่ือ และปรัชญาทางด้านการสอน 4 ) 
“Mentor”  เป็นผูท่ี้ไวต่อความรู้สึก สุขมุรอบคอบ มีบุคลิกท่าทาง ความรู้และความเอาใจใส่ ส่งเสริม
บุคลากรหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์น้อยให้ปฏิบัติหน้าท่ีในงานท่ีได้รับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพ โดยพี่เล้ียงจะมีบทบาทในการใหค้  าปรึกษา ฝึกอบรม และใหก้ารสนบัสนุนในขณะท่ี
นกัวิชาการของไทยก็ไดใ้ห้ความหมายของการให้ค  าปรึกษาติดตามช่วยเหลือไวอี้กหลายท่านไม่วา่
จะเป็น สุเดือนเพ็ญ คงคะจนัทร์ และคนอ่ืน ๆ (2550, น. 7–8) ได้ให้ความหมายของการดูแลให้
ค  าปรึกษาว่า “Mentoring” หมายถึง พี่เล้ียง เป็นการให้ผูท่ี้มีความสามารถหรือเป็นท่ียอมรับ หรือ
ผูบ้ริหารในหน่วยงานใหค้  าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ในเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศกัยภาพสูงข้ึนแต่อาจไม่เก่ียวกบัหน้าท่ีในปัจจุบนัโดยตรง 
ทั้งน้ีจะมีความหมายท่ีใกล้เคียงกบัความหมายของค าว่า “Coaching” ซ่ึง หมายถึง การสอนงาน
ลูกนอ้งของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหน่ึงในการพฒันาบุคลากรหรือลูกนอ้งของตน  

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น. 99) กล่าววา่ “Mentoring” หมายถึง ผูท่ี้
มีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ีท่ียอมรับท่ีสามารถใหค้  าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือครู เพื่อศกัยภาพ
สูงข้ึน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ พี่เล้ียง (Mentor) จะดูแลครูครูท่ีได้รับ
การดูแลจากพี่เล้ียงเรียกว่า “Mentee” บางองค์กรจะเรียกว่า ระบบพี่เล้ียง(Mentoring System) น้ีว่า 
“Buddy System” ซ่ึ ง เ ป็นระบบท่ีพี่ จะต้อง ดูแล เอาใจใส่น้อง คอยให้ความช่วยเหลือและ 
ให้ค  าปรึกษาแนะน า เม่ือ “Mentee” มีปัญหา ทางดา้น กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล (2553, น. 11) กล่าววา่  
การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) คือ การได้รับข้อมูลหรือแนวทาง การแบ่งปัน
ประสบการณ์โดยบุคคลท่ีมีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับท่ีจะให้
ผูอ่ื้นได้พฒันาทั้งทางอาชีพและเร่ืองส่วนตวั นอกจากน้ีกรัณย์พล วิวรรธมงคล (2553, น. 43)  
กล่าววา่ การติดตามช่วยเหลือ (Mentoring) หมายถึง เป็นการน าเสนองานท่ีประสบความส าเร็จจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีจะช่วยให้เห็นภาพกวา้งขององค์ประกอบของกระบวนการการติดตามช่วยเหลือ
ระหว่างครูกับครูการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้อย่างมืออาชีพในการจัดการเรียน 
การสอน เป็นการสร้างทศันะคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ท่ีเหมาะส าหรับครูใหม่และยงัเป็นการสร้าง
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีรวมถึงสมาชิกให้มีช่องว่างระหว่างกนัไดน้้อยระหว่างรุ่นพี่ท่ีจะสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์เฉพาะทางให้กบัรุ่นน้องจากท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่า การดูแลให้ค  าปรึกษา 
หมายถึงกระบวนการของผูท่ี้มีประสบการณ์สูง หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ  ดูแล 
ช่วยเหลือดูแลปรึกษา และติดตามผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่เพื่อพฒันางานในดา้นต่าง ๆ โดยอาศยั
การยอมรับและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา 
ในอดีตกระบวนการให้ค  าปรึกษาติดตามช่วยเหลือจะเป็นกระบวนการแบบ 1 ต่อ 1 

ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ค  าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการและไม่มีโครงสร้าง ปัจจุบนัการให้ค  าปรึกษา
ติดตามช่วยเหลือสามารถท าได้หลายรูปแบบผ่านทางการให้ค  าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการซ่ึง
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและน ากระบวนการให้ค  าปรึกษาติดตามช่วยเหลือท่ีเป็นทางการเข้ามา
ผสมผสานดว้ยเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบัอุไรวรรณ  อยูช่า (2552, น. 10) ในยุคแรก
รูปแบบระบบพี่เล้ียงจะเป็นแบบคู่ การจบัคู่จะเป็นพี่เล้ียง 1 คน ต่อผูท่ี้ได้รับการดูแล 1-2 คน  
ส่วนระบบพี่เล้ียงแบบกลุ่ม พี่เล้ียงจะรับผิดชอบในการเป็นผูน้ า โดยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสมาชิก
หรือกลุ่มทุกคน และยงัเป็นการพฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม ส่วนกนิษฐา เชาวว์ฒันกุล (2553, 
น. 81-82) ได้เสนอแนวทางในการให้ค  าปรึกษาดังน้ี 1) การให้ค  าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ 
หมายถึง รูปแบบการสนทนาท่ีไม่มีการก าหนดหวัขอ้/ประเด็น วนั/เวลาท่ีชดัเจน เกิดจากการพูดคุย
กบัเพื่อนเม่ือมีโอกาสและก่อให้เกิดความเขา้ใจในขณะนั้น ๆ ซ่ึงการพูดคุยนั้นจะเป็นการสนบัสนุน
และกระตุ้นความคิด  2) การให้ค  าปรึกษาแบบเป็นทางการ หมายถึง รูปแบบการสนทนาท่ีมี
โครงสร้าง มีขอ้ตกลงในการปรึกษาและถูกศึกษา มีกรอบแนวคิดส าหรับการให้ค  าปรึกษาท่ีชดัเจน 
มีการร่วมกนัอภิปรายความคาดหวงั วตัถุประสงค ์และกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีความ
ตั้งใจในการพฒันาความรู้ผา่นการสนทนา 3)การใหค้  าปรึกษาโดยเพื่อน  

บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา  
บทบาทของการดูแลปรึกษา (Mentoring) และบทบาทของการสอนงาน (Coaching)        

มีความเช่ือมโยงกนั แต่ก็จะเกิดความแตกต่างกนัในบางประเด็น ดงัน้ีสุเดือนเพญ็ คงคะจนัทร์ และ
คนอ่ืน ๆ (2550, น. 7) กล่าวว่า วิธีการติดตามช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถสูงและใชใ้นการพฒันาแนวคิดน้ียงัคงอยู่ต่อมา
จนถึงปัจจุบนัโดยพี่เล้ียงจะมีหนา้ท่ีดงัน้ี 1) เป็นผูท่ี้คอยช้ีทางให้แก่กลุ่ม คอยเตือนแต่จะไม่ตดัสินใจ
เลือกทางให ้จะคอยช่วยใหก้ลุ่มมองภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างานในอนาคต ทั้งยงัคอยตั้งค  าถาม
ท่ีกระตุน้ใหก้ลุ่มหรือบุคคลหาค าตอบ ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มหรือบุคคลสามารถหาเทคนิคใหม่ ท่ีสามารถ
จะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆท่ีจากการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของกลุ่ม
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หรือบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยนอกเหนือจากประสบการณ์ของตนเองท่ีไดรั้บ 2) “Mentor” เป็นบุคคลท่ีคอย
ให้ขอ้มูล ความช่วยเหลือแก่ “Mentee”  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลความเห็นทั้งท่ีดีและข้อท่ีต้องปรับปรุง
แกไ้ขอย่างตรงไปตรงมาและด้วยความเป็นกลัยาณมิตร และเม่ือ “Mentee”  มีปัญหามาเล่าให้ฟัง
หรือปรึกษาก็จะตั้ งใจฟังอย่างตั้ งอก ตั้ งใจ  3) “Mentor”  เป็นผูค้อยกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่ม
มองเห็นเป้าหมายหรือวิสัยทศัน์ของกลุ่มหรือองคก์รและการท างานของแต่ละคนดว้ย 4) “Mentor”  
ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานหรือองค์กรมานาน จะเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีประสานเช่ืองโยง 
“Mentee”  กบับุคคลหรือกลุ่มอ่ืนในองคก์รท่ีจะสามารถช่วยให้ “Mentee” ไดรั้บประสบการณ์และ
เกิดการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้5) “Mentor” จะคอยท าหนา้ท่ีช่วยให้ 
“Mentee”  ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น แสดงประสบการณ์ และความสามารถเป็นท่ีประจกัษ์ 
และในขณะท่ีบุคคลหรือกลุ่มเกิดการเรียนรู้ จะท าให้บุคคลหรือกลุ่มมองเห็นความสามารถของ
ตนเองและพฒันาความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง  

ส่วน เซพีดา (Zepada, 2003, p. 210) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของผูดู้แลให้ค  าปรึกษา
แนะน า (Mentor) 5 ประการ  ได้แก่ 1) การสอน (Teaching) 2) การสนับสนุน (Sponsoring)   
3) การให้กระตุน้ส่งเสริม (Encouraging) 4) การให้ค  าปรึกษา (Counseling) และ 5) ความเป็นมิตร
(Befriending) รวมถึง รอล์ฟ (Rolfe, 2008 อา้งถึงใน กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล, 2553, น. 76) กล่าวถึง
บทบาทของผูดู้แลให้ค  าปรึกษาคือ การสร้างความสัมพนัธ์ ถามค าถาม ฟังและน าเอาความสามารถ
ของผูรั้บค าปรึกษาออกมา ผูดู้แลให้ค  าปรึกษาไม่ใช่ผูท่ี้มีอายุมากกว่า ฉลาดกว่า แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ทกัษะในการน าไปเพื่อบทสนทนาในการให้ค  าปรึกษา เกิดค าถามจากผูใ้ห้ค  าปรึกษาเพื่อกระตุน้ให้
ผูรั้บค าปรึกษาไดคิ้ดอยา่งอิสระมีการพฒันากระบวนการคิดวเิคราะห์ การสะทอ้นประสบการณ์ของ
พวกเขาในสถานการณ์นั้น ๆ มีการวางแผนการด าเนินการ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอย่างต่อเน่ือง  
โดยผูรั้บค าปรึกษาจะไดรั้บการเสริมพลงัอ านาจและก่อให้เกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยค าถามท่ี
ช่วยในการพฒันาตนเอง คือ 1) ตอนน้ีฉนัก าลงัเป็นอยา่งไร 2) ฉนัตอ้งไปถึงจุดใด 3) ฉนัจะไปถึงได้
อย่างไร และ 4) ฉันจะต้องท าอย่างไรบ้าง โดยผูใ้ห้ค  าปรึกษาต้องสะท้อนความคิดเห็น สร้าง
วตัถุประสงค ์ก าหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติั วางกรอบความตอ้งการทั้งในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อให้
ประสบความส าเร็จ และกล๊ิกแมน และคนอ่ืน ๆ (Glickman et al, 2010, p. 296) ไดน้ าเสนอเก่ียวกบั
ทักษะส าหรับผูใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน าว่า ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาจะต้องประกอบด้วยทักษะ
ดงัต่อไปน้ี คือ 1) ผูนิ้เทศจะตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจะตอ้งมีมาก่อน (Prerequisites)  2) ผูนิ้เทศตอ้ง
มีความรู้ (Knowledge) มีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (Interpersonal Skill)  3) ทกัษะในดา้นเทคนิค
ต่าง ๆ (Technical Skill)  
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สรุปไดว้า่ บทบาทของพี่เล้ียง คือ สร้างสัมพนัธภาพความไวเ้น้ือเช่ือใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บการ
สอนงาน ให้ค  าช้ีแนะ แนะน า ค่านิยม กลยุทธ์ในการปฏิบติัตวั ปฏิบติังาน วิสัยทศั และวฒันธรรม
องค์กรแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ และบทเรียนท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้มีมุมมอง 
การตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ต่อบุคคลหรือกลุ่ม ส่งเสริมให้มีความเขา้ใจต่อวฒันธรรมองค์กร          
เป็นตน้แบบท่ีดี เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นมืออาชีพ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนงาน ช้ีแนะช้ีน า และการเป็นพีเ่ลีย้ง 
ชนิสา ฮวดศรี (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบ

สอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 1.โปรแกรมการพฒันา
ภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1  ความน า  ส่วน
ท่ี  2 รายละเอียดโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วน
ท่ี 3 เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้น าแบบสอนงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐานในภาคสนาม และส่วนท่ี 4  แนวทางเง่ือนไข ตวัช้ีความส าเร็จในการน า
โปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชเ้ป็นโปรแกรมท่ี
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดพ้ร้อมกบัการน าเพื่อการปฏิบติั  2.โปรแกรมการพฒันาภาวะ
ผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานท่ีสร้างและพฒันาข้ึนเม่ือน าไปทดลองใชใ้น
ภาคสนาม พบวา่ 1)  กลุ่มเป้าหมายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรมพฒันาภาวะแบบสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) หลงัการพฒันาตาม
โปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ตามภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานสูงกว่าก่อนการพฒันาอย่าง            
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1  3) หลงัการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย มีทกัษะตามภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารข้ึน
พื้นฐาน มีการน าความรู้ทกัษะใหม่เพื่อการปฏิบติัสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 4) หลงัการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ข้ึนพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้ทกัษะใหม่เพื่อการปฏิบติัสูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  5) หลงัการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าแบบสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบสอนงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ (2557) ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางในการพฒันาบุคคลกรสาย
สนับสนุนด้านระบบพี่เล้ียงในมหาวิทยาลัยทกัษิณ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของระบบพี่เล้ียง
สามารถมีไดท้ั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม วิธีการจบัคู่ระหว่างพี่เล้ียงกบัผูไ้ดรั้บการดูแล ควรมาจาก
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คณะกรรมการหรือหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้  าหนด ลกัษณะของระบบพี่เล้ียง ควรเป็น
แบบทางการ มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนและมหาวิทยาลยั ควรมีคู่มือระบบพี่เล้ียงโดยทกัษะของพี่
เล้ียงดา้นการให้ค  าปรึกษาแนะน า ควรมีมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นการฟัง คุณลกัษณะ
ของพี่เล้ียง ดา้นเต็มใจให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นควรมีมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการมีปฏิภาณไว
พริบในการท างาน คุณลกัษณะของผูไ้ดรั้บการดูแล ดา้นการมีความพร้อมท่ีจะปรับปรุงการท างาน
ของตนควรมีมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดคือ สมรรถนะในการท างานสูง     

วราณี สัมฤทธ์ิ (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาระบบพี่เล้ียงเพื่อพฒันาความสามารถใน
การผลิตงานวจิยัในชั้นเรียนของอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. สภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการผลิตงานวจิยั
ในชั้นเรียนของวิทยาลยัพยาบาล พบว่าด้านการบริหารจดัการองค์การ ด้านวฒันธรรมองค์การ  
ด้านการบริหารการเงิน ด้านแหล่งศึกษาคน้ควา้ ส่ือเทคโนโลยี และวสัดุ อุปกรณ์ และด้านการ
บริหารบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง   ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการผลิตงานวิจยัใน
ชั้นเรียน ดา้นการบริหารเวลา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก จึงไดอ้อกแบบกระบวนการท าวิจยัในชั้น
เรียนควบคู่กบัการสอน ดา้นความรู้ในการท าวิจยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  และ
ดา้นทกัษะในการท าวจิยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ผลการวเิคราะห์แนวคิด และ
กระบวนการของการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีเน้นการมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล พบวา่ระบบพี่
เล้ียง การสอนแนะ การนิเทศและการให้ค  าปรึกษา มีความแตกต่างดา้นความหมาย ประเด็นส าคญั 
และกระบวนการ แต่พบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัเหมือนกนั คือ การมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคล 3. 
ระบบพี่เล้ียงเพื่อพฒันาความสามารถในการผลิตงานวิจยัในชั้นเรียนของอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาล ท่ี
ไดพ้ฒันาข้ึน ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและขอ้มูลป้อนกลบั ทั้งน้ีกระบวนการ
ของระบบพี่เล้ียง ประกอบดว้ยขั้นตอน 1) การเตรียมการ 2) การด าเนินการ 3) การประเมินผล ผล
การน าระบบพี่เล้ียงไปใช ้1 ภาคการศึกษา พบว่า ความรู้ และทศันคติเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน
ของอาจารยผ์ูรั้บการดูแลก่อน และหลงัการทดลองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อาจารยผ์ูรั้บการดูแลทุกคนสามารถท าผลงานวจิยัในชั้นเรียน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

จิตณรงค์  เอ่ียมส าอาง (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการโคช้และการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
ครูพณิชยกรรม  ผลการวิจยั พบว่า 1. การพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การวิจยัเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัการพฒันา
รูปแบบการโคช้ 2) การพฒันารูปแบบการโคช้ 3) การวิจยัทดลองหาประสิทธ์ิภาพผลของรูปแบบ
การโค้ช 4)  การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการโค้ช ได้รูปแบบการโค้ชเอพีซีซี เอ็มพีอา ร์ อี  
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(APCCMPRE Model) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์และปัจจยั
สนบัสนุน มีกระบวนการด าเนินการโคช้ 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นและ
ก าหนดประเด็นการพฒันา 2. ดา้นความรู้ปฏิบติัการโคช้ 3. การร่วมมือกนัวางแผน 4. ด าเนินการ
โคช้  5.ทบทวน สะทอ้นคิด 6. ปฏิบติัการโคช้ต่อ 7. ทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล         
8. ประเมินผลการใช้รูปแบบการโคช้ร่วมกนั  2.รูปแบบการโคช้เอพีซีซีเอม้พีอาร์ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คือ สมรรถภาพการโค้ชและจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
หลังจากใช้รูปแบบการโค้ชฯสูงกว่าก่อนการโค้ช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
ครูพณิชยกรรมมีความเห็นวา่ รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพและการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ หลงัเรียน 
ของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมทั้งนกัเรียนพณิชกรรม 
มีความเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ของครูอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   

ศิริรัตน์  ชาติเชยแดง (2555) ได้วิจยัเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันา
สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของครูผูส้อนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผลการวจิยั พบวา่ 1. ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศเพื่อนช่วยเพื่อนหลงัไดรั้บความรู้เร่ือง
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกวา่ก่อนไดรั้บความรู้เร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2. ครูทุก
คนมีความสามารถในการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคล หลงั
ไดรั้บการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกวา่ห่อนไดรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและมี
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอยู่ในระดบัดี 3. ครูมีความคิดเห็นว่าการจดัการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคลเป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและการ
นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใหค้รูสามารถพฒันาดา้นการจดัการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 4. ผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกคนอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 5. พฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนขณะเรียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอยูใ่นระดบัพอใช ้   

สุริศา ไขวพ้นัธ์ุ (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการน าระบบพี่เล้ียง (Mentoring 
System) มาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ายงานหลกัของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ศกัยภาพท่ีควรไดรั้บการพฒันา
มี 4 ดา้น คือ (1) ดา้นความรู้ ความสามารถ (2) ดา้นทกัษะในการท างาน  (3) ดา้นนิสัยในการท างาน 
และ (4) ดา้น กระบวนความคิดแบบ “Legal Mind” ส่วนแนวทางการน าระบบพี่เล้ียงมาประยกุตใ์ช้
ผา่นองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้น พบวา่ ในภาพรวมควรมีรูปแบบในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ เพื่อความ
ยืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานท่ีมีความหลากหลายซบัซ้อนและขอ้จ ากดัดา้นเวลาและ
ปริมาณท่ีมาก และน ามาใช้กบักลุ่มบุคลากรท่ีบรรจุใหม่ และกลุ่มท่ีมีการหมุนเวียนเปล่ียนงาน  
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โดยประยุกต์ใช้ร่วมกบัการบริหารจดัการและวฒันธรรมองค์การท่ีมีอยู่เดิม และด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง การส่งเสริม สนบัสนุน และจูงใจพี่เล้ียงมุ่งเนน้ท่ีโอกาสพฒันาเชิงวชิาการมากกวา่ตวัเงิน          

ธัญพร ช่ืนกล่ิน (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการโคช้ เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์พยาบาล ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล ในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. การพฒันารูปแบบการโคช้ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็น  
2) การออกแบบและพฒันารูปแบบการโค้ช 3) การทดลองใช้รูปแบบ 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการโคช้ ได้รูปแบบการโคช้พีพีซีอี (PPCE 
Coaching Model) ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้โดย
มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นวางแผน 3. ขั้นปฏิบัติการ 4. ขั้นประเมินผล  
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการทดลองสมรรถนะการโค้ช โดยรูปแบบดารโค้ชพีพีอีที
ประสิทธิภาพเชิงประจกัษอ์าจารยพ์ยาบาลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจารยพ์ยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้พีพีซีอีในมาก
ท่ีสุด รวมทั้ งนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมี
วจิารณญาณมีความเหมาะสมในระดบัมาก  

จากเอกสารวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การสอนงาน (Coaching) และ
การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) เป็นเทคนิคในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรท่ีตอ้งการ   
จะใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้การสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชา
ถึงผู ้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้ค  าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง (Two Way 
Communication) เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีโอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กนั ส่วนการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) การเป็น
พี่เล้ียง เลือกจากผูท่ี้มีความสามารถเป็นท่ียอมรับ หรือเป็นผูบ้ริหารในหน่วยงานมาให้ค  าปรึกษา
และแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผูท่ี้อยู่ในระดบัต ่ากว่าในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
ท างานเพื่อให้มีศกัยภาพสูงข้ึน ซ่ึงอาจไม่เก่ียวกบัหน้าท่ีในปัจจุบนัโดยตรงก็ได ้อย่างไรก็ตามทั้ง
การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ต่างก็เป็นเทคนิคในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีจะท าให้ทั้ งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างเต็มศักยภาพและ มีผลการ
ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการสอนงาน ช้ีแนะช้ีน า และการเป็น
พี่เล้ียงสรุปไดว้า่ การช้ีแนะ เป็นการศึกษาท่ีด าเนินการโดยครูผูท้  าหนา้ท่ีช้ีแนะจะใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ครูผูรั้บการช้ีแนะให้สามารถจดัระบบความคิด ทบทวนการท างาน และหาแนวทางการพฒันา
งานและแก้ปัญหาการท างานของตนเองด้วยตนเอง มีการช้ีแนะทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย การ
ช้ีแนะจะมุ่งสู่ “การบรรลุจุดหมาย” จึงเร่ิมตน้ท่ีงานท่ีตอ้งการพฒันา เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาความรู้
ความสามารถและทกัษะเฉพาะดา้น ซ่ึงใช้ระยะเวลาสั้น ส าหรับการเป็นพี่เล้ียง คือการด าเนินการ
โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในบทบาทของผูใ้ห้ค  าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษาผูม้ากดว้ยประสบการณ์ 
โดยจะเป็นผูช้ี้แนะและช่วยเหลือครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า โดยใช้การสอน ช้ีแนะ และให้
ค  าปรึกษา การเป็นพี่เล้ียงเน้น “พลงั แรงบนัดาลใจ ความมุ่งมัน่จากภายใน” ของครู จึงมุ่งพฒันา
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพผา่นวิธีการท่ีไม่มีรูปแบบเป็นทางการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการปฏิบติังาน
ประจ า มุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ วิธีการคิด การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานแนวทางการประยุกต์ใช้การช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงเพื่อพฒันาการสอนของครู เป็นการ
พฒันาครูเพื่อเสริมจุดเด่นและเติมส่วนท่ีบกพร่องในการสอนของครู โดยเร่ิมจากการรวมกลุ่มครู 
ซ่ึงจะรวมกลุ่มสองคนแบบหน่ึงต่อหน่ึงหรือกลุ่มเล็ก ระดบัชั้นเดียวกนัหรือขา้มระดบั กลุ่มสาระ
เดียวกนัหรือขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแต่ความสมคัรใจและความสัมพนัธ์อนัดีของกลุ่มครูนั้น 
แลว้ท าการตั้งเป้าหมาย โดยครูจะร่วมกนัตั้งเป้าหมายหลกัเพื่อพฒันาการสอนรายบุคคล ผ่านการ
แลกเปล่ียนและสะทอ้นถึงประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนท่ีดีและท่ีประสบความส าเร็จ และ
ท าการพฒันาการสอน โดยด าเนินการสอนตามท่ีวางแผนไว ้แลว้ให้เพื่อนครูร่วมกนัวิเคราะห์และ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อช่วยในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

 
  



146 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



 

 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย
 
 
รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัและพฒันาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) พฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ3) วิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน า สู่ ชุมชนการเ รียน รู้ทางวิชา ชีพโดยใช้ระ เ บียบวิ ธีวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามครูแกนน าก ลุ่ม เ ป้าหมายเ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมด 
มาสังเคราะห์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาคู่มือฝึกอบรม และพฒันาครูแกนน า  

ระยะท่ี 2 พฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดศึ้กษาในระยะท่ี 1 

ระยะท่ี 3 วเิคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ        

 
ระยะที ่1  การศึกษาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   

ผูว้ิจ ัยศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 19 คนโดยผูว้จิยัท  าการคดัเลือกจากผูท่ี้สนใจ สมคัรใจและยนิดีพร้อมใหข้อ้มูลท่ีส าคญั
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ใหค้วามร่วมมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยัโดยมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี     
มีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป และเป็นผูท่ี้ได้รับรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ และ 
มีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี          

1. เป็นครูผูน้ าท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนรู้       
2. ไดรั้บรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ         
3. ครูผูส้อนท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นวชิาชีพครูเป็นอยา่งดี       
4. มีอายงุานตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป           
5. มีความเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการโดยการอาสาสมคัร 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ได้แก่  ผูเ้ช่ียวชาญผูใ้ห้ข้อมูลในการยืนยนัสนับสนุนความ

คิดเห็นตามทศันะของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) และมี
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป        
2. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกอบรมหรือเป็นวทิยากรฝึกอบรมพฒันาครู    
3. มีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่มาแลว้     
4. ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ตามท่ีก าหนด 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบและสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อใช้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดองคป์ระกอบและสมรรถนะของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยผูว้ิจยัน าแนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและ 
แจนซี (Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ
และงานวิจยัของ พอดซาคอฟฟ์ (Podsakoff et al, 1990); บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990 
อา้งถึงใน สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, 2550); เลทวูดและแจนซี (Leithwood and Janzi, 2000 อา้งถึงใน  
ภทัรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธ์ิ, 2557); วอร์ด (Ward, 2002 อ้างถึงใน วาทิต  มีสนุ่น, 2556); ซัชคิน
และซัชคิน (Sashkin & Sashkin, 2003); ยุคล์ (Yukl , 2013); สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552); รัตติกรณ์ 
จงวิศาล, (2556); วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556); พิทูล อภยัโส (2557); อมัพร อานุภาพแสนยากร 
(2558); ช่วย นาคบรรพ์ (2558); พรทิพย ์ไตรภทัร (2558) ท่ีอธิบายเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงไดค้รอบคลุม 5 มิติ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การบ่ง ช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์  และ  
5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล และการสัมภาษณ์และสอบถามครูแกนน ามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือ

เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอค าแนะน าจาก
อาจารย ์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์น ามาประกอบในการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการศึกษาสมรรถนะผูน้ า         
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี       

ฉบบัท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีเป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า               
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นตามทัศนะของครูแกนน า
กลุ่มเป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ครูแกนน า         

ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชน                  
การเรียนรู้ทางวชิาชีพตามทศันะของครูแกนน า ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ครูแกนน า     

ฉบบัท่ี 3 แบบสอบถามพิจารณายืนยนัสนบัสนุนขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของ        
ครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ

ส าหรับการวจิยัดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี 1) มิติการมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) มิติการกระตุน้ทางปัญญา 4) มิติการบ่งช้ี
และให้ความชัดเจนทางวิสัยทศัน์ 5) มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล โดยผู ้วิจยัน า
แนวคิดทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและแจนซี (Leithwood and 
Janzi, 2000) เป็นหลักในการประกอบการสังเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ และงานวิจัยของ 
พอดซาคอฟฟ์ และคนอ่ืน ๆ (Podsakoff et al, 1990); บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990  
อ้างถึงใน สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ , 2550; เลทวูดและแจนซี (Leithwood and Janzi, 2000 อ้างถึงใน  
ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธ์ิ, 2557); วอร์ด (Ward, 2002 อ้างถึงใน วาทิต มีสนุ่น, 2556); ซัชคิน
และซัชคิน (Sashkin & Sashkin, 2003); ยุคล์ (Yukl , 2013); สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552); รัตติกรณ์ 
จงวิศาล (2556); วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556); พิทูล อภยัโส (2557); อมัพร อานุภาพแสนยากร 
(2558); ช่วย นาคบรรพ์ (2558); พรทิพย ์ไตรภทัร (2558) ท่ีอธิบายเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงได้ครอบคลุม 5 มิติ ท่ีส าคญัมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี    

2. ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and 
Avolio, 1994); เลทวูดและแจนซี (Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลักในการประกอบการ
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สังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ  เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเคร่ืองมือ (ดงัตารางท่ี 2.1)  

3. ผูว้จิยัสร้างแบบสัมภาษณ์โดยไดก้ าหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตท่ีก าหนด
ในกรอบแนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและแจนซี 
(Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลักในการประกอบการสังเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ  
เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในฉบบัท่ี 1  

3.1 ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ยแนวค าถาม ดงัน้ี คือ  
ท่านคิดวา่ครูแกนน าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนของท่านควร

มีคุณลกัษณะหรือสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นอะไรบา้งในแต่ละมิติดงัต่อไปน้ี  
3.1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
3.1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3.1.3 การกระตุน้ทางใชปั้ญญา 
3.1.4 การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิัยทศัน์ 
3.1.5 ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล        

3.2 น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างให้อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาดา้นเน้ือหาใน
ประเด็นในการสัมภาษณ์และความเหมาะสมตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา และวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาทั้งหมด  

3.3 ปรับปรุงประเด็นในแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.4 จดัท าแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป   

4. ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามโดยไดก้ าหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตท่ีก าหนด
ในกรอบแนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและแจนซี 
(Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ  และ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ครูแกนน าในชุดท่ี 1 น ามาก าหนดเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
มี 5 ระดบั เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 2 โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี
ผา่นการประเมิน คือ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 ข้ึนไปจากคะแนนเตม็ 5 คะแนนในฉบบัท่ี 2       

4.1 ศึกษากรอบแนวคิด หลกัการ โครงสร้าง แบบสอบถามให้ชดัเจน และก าหนด
ประเด็นค าถามในแบบประเมินใหค้รบถว้น          

4.2 จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน า ซ่ึงเป็นรูปแบบค าถามประมาณค่าเป็นตวัเลข 5 
ระดบั               
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4.3 น าแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าให้อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาขอ้ค าถามท่ีตอ้งการศึกษา
และวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด         

4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน า               
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตามทศันะของครูแกนน าตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา     

4.5 จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงครูแกนน า                  
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป               

5. ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณายนืยนัสนบัสนุนความคิดเห็นครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัใน
ฉบบัท่ี 3     

5.1 ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ โครงสร้าง และก าหนดแนววิธีการจดัท าแบบ
ประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของวตัถุประสงค์กบัเคร่ืองมือ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบ
พิจารณายนืยนัสนบัสนุนความคิดเห็นครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ      

5.2 จดัท าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์กบัเคร่ืองมือเพื่อ
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยจะใช้เกณฑ์การตดัสินระดบั
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั     

5.3 น าพิจารณายืนยนัสนับสนุนความคิดเห็นครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาขอ้ค าถามท่ีตอ้งการศึกษาและวดัได้ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษาทั้งหมด               

5.4 ปรับปรุงพิจารณายืนยนัสนบัสนุนความคิดเห็นครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา           

5.5 จดัท าพิจารณายืนยนัสนับสนุนความคิดเห็นครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป       

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี     
1. ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสร้างเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตท่ีก าหนด        
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2. การตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาไดท้  าการตรวจสอบเบ้ืองตน้ และมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ        
จ  านวน 5 คน มีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี          

2.1. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป        
2.2. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกอบรมหรือเป็นวทิยากรฝึกอบรมพฒันาครู     
2.3. มีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่มาแลว้      
2.4. ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 ขอ้ตามท่ีก าหนด เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) ครอบคลุมความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามและเน้ือหา      

3. น าแบบสอบถามท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั เพื่อขอ
ความเห็นและจดัพิมพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวจิยั 

การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี       

ขั้นท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัท่ี 1  
1. ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างปลายเปิดซ่ึงได้จากการศึกษาเอกสาร

แนวคิดทฤษฎีของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวูดและแจนซี (Leithwood and 
Janzi, 2000) เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาศึกษาตวับ่งช้ีในแต่ละมิติ เพื่อสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ครูแกนน า จ  านวน 19 คน เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั  

1.2 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย สังกดัโรงเรียน
เอกชน โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีเป็นค าถามปลายเปิด
เพื่อให้ครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระวา่สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง
และมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง   

1.3 ผูว้ิจยัน าผลจากการสัมภาษณ์ครูแกนน า จ านวน 19 คน มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เชิงเน้ือหาในแต่ละมิติ ทั้ง 5 มิติ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามในฉบบั
ท่ี 2 

ขั้นท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัท่ี 2   
1. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ครูแกนน าในฉบบัท่ี 1 มาท า

การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และจดัหมวดหมู่ทั้งรายดา้น และรายขอ้ ตวับ่งช้ีในแต่ละมิติ 
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2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายปิด
เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสร้างข้ึนจาก
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และสังเคราะห์ค าตอบของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายจากขอ้มูลฉบบัท่ี 1 และ
ปรับปรุงแกไ้ขการใชภ้าษาตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  

3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน า       
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน า ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัท่ี 2  ผูใ้ห้
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ครูแกนน าชุดเดิม จ านวน 19 คน  เป็นผูใ้หข้อ้มูลจากการสอบถาม ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่ า  5  ระดับ  เพื่ อค รูแกนน าให้คะแนนน ้ าหนัก ต่อสมรรถนะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงในศึกษาความคิดเห็นของครูแกนน าต่อส าคัญจ าเป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะผูน้ า                   
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ทั้ง 5 มิติ ตามทศันะของครูแกนน า   

ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัท่ี 3  
ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามพิจารณายืนยนัสนับสนุนข้อมูลจากการแสดงความ

คิดเห็นของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู ้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดย
แบบสอบถามและมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั แสดงความคิดเห็นยืนยนั
สนบัสนุนความคิดเห็นต่อตวับ่งช้ีของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพตามทศันะของครูแกนน า ทั้ง 5 มิติ (ภาคผนวก ง ) ก่อนน าขอ้มูลไปพฒันาในระยะ
ท่ี 2 ต่อไป  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ถูกตอ้งในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี    
1. ฉบบัท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีเป็นค าถามปลายเปิด

เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นตามทศันะ
ของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย  

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดย แจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตารางวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นตามทศันะของครูแกนน าใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)
น าเสนอในรูปการบรรยายเชิงพรรณนา 

2. ฉบบัท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทัศนะของครูแกนน าท่ีว ัดสมรรถนะผู ้น าการ
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เปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีพึงประสงค์ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ 
และแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ียตามเกณฑข์อง (บุญชม ศรีสะอาด,2543 : 100) ดงัน้ี   

5 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน   
การเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน   
การเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นมาก 

3 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน         
การเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นปานกลาง 

2 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นนอ้ย  

1 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นนอ้ยท่ีสุด  

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ า               
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าใช้แนวทางการ
ก าหนดค่าคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

4.51 – 5.00  หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าคญัจ าเป็นในระดบัมากท่ีสุด         

3.51 – 4.50  หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าคญัจ าเป็นในระดบัมาก          

2.51 – 3.50  หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าคญัจ าเป็นในระดบัปานกลาง         

1.51 – 2.50  หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าคญัจ าเป็นในระดบันอ้ย          

1.00 – 1.50  หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าคญัจ าเป็นในระดบันอ้ยท่ีสุด      

แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพตามทัศนะของครูแกนน า ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย (x ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3. ฉบับท่ี 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพิจารณายืนยนั
สนบัสนุนขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายโดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการ    
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น าผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงค านวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัค าถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบั คือ             

+1    หมายถึง เห็นด้วยเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ              

0      หมายถึง ไม่แน่ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ              

- 1     หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

 
ระยะที ่2 การพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 6 คน โดยมีคุณสมบติั
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป        
2. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกอบรมหรือเป็นวทิยากรฝึกอบรม      
3. มีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่มาแลว้      
4. ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ตามท่ีก าหนด 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
คู่มือการฝึกอบรม – กิจกรรมการฝึกอบรม 2 วนั และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติเพื่อพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ซ่ึงการฝึกอบรมน้ีจะใช้ในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีอธิบายเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดค้รอบคลุม 5 มิติ ท่ีส าคญั 
ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา  
4) การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือ

เป็นแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
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แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ           

คู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี       
1. แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ

ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบประเมินโครงร่างคู่มือฝึกอบรม ก่อนท่ี
จะน าไปทดลองใชจ้ริง โดยใชแ้บบประเมินโครงร่างคู่มือฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อศึกษาขอ้บกพร่อง
ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี            

1.1 ก าหนดเกณฑ์การเลือกผูป้ระเมินคู่มือฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คนโดยก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญ และไดข้อใหท้างมหาวทิยาลยัท าหนงัสือเรียนเชิญมาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี       

1.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป         
1.1.2 มีประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกอบรมหรือเป็นวทิยากรฝึกอบรม      
1.1.3 มีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่มาแลว้      
1.1.4 ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ตามท่ีก าหนด       

1.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคู่มือฝึกอบรมมีขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือมีดงัน้ี  

1.2.1 ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของโครงร่างคู่มือฝึกอบรม  
1.2.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะท าการประเมินแลว้น ามาเขียนขอ้ค าถาม  
1.2.3 น าแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ท่ี

ผูว้ิจยัไดข้อให้ทางมหาวิทยาลยัท าหนงัสือเรียนเชิญมาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั พิจารณาตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ และลกัษณะของขอ้ค าถาม และ
ภาษาท่ีใช ้                 

1.2.4 ปรับปรุง แกไ้ขแบบประเมินตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะไวแ้ลว้จดัท าแบบ
ประเมินโครงร่างคู่มือฝึกอบรมฉบบัสมบูรณ์ เคร่ืองมือท่ีสร้างส าหรับใช้ในการประเมินคู่มือ
ฝึกอบรม มีดงัน้ี               

1.3 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดบั ส่วนประกอบท่ีท าการประเมินไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 แนวทางการด าเนินการพฒันา 
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ส่วนท่ี 2 การพฒันาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลง ส่วนท่ี 3 การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชน                
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  ส่วนท่ี 4 การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม       

1.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมของคู่ มือฝึกอบรมสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาขอ้ค าถามท่ี
ตอ้งการศึกษาและวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด        

1.5 ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา     

1.6 จัดท าแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป 

2. การพฒันาคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี      

2.1. ผูว้ิจยัก าหนดส่วนประกอบหลกัของโครงร่างคู่มือฝึกอบรมโดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี    

2.1.1 แนวทางการด าเนินการพฒันา          
2.1.2 การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า       
2.1.3 การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   
2.1.4 การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีประกอบดว้ย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดคู่มือ ดงัน้ี     
ส่วนท่ี 1 แนวทางการด าเนินการพฒันา ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหค้รูแกนน าตระหนกัและเห็นความส าคญัของการฝึกอบรม มีความรู้ความเขา้ใจ 
มีทกัษะ การเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเห็น
คุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

ส่วนท่ี 2 การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่           

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม ใชเ้วลา 15 นาที เพื่อท า
การทดสอบความรู้ครูแกนน าดา้นสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบดว้ย 1) การมี
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อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ีและให้
ความชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล        

กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และความตระหนกัดา้นสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ 5 แผน และใบความรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาล
ใจ แผนการเรียนรู้ท่ี 3 การกระตุน้ทางปัญญา แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การบ่งช้ีและให้ความชดัเจนทาง
วิสัยทัศน์ และแผนการเรียนรู้ท่ี 5 การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล ใช้เวลาทั้ งหมด            
12 ชัว่โมง ทั้งน้ี แต่ละแผนการเรียนรู้มีลกัษณะกิจกรรม ดงัน้ี 

1) การบรรยายแบบมีส่วนร่วมท่ีอธิบายเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงไดค้รอบคลุม 5 มิติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง
บนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทศัน์ และ 5) การ
ค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล            

2) การแบ่งกลุ่มร่วมท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพจากการร่วมกนัอภิปรายตามประเด็นค าถามและกรณีศึกษา มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) 
การระบุปัญหาจากประเด็นค าถามและกรณีศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า การจดัการเรียนการสอน 
และการท างานของครูท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึน 3) การระดมความคิด เพื่อน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาจากประสบการณ์ 4) การสรุปผลวิธีการ
แกปั้ญหา โดยการแบ่งปันประสบการณ์และคดัเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน การ
ท างานเป็นทีม ตลอดทั้งการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ         

3) แต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้สรุปความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์
การเรียนรู้                     

4) การประเมินผลการเรียนรู้สมรรถนะผูน้ าในแต่ละแผนการเรียนรู้
หลงัเสร็จส้ินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินความรู้หลงัการฝึกอบรม ใชเ้วลา 15 นาที เพื่อท า
การทดสอบความรู้ครูแกนน าดา้นสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบดว้ย 1) การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ีและให้
ความชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล  

ส่วนท่ี 3 การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้เวลา 1 ชัว่โมง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การให้ค  าปรึกษาช้ีแนะปัญหา
การปฏิบติังานของครูแกนน ากบัครูเครือข่าย โดยท างานร่วมกนัแบบทีมการเรียนรู้ ท่ีมีครูแกนน า
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เป็นผูน้ าสู่การพฒันาวิชาชีพ โดยเน้นประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัจากกลุ่มครูในชุมชนการ
เรียนรู้ 

ส่วนท่ี 4 กิจกรรมการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 120 วนั ซ่ึง
กิจกรรมดงักล่าวครูแกนน าไดส้ร้างเครือข่ายของครูแกน าภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูแกนน า
และน าความรู้ทกัษะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมาประยุกตใ์ชใ้นการท างานและบูรณาการกบั
กระบวนการเป็นพี่เล้ียง ผูช้ี้แนะและการศึกษาบทเรียนระหว่างครูแกนน าและครูเครือข่ายโดยมี
สมุดบนัทึกกิจกรรมครูแกนน าและแบบประเมินผลแนบทา้ยคู่มือฝึกอบรม เพื่อให้ครูแกนน าเป็นผู ้
บนัทึกกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวชิาชีพ และใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเป็นผูป้ระเมิน     

2.2 น าเสนอคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาองค์ประกอบ เน้ือหา กิจกรรมและวดัผลได้
ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด           

2.3 ปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา         

2.4 จดัท าคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี     
1. ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสร้างเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตท่ีก าหนด        
2. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาไดท้  าการตรวจสอบเบ้ืองตน้ และ   

น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั เพื่อขอความเห็นและ
จดัพิมพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวจิยั 

การด าเนินการเกบ็รวมรวมข้อมูล  
1. ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อส่งโครงร่างคู่มือฝึกอบรมและแบบ

ประเมินไปพิจารณาและประเมินคู่มือฝึกอบรมหลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลต่อไป        

2. การด าเนินการจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ          
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัก่อนน าไปใชป้ระเมิน          
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2.2 เกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและประเมินคู่มือฝึกอบรมการพิจารณา
ความเหมาะสมใชเ้ปรียบเทียบกบัมาตรประเมินค่าในแบบสอบถาม โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ 
แต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน ตามเกณฑข์อง (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, น. 100) ดงัน้ี  

5 หมายถึง   คู่มือมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด     
4 หมายถึง   คู่มือมีความเหมาะสมระดบัมาก       
3 หมายถึง   คู่มือมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง      
2 หมายถึง   คู่มือมีความเหมาะสมระดบันอ้ย       
1 หมายถึง   คู่มือมีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด     

จากนั้นจะหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และแปลความหมายโดยเทียบกบัเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี         

4.51 – 5.00 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด      
3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมาก        
2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง       
1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดบันอ้ย       
1.00 – 1.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด      

การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียของคะแนนความเหมาะสม คือ ถา้ไดค้่าเฉล่ียความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ถือวา่โครงร่างคู่มือการพฒันาฝึกอบรมมีคุณภาพเหมาะสม        
ในเบ้ืองตน้ไม่ตอ้งท าการปรับปรุง ส าหรับขอ้ใดท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ 3.50 ให้พิจารณาถึงเหตุผลเป็น   
รายขอ้โดยการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของครูมือการพฒันา

สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพโดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่า
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตารางวเิคราะห์
ขอ้มูล        

 
ระยะที่ 3  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ              

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  ครูแกนน าโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและ

น าคู่ มือฝึกอบรมไปใช้ ผู ้วิจ ัยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการ
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เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยไดรั้บการคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ี
ผูว้จิยัก าหนดไว ้จ  านวน 19 คน และผูบ้ริหารจ านวน 1 คน        

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ผูว้ิจยัศึกษาความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ             

ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรม
จากผูเ้ช่ียวชาญและแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องตามขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ในระยะ  
ท่ี 2 ไปใชท้ดลองปฏิบติัการฝึกอบรมจริง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ    

เรียนรู้ทางวชิาชีพ มี 4 ฉบบั ไดแ้ก่  
ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ ครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล      
ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล      
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินการแสดงพฤติกรรม ผูบ้ริหารเป็นผูใ้หข้อ้มูล     
ฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผลลพัธ์ต่อโรงเรียน ครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล   

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
แบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ    

เรียนรู้ทางวชิาชีพ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี       
1. ผูว้จิยัศึกษากรอบแนวคิดและก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของ

การวิจยัท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือการประเมินผลการพฒันาตามรูปแบบการ
ประเมินทั้ง 4 ดา้นตามแนวคิดของ เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) (มารุต พฒัผล, 2556, น. 238-241;
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2557, น. 91-100) มีดงัน้ี             

1.1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก 
หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมต่อการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลงัการฝึกอบรมเสร็จ     

1.2 ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation)  เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ท่ี
ไดจ้ากการฝึกอบรมโดยตรวจสอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้ง 5 มิติ ทั้ง
ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) ในเน้ือหาการ
พฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยครูแกนน า
เป็นผูใ้หข้อ้มูลก่อน และหลงัการฝึกอบรม           
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1.3 ประเมินการแสดงพฤติกรรม (Behavior Evaluation)  เป็นการตรวจสอบวา่ผูผ้่าน
การอบรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการอบรมซ่ึงไดป้รับเปล่ียนทกัษะการเรียนรู้ ความรู้ พฤติกรรมเป็นไป
ตามความคาดหวงัของการฝึกอบรม ด้าน แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทศันคติ  เจตคติ
(Attitude) ค่านิยม (Values) โดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้หข้อ้มูล ก่อนการฝึกอบรม และหลงัฝึกอบรมมาแลว้ 
120 วนั              

1.4 ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อโรงเรียน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบวา่ 
ผลจากการอบรมไดเ้กิดผลดีต่อโรงเรียน หรือเกิดผลกระทบต่อโรงเรียนในลกัษณะใดบา้ง คุณภาพ
ขององค์กรดีข้ึน หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่จากการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยครูแกนน าเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลงัการฝึกอบรมมาแลว้  
120 วนั                 

1. แบบการประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรม เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
ครูแกนน าท่ีมีต่อคู่มือฝึกอบรมโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ดงัน้ี         

1.1 การประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรม โดยใชว้ดัความพึงพอใจของครูแกน
น าท่ีมีต่อการฝึกอบรมทั้งระบบ ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบวดัมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตาม
เกณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด (2543, น. 100) ดงัน้ี            

5 หมายถึง   มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมมากท่ีสุด        
4 หมายถึง   มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมมาก        
3 หมายถึง   มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมปานกลาง        
2 หมายถึง   มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมนอ้ย       
1 หมายถึง   มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมนอ้ยท่ีสุด    
การแปลความหมายค่าเฉล่ียน ้าหนกัคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี        
4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด        
3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจมาก         
2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจปานกลาง        
1.51 – 2.50 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจนอ้ย         
1.00 – 1.50 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด     
ก าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ียท่ีผา่นการประเมิน คือ ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.50 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน จึงจะถือวา่ผา่นการประเมิน            
1.2 แบบการประเมินผลการเรียนรู้ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมในแต่

ละหน่วยฝึกอบรม โดยประเมินตามสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
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โดยใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างในระยะท่ี 2 และก าหนดเกณฑผ์า่นการประเมินจากการทดสอบ คือ ตอ้ง
ไดค้ะแนนทดสอบหลงัจากการฝึกอบรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50          

1.3 แบบการประเมินผลพฤติกรรมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าโดยใชแ้บบประเมินผลจากการสังเกตติดตามพฤติกรรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าโดยผูบ้ริหารก่อนการฝึกอบรมและหลงัจากผา่นการฝึกอบรม 
120 วนั เพื่อประเมินการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า   สู่ชุมชน
การเรียนรู้ว่าครูแกนน ามีระดับพฤติกรรมในแต่ละด้านอยู่ในระดับใด นอกจากน้ี ก่อนการจดั
ฝึกอบรมผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูบ้ริหารของครูแกนน าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม วิธีการประเมินระดบัในการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าโดยใช้แบบประเมินระดับในการแสดงพฤติกรรม และขอความร่วมมือในการประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเป็น
ผูบ้ริหารอย่างเท่ียงตรง และอธิบายถึงวิธีการเก็บขอ้มูลส่งคืนมายงัผูว้ิจยั หลงัจากประเมินติดตาม
เสร็จเรียบร้อยแลว้รวมทั้งก าหนดคะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉล่ียน ้ าหนกัคะแนนของ
ระดบัความถ่ีของพฤติกรรม ตามเกณฑข์อง บุญชม  ศรีสะอาด (2543, น. 100) ดงัน้ี        

5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  (มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนสม ่าเสมอ 
เดือนละ 4 คร้ัง)  

4 หมายถึง ระดบัมาก  (มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างชดัเจน บ่อยคร้ังเดือนละ  
3 คร้ัง)               

3 หมายถึง  ระดบัปานกลาง (มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกค่อนข้างบ่อยเดือนละ  
2 คร้ัง)                  

2 หมายถึง  ระดบันอ้ย (มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกนาน ๆ คร้ัง เดือนละ1 คร้ัง)                    
1 หมายถึง ระดบัน้อยท่ีสุด  (มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบา้งเล็กน้อยยงัไม่มีการ

แสดงพฤติกรรมท่ีใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน)        
การแปลความหมายค่าเฉล่ียน ้ าหนักคะแนนของการประเมินติดตามจากการ

ฝึกอบรมโดยแบ่งออกเป็นระดบัความถ่ีของพฤติกรรมดงัน้ี            
4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด เดือนละ 4 คร้ัง         
3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัมาก เดือนละ 3 คร้ัง         
2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัปานกลาง เดือนละ 2 คร้ัง       
1.51 – 2.50 หมายถึง   ระดบันอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง         
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1.00 – 1.50 หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด ยงัไม่มีระดบัความถ่ีการแสดงพฤติกรรม
ท่ีใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน           

การก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินติดตามจากการฝึกอบรม ดงัน้ี หลงัจากการ
ฝึกอบรมครูแกนน าต้องได้คะแนนเฉล่ียโดยรวม ตั้ งแต่ 3.50 คะแนนข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน หรือแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยอยู่ในระดบัความถ่ีท่ีมาก 
หลงัจากไดแ้บบประเมินผลลพัธ์จากการฝึกอบรมแลว้ ก่อนน า ไปใชจ้ริง ผูว้ิจยัไดน้ าแบบประเมิน
ระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  ประเมินโดยผูบ้ริหารไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ประเมิน และภาษาท่ีใชแ้ลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ       

1.4. การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท างานของครู
แกนน าและโรงเรียน โดยการใชส้มรรถนะผูน้ าทั้ง 5 มิติ จากกิจกรรมบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพี่เล้ียง
การช้ีแนะและการศึกษาบทเรียนจากการสัมภาษณ์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็น
หลงัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. 
ด าเนินการสร้างแบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การ เรียนรู้ทางวชิาชีพ         

3. น าแบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้อาจารย์ท่ีปรึกษา พิจารณาด้านเน้ือหา พฤติกรรมท่ีจะสังเกตมีความ
เหมาะสมตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา และวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด     

4. ปรับปรุงแบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการ เรียนรู้ทางวชิาชีพตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา       

5. จดัท าแบบประเมินผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี     
1. ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสร้างเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตท่ีก าหนด        
2. การตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีอาจารย์

ประจ าสาขาวชิาไดท้  าการตรวจสอบเบ้ืองตน้ และมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้      
3. น าแบบสอบถามท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั เพื่อขอ

ความเห็นและจดัพิมพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวจิยั 
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การด าเนินการการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการตามระเบียบการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี            
1. ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากมหาวทิยาลยั เพื่อขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย              
2. ผูว้จิยัติดต่อกบัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อติดต่อประสานงานในการเก็บขอ้มูล

และช้ีแจงรายละเอียดการเก็บขอ้มูลดว้ยวาจาและแจง้วนันดัหมายวนัเก็บขอ้มูล     
3. ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่ออธิบายถึงความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั   
4. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนด และนัดหมายกบั

สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และผูใ้หข้อ้มูลจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด       
5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครบถว้นของการตอบ

แบบสอบถาม แลว้คดัแบบสอบถามเพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
แผนแบบการทดลอง ใชแ้ผนแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวกนัวดัทั้งก่อน และหลงัการ

ทดลอง (The One Group Comparison Pretest  Posttest Design)  (เกตุมณี  มากมี, 2563, น. 72)     
กลุ่มทดลอง   ทดสอบก่อนทดลอง   ทดลอง  ทดสอบหลงัทดลอง 
      E          O1     X   O2 
เม่ือ 
E   แทน  กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ 

                                         ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ       
O_1  แทน  ทดสอบความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงก่อนการฝึกอบรม    
X  แทน  การใชน้วตักรรมคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง       
O_2  แทน  ทดสอบความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหลงัการฝึกอบรม  
วิธีการด าเนินการวิจัย  ผูว้ิจยัน าคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู

แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีไดป้รับปรุงตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ไป
ทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นครูแกนน า โดยใชกิ้จกรรมฝึกอบรม 2 วนั รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง 
และกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซ่ึงคู่มือน้ีจะ
ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมี
วิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ความรู้ ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และการแสดง
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พฤติกรรมตามสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการ
ประเมินก่อนและหลงัการฝึกอบรมกบักลุ่มเป้าหมายในการวจิยั มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี                 

ก่อนการฝึกอบรม  
ผูด้  าเนินการหรือวิทยากรช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขั้นตอนต่าง ๆ ของการฝึกอบรมให้ผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมทราบ ก่อนเขา้เพื่อการฝึกอบรม โดยกล่าวถึงแนวทางการด าเนินการ ได้แก่ 
หลกัการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหค้รูแกนน าตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
การฝึกอบรม มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเห็นคุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

ระหวา่งการฝึกอบรม            
1. วทิยากรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่          
กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม ใช้เวลา 15 นาทีเพื่อท าการ

ทดสอบความรู้ครูแกนน าด้านสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ีและให้
ความชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล        

กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาความรู้ ทักษะ และความตระหนักด้านสมรรถนะผู ้น า  
การเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ 5 แผน และใบความรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 การกระตุน้ทางปัญญา แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทาง
วิสัยทัศน์ และแผนการเรียนรู้ท่ี 5 การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล ใช้เวลาทั้ งหมด                    
12 ชัว่โมง ทั้งน้ี แต่ละแผนการเรียนรู้มีลกัษณะกิจกรรม ดงัน้ี          

1) การบรรยายแบบมีส่วนร่วม           
2) การแบ่งกลุ่มร่วมท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ จากการร่วมกนัอภิปรายตามประเด็นค าถามและกรณีศึกษา มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่        
2.1) การระบุปัญหาจากประเด็นค าถามและกรณีศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า 

การจดัการเรียนการสอน และการท างานของครูท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน        
2.2) การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน        
2.3) การระดมความคิด เพื่อน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาจากประสบการณ์                 
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2.4) การสรุปผลวิธีการแกปั้ญหา โดยการแบ่งปันประสบการณ์และคดัเลือก
วิธีการท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน การท างานเป็นทีม ตลอดทั้งการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ                

3) แต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้สรุปความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้                   
4) การประเมินผลการเรียนรู้สมรรถนะผูน้ าในแต่ละแผนการเรียนรู้หลงัเสร็จส้ิน

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 3 การประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ใช้เวลา 15 นาที เพื่อท าการ

ทดสอบความรู้ครูแกนน าด้านสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การบ่งช้ีและให้
ความชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล        

2. วทิยากรและกลุ่มครูแกนน าแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การ
ให้ค  าปรึกษาช้ีแนะปัญหาการปฏิบติังานของครูแกนน ากบัครูเครือข่าย โดยท างานร่วมกนัแบบทีม
การเรียนรู้ ท่ีมีครูแกนน าเป็นผูน้ าสู่การพฒันาวิชาชีพ โดยเนน้ประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัจาก
กลุ่มครูในชุมชนการเรียนรู้          

3. หลังการเสร็จส้ินการฝึกอบรมผู ้วิจ ัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

หลงัการฝึกอบรม 120 วนั 
1. กิจกรรมการติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 120 วนั ในระหว่าง 120 วนั

ของการติดตามผล ครูแกนน าด าเนินกิจกรรมและสร้างกลุ่มเครือข่ายอยา่งนอ้ย 2 คน โดยใชค้วามรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมและการทบทวนบทเรียนเก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยใช้เทคนิคการเป็นผูช้ี้แนะสอนงาน และการเป็นพี่เล้ียงและการศึกษาบทเรียน   
โดยมีกิจกรรมการร่วมกลุ่มครูแกนน าและครูเครือข่ายเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียน ไดแ้ก่      

1.1 กระบวนการสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของครูแกนน า (PLC) ประกอบดว้ย  
ขั้นตอนท่ี 1: การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูแกนน า สร้างทีม

ครู คือ การรวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการเดียวกนั เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกนัครูท่ีสอนใน
ระดบัชั้นเดียวกนั เป็นตน้       

ขั้นตอนท่ี 2: การวิเคราะห์สภาพปัญหาคือ  คน้หาปัญหา ความตอ้งการร่วมกนั
เสนอปัญหา/ความตอ้งการจดักลุ่มปัญหาเลือกปัญหาเพียง โดยการพิจารณาร่วมกนั      
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ขั้นตอนท่ี 3: การออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหาคือ การร่วมกนัหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาร่วมตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา       

ขั้นตอนท่ี 4: น าแผนสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน  คือ น ากิจกรรมไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาเขา้ร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน
เป็นตน้                

ขั้นตอนท่ี 5: สะท้อนผลได้แก่ การสรุปการน ารูปแบบ/วิธีการ ในการน าไป
แกปั้ญหาการแกปั้ญหา เสนอแนะแนวทางในการพฒันา          

ขั้นตอนท่ี 6: การรายงานผลการด าเนินงานคือ การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน                

1 .2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูแกนน า สู่ ชุมชนการเ รียน รู้ทางวิชาชีพด้วย
กระบวนการการเป็นพี่เล้ียง ผูช้ี้แนะแนะน า และการศึกษาบทเรียนร่วมกนั ประกอบดว้ยกิจกรรม 
การศึกษาประเด็นปัญหาผูเ้รียนและการรวมทีมครูแกนน าและครูเครือข่ายและสร้างสรรคน์วตักรรม
ท่ีเกิดจากการรวมทีม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูแกนน าท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัโดยก าหนด
ขอบเขตระยะเวลา วงรอบท่ี 1 จดัการเรียนการสอนเดือนพฤศจิกายน  วงรอบท่ี 2 จดัการเรียนการ
สอนเดือนธนัวาคม วงรอบท่ี 3 จดัการเรียนการสอนเดือนมกราคม ส่งผลท าให้เกิดผลผลิตของการ
พฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือ ครูมีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้และ
ผลลพัธ์ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน และมี
สมุดบนัทึกกิจกรรมครูแกนน าและแบบประเมินผลแนบทา้ยคู่มือฝึกอบรม เพื่อให้ครูแกนน าเป็นผู ้
บนัทึกกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูติ้ดตามและ
ประเมินผล        

2. ผูว้ิจยัน าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน และจดัประชุมเพื่อให้ครูแกนน าได้
แสดงการสะทอ้นคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น หลงัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ยแนว
ค าถาม 4 ประเด็น ดงัน้ี 1) ท่านมีแนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างไร 2) กระบวนการน าการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนท าอยา่งไร 
3) อะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนในการน าการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่การเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนคืออะไร       
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3. ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลจากการประชุมเพื่อสะท้อนคิดร่วมกัน (Reflection) อย่างไม่เป็น
ทางการมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา เพื่อศึกษาและวเิคราะห์การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพหลงัจากการพฒันาเสร็จส้ินแลว้และน าเสนอใน
รูปการบรรยายเชิงพรรณนา  

4. ผูว้ิจยัน าแบบการประเมินผลพฤติกรรมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าโดยใช้แบบประเมินผลจากการสังเกตติดตามพฤติกรรม
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าโดยผูบ้ริหารก่อนการฝึกอบรมและหลงัจากผา่นการ
ฝึกอบรม 120 วนั              

5. ผูว้จิยัน าผลการประเมินท่ีไดท้ั้ง 4 ชุด มาวเิคราะห์และประเมินสรุปผล   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล และด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
ดงัน้ี  

1.  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย            

2. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์
น าเสนอในรูปการบรรยายเชิงพรรณนา หลงัจากไดด้ าเนินงานวิจยัตามแนวทางท่ีก าหนดไวแ้ล้ว 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด ท่ีไดจ้ากน าคู่มือไปทดลองปฏิบติัจริง และผลจากการวดัและ
ประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทั้งก่อนและหลงัการฝึกอบรม น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 ต่อไป   
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1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ระยะที ่1 
ศึกษาสมรรถนะ

ผู้น าการ
เปลีย่นแปลง 

 

ศึกษาทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ บาส และ อโวลิโอ (1994); เลทวูดและแจนซี (2000) 
เป็นหลกัในการประกอบการสงัเคราะห์ของนกัวิชาการต่าง  ๆ ในการก าหนดกรอบแนวคิด 
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 

 R1&D1:สังเคราะห์สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
โดยครูแกนน า 19 คนและยืนยนัสนบัสนุนขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจยั
พฒันาในระยะท่ี2 

 

ระยะที ่2 
พฒันาสมรรถนะ

ผู้น าการ
เปลีย่นแปลง  ของ
ครูแกนน า         สู่

ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ 

 

ศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบและศึกษาวิธีการจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

R1&D1:พฒันาตน้แบบโครงร่างคู่มืออบรมพฒันาและเคร่ืองมือแบบประเมินคู่มือฝึกอบรม 
 

R2&D2:ผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างคู่มืออบรมพฒันาและปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะไดคู้่มือการอบรมพฒันาท่ีผ่านการประเมินเพื่อใชใ้นการพฒันาในระยะท่ี 3 

 

ศึกษาวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพตามรูปแบบการประเมิน เคริกแพทริค Kirkpatrick’s 

R1&D1:น าคู่มือฝึกอบรมท่ีผา่นการประเมินไปทดลองปฏิบติัจริงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 

R2&D2:ประเมินผลการเรียนรู้ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมและประเมินความพึง
พอใจของครูแกนน าท่ีมีต่อการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม  
 

 
R3&D3:ประเมินพฤติกรรมก่อนการฝึกอบรมและประเมินเพ่ือติดตามผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกบั      
ครูแกนน าหลงัผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ 120 วนั 

R4&D4:ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท างานของครูแกน
น าและโรงเรียน โดยการใชส้มรรถนะผูน้ าทั้ง 5 มิติ และสรุปผลการพฒันาฯ 

ผลการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ระยะที ่3 
วเิคราะห์ผลการพฒันา

สมรรถนะผู้น า         
การเปลีย่นแปลง       
ของครูแกนน า             

สู่ชุมชนการเรียนรู้   
ทางวชิาชีพ 

 



 

 

บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล
 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน    

การเรียนรู้ทางวชิาชีพผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี  1 การศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ 
ระยะท่ี  2 การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ  
ระยะท่ี  3 การวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 

ระยะที ่1  ผลการศึกษาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
ผลการสัมภาษณ์ครูแกนน าผู้ให้ข้อมูลในรอบที ่1 ฉบับที ่1 ตอนที ่1 
ผลศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มีผลการวจิยัดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
3 
16 
19 

 
15.79 
84.21 
100 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ   
ต ่ากวา่30 ปี  
      30-40 ปี  
      41-50 ปี  
      51-60 ปี 
รวม 

 
- 
12 
5 
2 
19 

 
- 

63.16 
26.32 
10.53 
100 

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก 
รวม 

 
11 
8 
- 
19 

 
57.89 
42.11 

- 
100 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากวา่10 ปี  
10-15 ปี 
16-20 ปี  
21-30 ปี 
รวม 

 
- 
14 
3 
2 
19 

 
- 

73.68 
15.79 
10.52 
100 

 

จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและการหาค่า
ร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลส าคัญ
เก่ียวกบัคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
คร้ังน้ี ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 30-40 ปี จ  านวนมากท่ีสุด มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจ านวนมากท่ีสุด ผูต้อบ
แบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานอยูใ่นระหวา่ง 10-15 ปี 

ผลการสัมภาษณ์ครูแกนน าผู้ให้ข้อมูลในรอบที ่1 ฉบับที ่1   ตอนที ่2 
จากการสัมภาษณ์ครูแกนน า จ  านวน 19 คน เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตามกรอบแนวคิดทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลงของบาส 
และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวดู และแจนซี (Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลกัใน
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การประกอบการสังเคราะห์ของนกัวชิาการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานมาศึกษาตวับ่งช้ีในแต่ละมิติ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์และเป็นค าถามปลายเปิด และ
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลความคิดเห็นของครูแกนน า ทั้ง 19 คนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงักล่าว มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์สรุป และจดัหมวดหมู่ขอ้มูลแบ่งเป็นรายดา้นใน 5 มิติ แต่ละมิติมี 2 องค์ประกอบ 
รวมทั้งส้ิน 75 คุณลกัษณะพฤติกรรม สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการสัมภาษณ์      
ครูแกนน า 19 คน (ตารางท่ี 4.2-4.6) 

 

ตารางที ่4.2 สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยครูแกนน า
จ านวน 19 คน 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงมิติการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ตามการรับรู้ของครูแกนน า 
มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการช่ืนชม และยกยอ่งจากผูต้าม 
2. มีการปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอยา่งคงเส้นคงวา  
3. มีความยดึมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัในความเป็นจริง 
4. มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบติังานยดึวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
5. มีความสามารถชกัจูงผูต้ามใหเ้ตม็ใจท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขในงาน 
6. มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม 
7. มีการกระตุน้ผูต้ามใหร่้วมกนัพฒันาตนและทีม ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบติั
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
8. มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพฒันาความคิดวิเคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ี
หลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 
9. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  
10. มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถไม่ยอ่ทอ้จนส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยดี  
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
1. เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางดา้นศีลธรรม มีจรรยาบรรณ   
2. เป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหผู้ต้ามเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ  
3. เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ    
4. เป็นแบบอยา่งดา้นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและโรงเรียน  
5. เป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและเสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวนิยั  



174 

 

ตารางที ่ 4.3 สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการสร้างแรงบันดาลใจโดยครูแกนน าจ านวน 19 
คน 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงมิติการสร้างแรงบันดาลใจตามการรับรู้ของครูแกนน า 
มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายและพฒันางานอยูเ่สมอ 
2. ซ่ือสัตย ์สุจริต และตรงไปตรงมา 
3. มีเหตุผลและความยติุธรรม 
4. อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานแก่ผูต้าม 
1. เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามดว้ยค าพูด วาจาท่ีช่ืนชม ยกยอ่ง ใหก้ าลงัใจอยา่งจริงใจ 
2. สร้างแรงบนัดานใจให้ผูต้ามปฏิบติังานท่ียุ่งยากและซับซ้อนให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
3. ส่ือสารความคิดและวสิัยทศัน์ใหผู้ต้ามไดรั้บรู้ 
4. ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามด้วยวิสัยทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และมีพลังโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความ
เช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า  
5. กระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
6. ช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างานและผลส าเร็จจากงานท่ีไดท้  า 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้ามเพื่อพฒันาวธีิการท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
8. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวชิาชีพ   
9. สร้างโอกาสให้ผูต้ามไดท้  างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมายทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเม่ือ
งานมีความกา้วหนา้หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเทของผูต้าม 
10. สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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ตารางที ่ 4.4  สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการกระตุ้นทางปัญญาโดยครูแกนน า จ านวน 19 
คน 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงมิติการกระตุ้นทางปัญญาตามการรับรู้ของครูแกนน า 
มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค ์ 
2. กลา้คิดกลา้ตดัสินใจในการริเร่ิมและการแกปั้ญหาโดยยดึประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวม
เป็นส าคญั 
3. มีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
4. ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งเสริมและพฒันาผูต้ามทางปัญญาและอารมณ์ 
1. ใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
2. สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิงใหม่ ๆ  
3. สร้างความตระหนกัในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆร่วมกนั   
4. กระตุน้ใหผู้ต้ามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
5. กระตุน้ผูต้ามใหเ้ห็นวธีิการและแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
6. สนบัสนุนใหผู้ต้ามใชค้วามคิดในการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวธีิการแบบใหม่ 
7. รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ หลากหลายวธีิ 
8. เปิดโอกาสใหผู้ต้ามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ  ากดัขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์
9. ใหเ้กียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
10. ช่ืนชมและยอมรับการปฏิบติังานแบบ “คิดใหม่ ท าใหม่” เพื่อเอาชนะการปฏิบติัแบบเดิมท่ี
เคยชิน   
11. กระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ            
12. สร้างความมัน่ใจ เจตคติท่ีดี และความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน    
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ตารางที ่ 4.5 แสดงสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์
โดยครูแกนน าจ านวน 19 คน 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงมิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวสัิยทศัน์ 
ตามการรับรู้ของครูแกนน า 

มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกลและมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอยา่งสร้างสรรค์และเป็นไป
ได ้
2. มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ต่อวิสัยทศัน์และการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 
3. เขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน 
4. มีวสิัยทศัน์ใหม่ ๆ เพื่อน ามาช่วยในการปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน 
5. มีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถท าไดจ้ริงบนพื้นฐานของความเป็นจริง 
6. มีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลงมือปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้
7. มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
สถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 
ถ่ายทอดวสิัยทศัน์และเป้าหมายแก่ผูต้าม 
1. แสดงวสิัยทศัน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน 
2. เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้สดงวสิัยทศัน์และความคิดเห็น สามารถวางแผนการท างานและปฏิบติั
ไดจ้ริง 
3. ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 
4. ส่ือสารวิสัยทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์รแก่ผูต้ามให้สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
5. สนบัสนุนดูแลผูต้ามใหป้ฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั 
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ตารางที ่4.6 สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล 
โดยครูแกนน าจ านวน 19 คน 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงมิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล 
ตามการรับรู้ของครูแกนน า 

มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
2. รู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ       
3. เป็นผูน้ าสามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
4. สามารถส่ือสารเชิงบวกและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม 
5. สามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้
6. เป็นผูรั้บฟังท่ีดีแก่ผูต้ามท่ีมีความหลากหลายแตกต่างทางความคิด 
7. เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อให้
ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 
พฒันาทรัพยากรบุคคลตามศกัยภาพและความแตกต่าง 
1. ใหค้  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
3. สนบัสนุนการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกนัระหวา่งบุคคล 
4. เอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถตามความถนดัเฉพาะตน 
5. สนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทศัน์ส่วนรวมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
6. เปิดโอกาสใหผู้ต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
7. สร้างสัมพนัธ์และเครือข่ายท่ีดีกบัผูต้ามดว้ยกนั  
8. เสริมแรงและใหก้ าลงัใจต่อการปฏิบติังานของผูต้ามอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
9. มอบหมายงานใหผู้ต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของผูต้ามแต่ละคน 
10. วางตวัเป็นกลาง ใหก้ารเคารพและเตม็ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการท างานของผู ้
ตาม 
11. ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
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จากการสัมภาษณ์ครูแกนน าผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 19 คน ในรอบท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 น้ี
ได้ผลจากการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและสังเคราะห์สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผ่านการจ าแนกองค์ประกอบ
สมรรถนะดังกล่าวออกเป็น 5 มิติ ในแต่ละมิติประกอบด้วย มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ประกอบดว้ย 15 คุณลกัษณะพฤติกรรม  มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย 14 คุณลกัษณะ
พฤติกรรม  มิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา ประกอบดว้ย 16 คุณลกัษณะพฤติกรรม มิติการบ่งช้ีและให้
ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 12 คุณลกัษณะพฤติกรรม มิติการค านึงถึงความส าคญัของ
ปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 18 คุณลกัษณะพฤติกรรม รวมทั้งส้ิน 75 คุณลกัษณะพฤติกรรม 

ผลสรุปความคิดเห็นจากการสอบถามครูแกนน าในรอบที ่2 ฉบับที ่2 
หลงัจากสัมภาษณ์ครูแกนน าผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 19 คนในรอบท่ี 1 ดงักล่าว ผูว้จิยั

ได้น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิดเก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใชม้าตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีพึงประสงค ์มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และน าแบบสอบถามดงักล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารย์
ปรึกษาพิจารณา และใหค้  าแนะน า และน ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใหค้รูแกนน า ทั้ง 19 คน ตอบ
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไดผ้ลสรุปในรอบท่ี 2 ดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความส าคญัจ าเป็นของ
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของ 
ครูแกนน า จ านวน 19 คน ไดผ้ลวเิคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดดงัแสดง (ตารางท่ี 4.7 – 4.11) 
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ตารางที ่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมิติการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ตามการรับรู้ของครูแกนน าจ านวน 19 คน 

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

1 มีความรู้ความสามารถ ได้รับการช่ืน
ชม และยกยอ่งจากผูต้าม 

4.35 0.61 มาก 10 

2 มีการปฏิบติัต่อผูต้ามอย่างจริงใจและ
เป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอย่างคงเส้นคง
วา  

4.47 0.51 มาก 8 

3 มีความยึดมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัใน
ความเป็นจริง 

4.71 0.47 มากท่ีสุด 4 

4 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์  ความ
ส ามัค คี ร่ ว ม แ ร ง  ร่ ว ม ใ จ ในก า ร
ปฏิบติังานยดึวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 1 

5 มีความสามารถชักจูงผูต้ามให้เต็มใจ
ท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ และมี
ความสุขในงาน 

4.88 0.33 
มากท่ีสุด 

2 

6 มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม 

4.53 0.51 
มากท่ีสุด 

7 

7 มีการกระตุ้นผูต้ามให้ร่วมกันพฒันา
ตนและทีม ให้มีความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ ท่ี ดี ในการปฏิบัติวิช า ชีพอย่ า ง
ต่อเน่ือง 

4.18 0.39 มาก 12 

8 มีความสามารถในการมองการณ์ไกล
และพัฒนาความ คิดวิ เ คราะ ห์จน
มองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 

4.24 0.83 มาก 15 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
9 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้

ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.41 0.51 มาก 9 

10 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถไม่ย่อท้อจนส าเร็จ
ตามเป้าหมายดว้ยดี  

4.29 0.47 มาก 11 

11 เป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านศีลธรรม มี
จรรยาบรรณ   

4.12 0.33 มาก 14 

12 เป็นแบบอย่างในการมุ่งมัน่ปฏิบติังาน
ใหผู้ต้ามเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ  

4.82 0.39 มากท่ีสุด 3 

13 เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ    

4.65 0.61 มากท่ีสุด 5 

14 เ ป็ นแบบอย่ า ง ด้ า นก า ร เ สี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่ อประโยชน์
ส่วนรวมและโรงเรียน  

4.59 0.51 มากท่ีสุด 6 

15 เป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและ
เสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวินยั  

4.29 0.47 มาก 13 

เฉล่ียรวม 4.50 0.48 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.7 ความคิดเห็นของครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 โดยเรียงล าดบัความส าคญั
จ าเป็นของสมรรถนะจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) การส่งเสริมความสัมพนัธ์                     
ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบติังานยึดวิสัยทศัน์ร่วมกนั 2) ความสามารถชกัจูงผูต้ามให้
เตม็ใจท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขในงาน 3) เป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานให้
ผูต้ามเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ ตามล าดบัและเม่ือพิจารณาความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือข้อ 4 มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง               
ร่วมใจในการปฏิบติังานยดึวสิัยทศัน์ร่วมกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.94 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.24 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือขอ้ 8 มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและ
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พฒันาความคิดวิเคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ อยูใ่นระดบั
มากค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 

 
ตารางที ่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมิติการสร้างแรงบันดาลใจ
ตามการรับรู้ของครูแกนน าจ านวน 19 คน 

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

1 มีความขยัน  กระตือรือร้นในการ
ท างานท่ีท้าทายและพัฒนางานอยู่
เสมอ 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 1 

2 ซ่ือสัตย ์สุจริต และตรงไปตรงมา 4.35 0.49 มาก 9 
3 มีเหตุผลและความยติุธรรม 4.24 0.44 มาก 11 
4 อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 4.12 0.33 มาก 13 
5 เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามด้วยค าพูด 

วาจาท่ีช่ืนชม ยกย่อง ให้ก าลงัใจอย่าง
จริงใจ 

4.76 0.44 มากท่ีสุด 3 

6 ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ ห้ ผู ้ ต า ม
ปฏิบัติงานท่ียุ่งยากและซับซ้อนให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.71 0.59 
มากท่ีสุด 

4 

7 ส่ือสารความคิดและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนใหผู้ต้ามไดรั้บรู้ 

4.65 0.49 
มากท่ีสุด 

5 

8 ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามด้วยวิสัยทศัน์ท่ี
น่าประทบัใจ และมีพลงัโนม้นา้วจิตใจ
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ี
ก าลงัท า  

4.76 0.44 

มากท่ีสุด 

2 

9 กระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความกระตือรือร้น
ในการท างาน 

4.59 0.51 
มากท่ีสุด 

6 
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ตารางที ่ 4.8 (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 4.8 ความคิดเห็นของครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ า  

การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการสร้างแรงบนัดาลใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.48 โดยเรียงล าดบัความส าคญัจ าเป็น
ของสมรรถนะจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 1) มีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ี  
ทา้ทายและพฒันางานอยู่เสมอ  2) ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และมีพลงั
โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า 3) เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามด้วย
ค าพูด วาจาท่ีช่ืนชม ยกย่อง ให้ก าลงัใจอยา่งจริงใจ ตามล าดบัและเม่ือพิจารณาความส าคญัจ าเป็น

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

10 ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าใน
การท างานและผลส าเร็จจากงานท่ีได้
ท า 

4.29 0.47 มาก 10 

11 ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ 
ต่อผู ้ตามเพื่อพัฒนาวิ ธีการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

4.18 0.53 มาก 12 

12 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
วชิาชีพ   

4.29 0.47 มาก 10 

13 สร้างโอกาสให้ผูต้ามไดท้  างานอย่างมี
คุณค่าและมีความหมายทั้งต่อส่วนรวม
และส่วนตนเม่ืองานมีความก้าวหน้า
หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเท
ของผูต้าม 

4.47 0.51 มาก 8 

14 สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พูดกลา้คุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

4.53 0.62 มากท่ีสุด 7 

เฉล่ียรวม 4.48 0.48 มาก  
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ของสมรรถนะเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ 1 มีความขยนั กระตือรือร้นใน              
การท างานท่ีทา้ทายและพฒันางานอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.82 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.39 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือขอ้ 4 อุทิศตนเพื่อส่วนรวม อยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 

 
ตารางที ่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มิติการกระตุ้นทางปัญญาตาม
การรับรู้ของครูแกนน าจ านวน 19 คน 

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

1 มีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค ์ 4.12 0.33 มาก 15 
2 กลา้คิดกลา้ตดัสินใจในการริเร่ิมและ

การแกปั้ญหา โดยยดึประโยชน์ของ
นกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 1 

3 มีความคิดและหลกัการในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

4.65 0.61 มากท่ีสุด 4 

4 ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มา
ปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 7 

5 ใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

4.35 0.49 มาก 11 

6 สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมใหมี้
ความคิดริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิง
ใหม่ ๆ  

4.29 0.59 มาก 12 

7 สร้างความตระหนกัในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆร่วมกนั   

4.65 0.49 มากท่ีสุด 4 

8 กระตุน้ใหผู้ต้ามมีการแสดงออกทาง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

4.47 0.62 มาก 8 
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ตารางที ่ 4.9 (ต่อ) 

ข้อที่ ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

9 กระตุน้ผูต้ามใหเ้ห็นวธีิการและ
แนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.33 มาก 15 

10 สนบัสนุนใหผู้ต้ามใชค้วามคิดในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวธีิการ
แบบใหม่ 

4.24 0.44 มาก 13 

11 รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางใน
การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 
หลากหลายวธีิ 

4.76 0.44 มากท่ีสุด 3 

12 เปิดโอกาสใหผู้ต้ามแสดงความคิดเห็น
โดยเสรีไม่จ  ากดัขอบเขตความคิด 
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดนอกกรอบ
อยา่งสร้างสรรค ์

4.59 0.51 มากท่ีสุด 6 

13 ใหเ้กียรติและยอมรับในความคิดเห็น
ของสมาชิกทุกคน 

4.35 0.61 มาก 10 

14 ช่ืนชมและยอมรับการปฏิบติังานแบบ 
“คิดใหม่ ท าใหม่” เพื่อเอาชนะการ
ปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน   

4.18 0.39 มาก 14 

15 กระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน า
แก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ            

4.71 0.47 มากท่ีสุด 2 

16 สร้างความมัน่ใจ เจตคติท่ีดี และ
ความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน    

4.41 0.71 มาก 9 

เฉล่ียรวม 4.45 0.50 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.9 ความคิดเห็นของครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ า  
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการกระตุ้นทางปัญญาโดยภาพ
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รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยเรียงล าดบัความส าคญัจ าเป็น
ของสมรรถนะจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ 1) กล้าคิดกล้าตดัสินใจในการริเร่ิมและ 
การแกปั้ญหาโดยยึดประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 2) กระตุน้ให้ค  าปรึกษาและ
ค าแนะน าแก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ 3) รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ใหม่ ๆ หลากหลายวธีิตามล าดบัและเม่ือพิจารณาความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะเป็นรายขอ้พบวา่ 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการริเร่ิมและการแก้ปัญหาโดยยึด
ประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.82 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.39  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ขอ้ 9 กระตุน้ผูต้ามให้เห็นวิธีการและแนวทางใน
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.33 

 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจน
ทางวสัิยทศัน์ตามการรับรู้ของครูแกนน าจ านวน 19 คน 

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

1 มีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกลและมองเห็น
ค ว า ม ค า ดห วั ง ใ น อน า ค ต อ ย่ า ง
สร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้

4.65 0.61 มากท่ีสุด 4 

2 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่
ต่อวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 5 

3 เขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการ
ท างานอยา่งชดัเจน 

4.35 0.61 มาก 7 

4 มีวสิัยทศัน์ใหม่ ๆ เพื่อน ามาช่วยในการ
ปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน 

4.18 0.64 มาก 10 

5 มีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถท าได้
จริงบนพื้นฐานของความเป็นจริง 

4.24 0.66 มาก 9 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

ข้อที่ ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

6 มีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลงมือ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้

4.06 0.43 มาก 12 

7 มี ค ว ามส าม า รถในกา รว า งแผน
ทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และ
ทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 1 

8 แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ตนเองให้แก่ผูต้าม ท าให้ผูต้ามเช่ือมัน่
ในการปฏิบติังาน 

4.41 0.71 มาก 6 

9 เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้สดงวิสัยทศัน์
และความคิดเห็น สามารถวางแผนการ
ท างานและปฏิบติัไดจ้ริง 

4.76 0.44 มากท่ีสุด 3 

10 ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายใน
การวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนั 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 2 

11 ส่ื อส า รวิ สั ย ทัศน์  น โ ยบ า ย  และ
เ ป้ าหมายขององค์กรแก่ผู ้ต ามให้
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.29 0.59 มาก 8 

12 สนบัสนุนดูแลผูต้ามใหป้ฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั 

4.12 0.49 มาก 11 

เฉล่ียรวม 4.44 0.53 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.10 ความคิดเห็นของครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทาง
วิสัยทัศน์ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53  
โดยเรียงล าดับความส าคัญจ า เป็นของสมรรถนะจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่   
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1) มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
สถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 2) ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผน
ประสานความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 3) เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้แสดงวิสัยทศัน์และความคิดเห็น 
สามารถวางแผนการท างานและปฏิบติัไดจ้ริงตามล าดบัและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือข้อ 7 มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือขอ้ 6 มีความมัน่ใจและ
เป็นผูน้ าในการลงมือปฏิบัติตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  4.06 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 

 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงครูแกนน า

มิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคลตามการรับรู้ของครูแกนน าจ านวน 19 
คน 

ข้อที่ 
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

1 มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจ
ในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

4.76 0.44 มากท่ีสุด 4 

2 รู้ จ ัก ดูแล เอาใจใ ส่ ต่ อผู ้ต ามอย่ า ง
สม ่าเสมอ       

4.59 0.51 มากท่ีสุด 8 

3 เป็นผูน้ า สามารถสอนงาน (Coaching) 
และเป็นพี่ เ ล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผู ้
ตามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่
ละบุคคล 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 1 

4 ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร เ ชิ ง บ ว ก แ ล ะ มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม 

4.18 0.39 มาก 13 

5 สามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้บรรลุตาม
เป้าหมายได ้

4.71 0.47 มากท่ีสุด 5 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

ข้อที่ ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

6 เ ป็นผู ้รับ ฟัง ท่ี ดีแ ก่ผู ้ต าม ท่ี มีความ
หลากหลายแตกต่างทางความคิด 

4.29 0.47 มาก 11 

7 เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็น
รายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู ้ตาม รู้ สึกมี
คุณค่ามีความส าคัญต่อตนเองและผู ้
ตาม 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 2 

8 ให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผู ้
ตาม ท่ี มีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม 

4.18 0.53 มาก 13 

9 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่
ละบุคคลอยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 3 

10 สนับสนุนการท างานร่วมกัน โดย
ค า นึง ถึงความสามารถ ท่ี เส ริมกัน
ระหวา่งบุคคล 

4.47 0.51 มาก 9 

11 เอาใจใส่ผู ้ตามเป็นรายบุคคลและ
ส่งเสริมความสามารถตามความถนัด
เฉพาะตน 

4.12 0.49 มาก 15 

12 สนับสนุนทรัพยากรในการท างาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตาม
วิสัยทศัน์ส่วนรวมอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.71 0.47 มากท่ีสุด 6 

13 เปิดโอกาสให้ผูต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้
และประสบการณ์ในการท างาน 

4.24 0.56 มาก 12 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

ข้อที่ ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลว่า อนัดับ 

14 สร้างสัมพันธ์และเครือข่ายท่ีดีกับผู ้
ตามดว้ยกนั  

4.12 0.49 มาก 15 

15 เส ริมแรงและให้ก าลัง ใจ ต่อก าร
ปฏิบัติงานของผู ้ตามอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 

4.06 0.43 มาก 16 

16 มอบหมายงานให้ผู ้ตามได้ตรงตาม
ความรู้ความสามารถของผูต้ามแต่ละ
คน 

4.65 0.61 มากท่ีสุด 7 

17 วางตวัเป็นกลาง ให้การเคารพและเต็ม
ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัใน
การท างานของผูต้าม 

4.35 0.49 มาก 10 

18 ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 7 

เฉล่ียรวม 4.48 0.46 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.11 ความคิดเห็นของครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจก
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 โดยเรียงล าดบั
ความส าคัญจ าเป็นของสมรรถนะจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ 1) เป็นผูน้ าสามารถ        
สอนงาน (Coaching) และเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคล 2) เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
เพื่อให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 3) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่
ละบุคคลอยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอ และต่อเน่ืองตามล าดบัและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ3 เป็นผูน้ าสามารถสอนงาน และเป็นพี่เล้ียงให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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0.24  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้15 เสริมแรงและให้ก าลงัใจต่อการปฏิบติังานของผูต้าม
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43   

ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน              
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้ง5 มิติโดยผา่นการจ าแนกแต่ละมิติประกอบดว้ย 75 คุณลกัษณะพฤติกรรม
และผ่านการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการยืนยนัสนบัสนุนขอ้มูลความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายครูแกนน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  5 คน (ภาคผนวก ง) มาใช้ประกอบการพิจารณา
แนวทางในการพฒันาคู่มือฝึกอบรมเพื่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า            
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในระยะท่ี 2 ต่อไป 

 
ระยะที ่2 ผลการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ 

หลงัจากไดผ้ลจากการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์กบัครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในระยะท่ี 1 แลว้ 
ผูว้จิยัน าแนวคิดทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลงของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994); เลทวดู
และแจนซี (Leithwood and Janzi, 2000) เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวิชาการ  
ต่าง ๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผลการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากครูแกนน า พบวา่ องคป์ระกอบ
และสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีตอ้งพฒันา มี 5 
มิติ ไดแ้ก่ มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มี 15 คุณลกัษณะพฤติกรรม  มิติการกระตุน้ทางใช้ปัญญา
มี 16 คุณลกัษณะพฤติกรรม มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ มี 14 คุณลกัษณะพฤติกรรม มิติการค านึงถึง
ความส าคัญของปัจเจกบุคคล มี18 คุณลักษณะพฤติกรรม มิติการบ่งช้ีและวิสัยทัศน์ มี 12 
คุณลกัษณะพฤติกรรม ผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นกรอบในการใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงไดผ้ลการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(ดงัตวัอยา่งคู่มือภาคผนวก จ ) ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากผลสรุปการ
สัมภาษณ์และสอบถามครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ           
ครูแกนน าในสภาพปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการพฒันาคู่มือฝึกอบรมในคร้ังน้ี มี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่            
1) การน าคู่มือฝึกอบรมไปใชอ้บรม 2 วนั และ2) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจยัก าหนดโครงสร้าง
ของคู่มือฝึกอบรมซ่ึงแบ่งออกเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  แนวทางการด าเนินการพัฒนา ได้แก่ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหค้รูแกนน าตระหนกัและเห็นความส าคญัของการฝึกอบรม มีความรู้ความเขา้ใจ 
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มีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเห็น
คุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  

ส่วนท่ี 2  การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่  

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม เพื่อท าการทดสอบความรู้ครูแกน
น าดา้นคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบดว้ย 1) มิติการมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ 2) มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) มิติการกระตุน้ทางปัญญา 4) มิติการบ่งช้ีและให้ความ
ชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 

กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาความรู้ ทักษะ และความตระหนักด้านสมรรถนะผู ้น า                
การเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ 5 แผน และใบความรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 การกระตุน้ทางปัญญา แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทาง
วิสัยทศัน์ และแผนการเรียนรู้ท่ี 5 การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล ทั้งน้ี แต่ละแผนการ
เรียนรู้มีลกัษณะกิจกรรม ดงัน้ี           

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมของวิทยากรฝึกอบรมและครูแกนน าผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

2. การแบ่งกลุ่มร่วมท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพจากการร่วมกนัอภิปรายตามประเด็นค าถามและกรณีศึกษา มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

2.1 การระบุปัญหาจากประเด็นค าถามและกรณีศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า การ
จดัการเรียนการสอน และการท างานของครูท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

2.2 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
2.3 การระดมความคิด เพื่อน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาจากประสบการณ์จากครูแกน

น าร่วมกนั 
2.4 การสรุปผลวธีิการแกปั้ญหาโดยการแบ่งปันประสบการณ์และคดัเลือกวิธีการ

ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน การท างานเป็นทีม ตลอดทั้งการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ    

3. แต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้สรุปความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้   
4. การประเมินผลการเรียนรู้คุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าในแต่ละแผนการเรียนรู้หลงั

เสร็จส้ินกิจกรรมโดยในกิจกรรมท่ี 2 ครูแกนน าเรียนรู้เขา้ใจและสามารถน าความรู้ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ เจตคติในงาน ประสบการณ์การท างานและพฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคลซ่ึง
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ปฏิบติังานเร่ืองเดียวกนัหรือคนละเร่ือง แลว้ประชุมหรือจดักลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนั
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เม่ือรวบรวมแล้วก็มีการน าความรู้ท่ีได้มาสังเคราะห์วิเคราะห์หรือ
จัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดท่ีเป็นปัญหาของกันและกัน             
มีการจดัเก็บขอ้สรุปทั้งมวลอยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การยอมรับในกฎกติกาท่ีทุกคนยอมรับ แลว้
น ามาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไปปฏิบติั
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองโรงเรียนและเพื่อนครู 

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินความรู้หลงัการฝึกอบรม เพื่อท าการทดสอบความรู้ครูแกน
น าดา้นคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ ประกอบดว้ย 1) มิติการมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ 2) มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) มิติการกระตุน้ทางปัญญา 4) มิติการบ่งช้ีและให้ความ
ชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และ 5) มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล  

ส่วนท่ี 3  การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การให้ค  าปรึกษาช้ีแนะปัญหาการปฏิบติังานของครูแกน
น ากบัครูเครือข่ายและช่วยเสริมสร้างแนวคิดการท างานเป็นทีม การสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั 
ท าให้ครูเกิดการแลกเปล่ียนปัญหาท่ีพบบ่อยในโรงเรียน และหาทางแก้ไขร่วมกันโดยท างาน
ร่วมกนัแบบทีมการเรียนรู้ โดยครูแกนน าทุกคนเห็นตรงกนัว่าปัจจยัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) จากการประสานความเขา้ใจร่วมมือสู่ความส าเร็จท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน คือ   
การปรับตวั (Adapting) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และการประสานความร่วมมือ
(Coordinating) ท่ีมีครูแกนน าเป็นผูน้ าสู่การพฒันาวชิาชีพ 

ส่วนท่ี 4  การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 120 วนั จากการบูรณาการความรู้
ทกัษะการปฏิบติังานและการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครูแกนน าโดยมีกิจกรรมการร่วมกลุ่มครูแกนน าและครูเครือข่ายเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของครูแกนน า (PLC) ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนท่ี 1: กิจกรรมการรวมกลุ่ม PLC สร้างทีมครูแกนน าและครูเครือข่าย คือ  

การรวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการเดียวกนั เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกนัครูท่ีสอนในระดบัชั้น
เดียวกนั เป็นตน้  

ขั้นตอนท่ี 2: กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาคือ  คน้หาปัญหา  ความตอ้งการ
ร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการจดักลุ่มปัญหาเลือกปัญหาเพียง โดยการพิจารณาร่วมกนัระหวา่ง
ครูแกนน าและครูเครือข่ายกลุ่มสาระเดียวกนั 
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ขั้นตอนท่ี  3: กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาคือ การร่วมกันหา
แนวทางในการแกปั้ญหาร่วมตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนท่ี  4:  กิจกรรมการน าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน  
คือ น ากิจกรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหาเขา้ร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การ
เยีย่มชั้นเรียน สังเกตการสอนเป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 5:  กิจกรรมการสะทอ้นผลไดแ้ก่ การสรุปการน ารูปแบบ/วิธีการใน
การน าไปแกปั้ญหาการแกปั้ญหา เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

ขั้นตอนท่ี 6:   กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคือ การสรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน  

2. กิจกรรมส่งเสริมพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดว้ยกระบวนการ
การเป็นพี่เล้ียง ผูช้ี้แนะแนะน า และการศึกษาบทเรียนร่วมกนั ประกอบด้วยกิจกรรม การศึกษา
ประเด็นปัญหาผูเ้รียนและการรวมทีมครูแกนน าและครูเครือข่ายและสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีเกิดจาก
การรวมทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัโดยก าหนดขอบเขตระยะเวลา วงรอบ
ท่ี 1 จดัการเรียนการสอนเดือนพฤศจิกายน วงรอบท่ี 2 จดัการเรียนการสอนเดือนธนัวาคม วงรอบท่ี 
3 จดัการเรียนการสอนเดือนมกราคมโดยมีสมุดบนัทึกกิจกรรมครูแกนน า เพื่อให้ครูแกนน าเป็นผู ้
บนัทึกกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ท าใหเ้กิดผลผลิตของการพฒันาครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือครูมีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้และผลลพัธ์ของ
โรงเรียน ไดแ้ก่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 

ส่ือการเรียนรู้ ไดแ้ก่  ส่ือการเรียนรู้ส าหรับการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงเป็นตวักลางท าให้ครูแกนน าเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วเป็นเคร่ืองมือและตวักลางซ่ึง
มีความส าคญัในกระบวนการเรียนรู้มีหน้าท่ีเป็นตวัน าความตอ้งการของวิทยากรไปสู่ครูแกนน า      
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วเป็นผลให้ครูแกนน าเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยส่ือการเรียนรู้ประกอบด้วย คู่มือการ
ฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม เอกสารใบความรู้และกิจกรรม (ภาคผนวก จ) อุปกรณ์การ
สอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษา  

วิทยากร ไดแ้ก่ บุคคลผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามรถ ตลอดจนการพูดหรือน าเสนอและใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในเร่ืองนั้น ๆ ในการถ่ายทอดซ่ึงจะท า ให้ครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ เจตคติความสามารถ จนสามารถท าให้ครูแกนน าผูรั้บการฝึกอบรมเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการและในการจดัการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม จะแสดง
บทบาทและหนา้ท่ีท่ีส าคญัของวทิยากรมีดงัน้ี 

1. วิทยากรศึกษาหลกัสูตรการฝึกอบรม ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดรายละเอียด
ของเน้ือหาในการด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและน าขอ้มูล
เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเตรียมการฝึกอบรมจะเป็นไปอย่างละเอียดและรอบคอบ 
รวมทั้งจดัเตรียมทีมงานใหมี้ความพร้อมในการท่ีจะเป็นวทิยากรฝึกอบรม 

2. ประสานงานในเร่ืองการจดัเตรียมงาน เตรียมพร้อมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ฝึกอบรม เพื่อความสะดวกและราบร่ืนในการด าเนินการตามโครงการ เช่น สถานท่ี อาหาร ระบบ
ไฟฟ้า แสง สี เสียง และตรวจสอบ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นจะตอ้งใช ้เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม เช่น วดีีโอโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉาย เป็นตน้ 

3. ร่วมปรึกษาหารือทีมงาน เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูแกนน าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งเอาไวซ่ึ้งวทิยากรไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

3.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ วิทยากรการฝึกอบรม จะต้องเป็นผู ้ท่ีสร้าง
บรรยากาศเพื่อจูงใจ ส่งเสริม และเร่งเร้าให้สมาชิกเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ รวมทั้ งจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หลายรูปแบบท่ีจะช่วยให้ครูแกนน าผูเ้ข้ารับการอบรมเกิดความเขา้ใจ
เน้ือหาท่ีอบรมมากยิ่งข้ึน และเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดขอ้มูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ใหค้รูแกนน าผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะนักวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมและวทิยากรจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ย 

3.2 วิทยากรจะตอ้งท าตวัเป็นตน้แบบ เป็นแม่พิมพห์รือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม ส่ิงใดท่ีวิทยากรตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมประพฤติปฏิบติั วิทยากรควร
ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งดว้ย เพื่อความศกัด์ิสิทธ์ิในเชิงวชิาการ 

3.3 วิทยากรจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง เช่ือมโยงและประสานความคิดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่ือความหมายในการสร้างความเชา้ใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ขา้ใจถูกตอ้ง
ตรงกนั พร้อมทั้งคอยช้ีแนะและแก้ปัญหากลุ่มในบางโอกาส เพราะกระบวนการการเรียนรู้โดย
อาศยัวิธีการเรียนจากกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เป็นไปในลกัษณะท่ีกลุ่มจะต้องแสดงความคิดและ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

4. เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการในการฝึกอบรม วิทยากรจะตอ้งท าหน้าท่ีประเมินผล 
การฝึกอบรมวา่บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด และแจง้ผลการประเมินใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดท้ราบดว้ย 
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ครูแกนน าผู้ฝึกอบรม ได้แก่ ครูแกนน าภายในโรงเรียนท่ีได้รับการพฒันาสมรรถนะ             
ผูน้  าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายการท างาน 
โดยให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของครูแกนน าและ           
ครูเครือข่าย การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพื่อการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน ใน
โรงเรียนโดยคุณสมบัติของครูแกนน าประกอบด้วย การมีสมรรถนะผูน้ า การเป็นท่ียอมรับ                
มีมนุษยสัมพนัธ์ เป็นแบบอยา่งท่ีดีและมีความสามารถทางวชิาชีพ 

กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อพฒันานาครูแกนน าให้ได้รับความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ท่ีจะช่วยปรับปรุงการ
ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน์ต่อผู ้เข้ารับการอบรม ซ่ึงกิจกรรมการฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย สองส่วน คือ การอบรม 2 วนั และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

กิจกรรมการฝึกอบรม 2 วัน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะครูแกนน าท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อพฒันาทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 
และทศันคติของครูแกนน าให้ไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ เพื่อช่วยให้การปฏิบติังานและ
ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงมีกิจกรรม                
การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            
มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 การประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม โดยมีเน้ือหา ได้แก่ สมรรถนะ               
ผูน้  าการเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ และมีกิจกรรมการวดัและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงคเ์พื่อทราบ
สภาพของครูแกนน า ณ เวลาก่อนท่ีจะอบรม  เช่น ความรู้พื้นฐานในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใชเ้วลา 
15 นาทีในกิจกรรมการทดสอบ 

ขั้ นท่ี  2 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเห็นคุณค่าเ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง และชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่  

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 การมีอิทธิพลอยา่งมี 
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ    
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 การกระตุน้ทางปัญญา 
แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ 
แผนการเรียนรู้ท่ี 5 การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 
แผนการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งน้ีแต่ละแผนการเรียนรู้มี

ลกัษณะกิจกรรมดงัน้ี    
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1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมและศึกษาจากใบความรู้ในแต่ละ
แผนการเรียนรู้  

2. ครูแกนน าร่วมท ากิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มร่วมอภิปรายประเด็น
ค าถาม/กรณีศึกษาโดยมีขั้นตอนกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ไดแ้ก่  

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหา จากประเด็นค าถาม/กรณีศึกษาเก่ียวกบั
สมรรถนะผูน้ า/การจดัการเรียนการสอน/การท างานของครูท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ประเด็นค าถาม/
กรณีศึกษา)  โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน วา่เกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยมีปัจจยัใด
เขา้มาเก่ียวขอ้ง มีแนวโนม้ของปัญหาอยา่งไร และมีผลกระทบใดท่ีจะเกิดข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 3 ระดมความคิด เพื่อน าเสนอวิธีแก้ปัญหา คือ การ
ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหาจากประสบการณ์และน าเสนอผลการระดมความคิดเม่ือน าเสนอ
เสร็จส้ิน ด าเนินการอภิปรายสรุปและเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหา โดยอภิปรายผลวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน/การท างาน แล้วท าการแบ่งปันประสบการณ์กบั
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพอ่ืน  

3. วิทยากรและครูแกนน าร่วมกนัอภิปรายความคิดเห็นและแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ใชเ้วลา 12 ชัว่โมงในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ครูแกนน าประเมินผลการเรียนรู้ ทกัษะสมรรถนะผูน้ าในแต่ละ
แผนการเรียนรู้หลงัเสร็จส้ินกิจกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้  

ขั้นท่ี 3 การประเมินความรู้หลงัการฝึกอบรม โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ สมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงใน 5 มิติ และมีกิจกรรมด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการและสมรรถนะท่ี พึง
ประสงคจ์ากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของ
ครูแกนน าใชเ้วลา 15 นาที ในกิจกรรมการทดสอบความรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของครูแกนน าหลงัการฝึกอบรมแลว้ 120 วนั เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหค้รูแกนน าสามารถ
น าความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติ มาประยุกตใ์ชใ้นการท างานโดยผา่นการฝึกฝนทบทวน
ความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะและการร่วมมือกนัระหวา่งครูแกนน าและครูเครือข่ายดว้ยกนัซ่ึงครูแกน
น าจะสร้างกลุ่มเครือข่ายของครูแกนน าในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ผูช้ี้แนะ
แนะน าและศึกษาบทเรียนร่วมกนั โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ไดแ้ก่ 
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1. การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายของครูแกนน า ครูแกนน ารวมกลุ่มครู
เครือข่ายท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการเดียวกนัเช่นครูกลุ่มสาระเดียวกนัเป็นตน้ 

2. คน้หาปัญหาความตอ้งการร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการและเลือก
ปัญหาเพียง1 ปัญหาโดยการพิจารณาร่วมกนั 

3. ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา บอกเล่าประสบการณ์ท่ีแกปั้ญหา
ไดส้ าเร็จคน้หาตวัอย่าง/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จและร่วมกนัตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/
นวตักรรมในการแกปั้ญหา 

4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/
นวตักรรมท่ีกลุ่มเลือก 

5. แลกเปล่ียนเสนอแนะน าเสนอกิจกรรมการแกปั้ญหาของครูแกนน า ครู
เครือข่าย ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ใหข้อ้เสนอแนะ 

6. น าสู่การปฏิบติั /สังเกตการสอนน ากิจกรรมไปใช้ในการแกปั้ญหาครู
แกนน า ผูบ้ริหารเขา้ร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการเยีย่มชั้นเรียนสังเกตการ
สอน 

7. สะทอ้นผลสรุปผลการน ารูปแบบ/วิธีการในการน าไปแกปั้ญหาหรือ
พฒันา และอภิปรายผลการแกปั้ญหาเสนอแนะแนวทางในการพฒันาครูแกนน าบนัทึกการด าเนิน
กิจกรรมตามแบบบนัทึกเสนอผูบ้ริหารหลงัการเสร็จส้ินกิจกรรม  

หลงัจากไดคู้่มือการฝึกอบรมแลว้ก่อนน าไปทดลองปฏิบติั ผูว้ิจยัน าคู่มือการฝึกอบรม
พร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างคู่มือท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใชใ้นแบบประเมินโครงร่างคู่มือโดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน เป็นผูป้ระเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือการฝึกอบรมผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของคู่มือการฝึกอบรม (ดงัตาราง 4.12 ) 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของคู่มือการพัฒนา
สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย
ผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสมของคู่มือ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ส่วนท่ี 1 แนวทางการด าเนินการ 
1) หลกัการและเหตุผล 
2) จุดมุ่งหมายของคู่มือ 
3) กลุ่มเป้าหมาย 
4) เน้ือหาสาระคู่มือฝึกอบรม 
5) การด าเนินการพฒันา 

 
4. 00 
4. 33 
4. 00 
4. 00 
4. 00 

 
0. 63 
0. 52 
0. 63 
0. 00 
0. 63 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

                    รวม 4. 07 0. 48 มาก 

ส่วนที ่2 กระบวนการพฒันาฯ 
ข้ันที ่1 การประเมินความรู้ก่อนอบรม 
1) แผนการประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
2) แบบประเมินความรู้ก่อนการพฒันา 
ข้ันที ่2 การพฒันาความรู้ และทกัษะฯ 
แผนการเรียนรู้ที ่1 ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ 
1) แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
2) ใบความรู้ผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
3) ใบงานกิจกรรมการสร้างความตระหนกัรู้ 
4) ใบงานกิจกรรมผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
5) แบบประเมินความรู้ผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
แผนการเรียนรู้ที ่2 ด้านการกระตุ้นทางใช้ปัญญา 
1) แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ผูน้ าดา้นการกระตุน้ทางใชปั้ญญา 
2) ใบความรู้ผูน้ าดา้นการกระตุน้ทางใชปั้ญญา  
3) ใบงานกิจกรรมผูน้ าดา้นการกระตุน้ทางใชปั้ญญา 
4) แบบประเมินความรู้ผูน้ าดา้นการกระตุน้ทางใชปั้ญญา 

 
 

4. 67 
4. 00 

 
 

4. 50 
4. 00 
4. 33 
4. 33 
4. 17 

 
4. 17 
4. 17 
4. 33 
4. 00 

 
 

0. 52 
0. 89 

 
 

0. 55 
0. 63 
0. 52 
0. 52 
0. 41 

 
0. 41 
0. 75 
0. 52 
0. 00 

 
 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสมของคู่มือ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

แผนการเรียนรู้ที ่3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
1) แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  
2) ใบความรู้ผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ   
3) ใบงานกิจกรรมผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  
4) แบบประเมินความรู้ผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
แผนการเรียนรู้ที ่4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
1) แผนการเรียนรู้ท่ี 4 ผูน้ าด้านการค านึงถึงความส าคญัของ
ปัจเจกบุคคล  
2) ใบความรู้ผูน้ าดา้นการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 
3) ใบงานกิจกรรมผูน้ าดา้นการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจก
บุคคล 
4) แบบประเมินความรู้ผูน้ าดา้นการค านึงถึงความส าคญัของ
ปัจเจกบุคคล 
แผนการเรียนรู้ที ่5ด้านการบ่งช้ีและวสัิยทศัน์ 
1) แผนการเรียนรู้ท่ี 5 ผูน้  าดา้นการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์  
2) ใบความรู้ผูน้ าดา้นการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์ 
3) ใบงานกิจกรรมผูน้ าดา้นการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์ 
4) ใบงานกิจกรรมการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการ
เรียนรู้  
5) แบบประเมินความรู้ผูน้ าดา้นการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์ 
ขั้นที ่3การประเมินความรู้หลงัอบรม 
1) แผนการประเมินความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงั
การฝึกอบรม 
2) แบบประเมินความรู้หลงัการพฒันา 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสมของคู่มือ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ส่วนที ่3 : การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
1) แผนการปฏิบัติกิจกรรมพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 
 

4. 50 

 
 

0. 55 

 
 

มาก 
                    รวม 4. 50 0. 55 มาก 

ส่วนที ่4 : การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 
1) แผน/แนวทางการติดตามผลหลงัการพฒันา   
2) แบบสอบถาม/สังเกต ติดตามการปฏิบติักิจกรรมครูแกนน า 
3 ) แบบบันทึกกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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                    รวม 4. 44 0. 64 มาก 

                    ภาพรวมทั้งหมด 4. 31 0. 55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงถึงผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า คู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ มีความเหมาะสมของคู่มืออยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี พบว่า อยู่ในขอบเขตค่าเฉล่ียของคะแนนความเหมาะสม                      
อยู่ระหว่าง 4.00 ถึง 4.67 หรืออยู่ในระดบัความเหมาะสมคู่มือการฝึกอบรมคือ มากถึงมากท่ีสุด         
ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ถือว่าคู่มือน้ีมีคุณภาพเหมาะสมใน
เบ้ืองตน้ไม่ตอ้งปรับปรุง 

จากการประเมินคู่มือฝึกอบรมดา้นความเหมาะสม ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไวใ้นแบบประเมินซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคู่มือ
ฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ดงัน้ี 

1. หลกัการและเหตุผลตอ้งให้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาผูน้ าสู่ชุมชนการเรียนรู้
สู่วิชาชีพและการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูจะส่งผลต่อนกัเรียนอยา่งไรให้มอง
ถึงนกัเรียนดว้ยน่าจะดี  



201 

 

2 . การประเมินหลังกิจกรรมอบรมควรให้มีการสะท้อนคิดพฤติกรรมของผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกด้วยการกระตุน้ให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆหรือการริเร่ิม
สร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ให้กบัองคก์าร ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ดว้ยตนเองเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มท่ี กระตุน้ให้ทุกคนไดท้  างานอยา่ง
อิสระในขอบเขตของงานท่ีตนมีความรู้ความช านาญซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญของชุมชน  
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  

3. หากกลุ่มเป้าหมายไม่สนใจท่ีจะเขา้ร่วมการพฒันาจะท าอยา่งไร อาจจะตอ้งเสนอให้มี
การสร้างความตระหนกัใหค้รูหรือผูบ้ริหารโรงเรียนก่อน 

4. ใบความรู้ ขอปรับให ้เกิดการอ่านง่าย หรือ จดัรูปแบบใหอ่้านง่าย  
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมรรถนะผูน้ าและดา้นการพฒันาคู่มือมา

ปรับปรุงโครงร่างคู่มือฝึกอบรม การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของของครูแกนน า 
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนและกลุ่มครูแกนน าผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม ดงัน้ี  

1. หลกัการและความส าคญัของคู่มือฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดท้บทวนเน้ือหาในส่วนน้ี และ
เพิ่มเติมเหตุผลท่ีช่วยสนบัสนุนการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเร่งด่วนและย ัง่ยืนรวมทั้งความจ าเป็น     
ท่ีตอ้งสร้างคู่มือฝึกอบรมน้ีข้ึนมาเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาครูในโรงเรียนให้มีศกัยภาพท่ีสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกบัโรงเรียนอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระท่ีฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดป้รับขั้นตอนของกิจกรรม
ฝึกอบรมทุกหน่วยฝึกอบรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยแบ่งขั้นตอนของกิจกรรมฝึกอบรม
ออกเป็นขั้นตอนการน าเขา้สู่การฝึกอบรม ขั้นตอนฝึกอบรม และขั้นสรุปเน้ือหาสาระของแต่ละ
หน่วย รวมทั้งเน้นการลงมือทดลองปฏิบติัจริง และเรียนรู้จากการท ากิจกรรมร่วมกนัรวมทั้งปรับ
กิจกรรมอบรมให้มีการสะท้อนคิดซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญของ PLC ส่วนการว ัดและ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม ผูว้ิจยัใช้วิธีการวดัและประเมินท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยเนน้การน าไปปฏิบติัจริงในการท างาน และให้ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมินความสามารถ
ของการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหลงัจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้รับการ
ฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 120 วนั   

3. ผูว้ิจยัได้สอดแทรกเน้ือหาสาระของความส าคญัและความตระหนักในการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าของครูผูส้อน   

4. จดัรูปแบบคู่มือการอบรมผูว้ิจยัได้จดัพิมพ์และออกแบบการจดัพิมพ์ตามหลกัการ
ออกแบบคู่มือท่ีถูกต้องและสวยงามน่าสนใจ หลังการปรับปรุงแก้ไขคู่ มือตามข้อแนะน า 
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จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาคู่มือ ผูว้ิจยัไดคู้่มือฝึกอบรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถน าไปประเมินโดย
การน าไปปฏิบัติจริงกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นครูโรงเรียนเอกชน ท่ีสนใจเข้าร่วมการพัฒนา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ โรงเรียน         
วชิรวทิย ์เชียงใหม่ จ  านวน 19 คน 

5.ผูว้ิจยัไดจ้ดัพิมพคู์่มือการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ การจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มเอกสาร และรูปเล่มเอกสารออนไลน์โดยครูสามารถอ่านศึกษาผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารโทรศพัท์มือถือเป็นต้น ได้อย่างสะดวก ทั้งน้ีครูแกนน าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด รับเอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู ้น า  
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เอกสารทางออนไลน์ไดแ้ก่ 

 
คิวอาร์โคด้คู่มือพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ (ส าหรับผูด้  าเนินการ/วทิยากร) 

 
คิวอาร์โคด้เอกสารประกอบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (ส าหรับครูแกนน าผูเ้ขา้อบรม) 
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ระยะที ่3  ผลการวเิคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ  

ผูว้ิจยัน าคู่มือการฝึกอบรมท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและความเหมาะสมของภาษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผนการเรียนรู้ใน
ส่วนท่ี2 และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จ  านวน 19 คน 
โดยใช้แผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest – 
Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองใช้คู่มือการ
ฝึกอบรม 2 วนัในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้ประยุกต์ตามรูปแบบของการประเมินการพฒันาของเคริก
แพตทริค (Kirkpatrick) และน าเสนอผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตามล าดบัของการทดลองซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. แบบประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูแกนน าต่อการ
อบรม คู่มืออบรม เอกสารประกอบการอบรม สถานท่ี วิทยากร เอกสาร ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โสตทศันูปกรณ์  

2. แบบประเมินการเรียนรู้ (Learning) เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบดา้นความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 
การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ และการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล 

3. แบบประเมินพฤติกรรม (Behavior) เพื่อประเมินพฤติกรรมหลงัการฝึกอบรมผา่นไป
แลว้ 120 วนั โดยใช้แบบประเมินและส ารวจความกระตือรือร้นพฤติกรรมดา้นการบูรณาการองค์
ความรู้ การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้การพฒันาความรู้เพิ่มเติม ความสามารถในการแกปั้ญหา และ
การน าความรู้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูเครือข่าย   

4. แบบประเมินผลลพัธ์ (Results) เพื่อติดตามผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัครู
แกนน าใน 5 มิติ สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทศัน์ และการค านึงถึง
ความส าคญัของปัจเจกบุคคล 

ด้านที ่1 ความพงึพอใจจากการจัดฝึกอบรม (Reaction Evaluation) 
หลังจากการฝึกอบรม ผูว้ิจ ัยได้ประเมินความพึงพอใจของครูแกนน าผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรมท่ีมีต่อการพฒันาจากคู่มือฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
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ฝึกอบรมตามคู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ โดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูแกนน า ต่อ

กระบวนการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพโดยครูแกนน า 

ความพงึพอใจของครูแกนน าต่อการพฒันาสมรรถนะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พงึพอใจ 

1) ดา้นวทิยากร      
  1.1 วทิยากรมีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีบรรยาย 
  1.2 วธีิการถ่ายทอดความรู้และการน าเสนอมีความ
ชดัเจนต่อเน่ืองและเขา้ใจง่าย 
  1.3 การจดัล าดบัขั้นตอนของเน้ือหามีความเหมาะสม 
  1.4 การสรุปประเด็นส าคญั/ช้ีใหเ้ห็นจุดส าคญัการ
ยกตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
  1.5 การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการซกัถามปัญหา 
  1.6 การสร้างบรรยากาศและการเร้าความสนใจในการ
ฟัง 
  1.7 ความรู้จากเน้ือหาและกิจกรรมท่ีไดรั้บสามารถน ามา
ปรับใชไ้ดจ้ริง 
รวมด้านวทิยากร 
2) วธีิด าเนินการพฒันา     
  2.1 การวดัความรู้ก่อน/หลงัการพฒันา 
  2.2 เน้ือหาความรู้สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในการอบรม 
  2.3 ความรู้และกิจกรรมท่ีไดรั้บสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการพฒันาตนเองและเป็นประโยชน์
ในการปฏิบติังาน 

 
4. 74 

 
4. 79 
4. 58 

 
4. 95 

 
4. 89 

 
4. 84 

 
4. 79 
4. 80 

 
4. 53 
4. 79 

 
 

4. 95 

 
0. 45 

 
0. 42 
0. 51 

 
0. 23 

 
0. 23 

 
0. 37 

 
0. 42 
0. 39 

 
0. 51 
0. 42 

 
 

0. 23 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากทีสุ่ด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ความพงึพอใจของครูแกนน าต่อการพฒันาสมรรถนะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พงึพอใจ 

  2.4 ความเก่ียวพนัธ์ระหวา่งเน้ือหา กิจกรรม กบังานท่ี
รับผดิชอบ 
  2.5 ส่ือการสอนในการอบรมมีความชดัเจนเหมาะสม
เขา้ใจง่าย         
รวมวธีิด าเนินการพฒันา 
3) เอกสารอบรม/ ส่ือและเทคโนโลย ี/ สถานท่ี /ระยะเวลา  
3.1 การจดัรูปเล่มของเอกสารฝึกอบรม 
3.2 เอกสารประกอบการอบรมมีเน้ือหาและการน าเสนอ
เน้ือหาเหมาะสม 
  3.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสามารถสร้างความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการปฏิบติัและการน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
  3.4 ความเหมาะสมของสถานท่ี 
  3.5 ความพร้อมของส่ือและเทคโนโลยี 
  3.6 ระยะเวลา 
รวมด้านเอกสารอบรม/ ส่ือและเทคโนโลย ี/ สถานที ่/
ระยะเวลา 

 
4. 63 

 
4. 68 
4. 72 

 
4. 63 

 
4. 74 

 
 

4. 58 
4. 68 
4. 95 
4. 63 

 
4. 70 

 
0. 50 

 
0. 48 
0. 43 

 
0. 50 

 
0. 45 

 
 

0. 51 
0. 48 
0. 23 
0. 76 

 
0. 49 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4. 74 0. 43 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูแกนน าท่ีได้รับการฝึกอบรม  
เชิงปฏิบติัการ พบวา่ ครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการมีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การใช้คู่มือฝึกอบรมฯในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.74 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.43 มีระดบัความ  
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การใช้คู่มือฝึกอบรมฯในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน          
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย อนัดับแรก คือ ด้านวิทยากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.80  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
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วธีิด าเนินการพฒันา มีค่าเฉล่ีย 4.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.43 และส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นเอกสารอบรม/ ส่ือและเทคโนโลยี / สถานท่ี /ระยะเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.70 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั0.49 ตามล าดบัและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือฝึกอบรมใน
คร้ังน้ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตั้งแต่ 4.53 - 4.95 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ตามเกณฑ์
ค่าเฉล่ียน ้าหนกัคะแนนท่ีไดก้ าหนดไว ้และผา่นเกณฑค์ะแนนเฉล่ียท่ีก าหนดไว ้≥ 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนนจากผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่เคยอบรมเร่ืองการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
และภาพรวมของการพฒันาครูแกนน าในคร้ังน้ี 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากครูแกนน าผูเ้ขา้รับการพฒันา พบวา่ 
1. เน้ือหาสาระของคู่มือเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการน าไปใช้ในการปฏิบติังานท่ีโรงเรียน

ไดเ้ป็นอยา่งดีท าให้ไดรั้บความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัตนซ่ึงเป็นเน้ือหา
สาระท่ีสามารถน าไปต่อยอดในโรงเรียนได้และท าให้การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าของครูบน
พื้นฐานการปฏิบติังานสอนอยา่งต่อเน่ือง 

2. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาตนพฒันางานและพฒันาโรงเรียนและผูเ้รียนอยา่งดียิ่งไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ไดน้ าเสนอความคิดท่ีเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมระดมสมองในกิจกรรมกลุ่ม 

3. การน าเสนอเน้ือหา การยกตวัอย่างประกอบการบรรยายของวิทยากรใช้เวลาได้
เหมาะสมการมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมดีประทบัใจในความ
เป็นกลัยาณมิตรเป็นแบบอยา่งของการเป็นผูน้ า 

4. เน้ือหาเอกสารประกอบการฝึกอบรมซ่ึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงน้ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ด้านที ่2 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อทดสอบ

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า และน าผลการทดสอบ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมมาเปรียบ โดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล (ตารางท่ี4.14) 

 

ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดย 
ครูแกนน า 

การทดสอบ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความก้าวหน้า 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

ก่อนเรียน 9.84 1.34 
3.58 17.89 

หลงัเรียน 13.42 1.46 
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จากตารางท่ี 4.14  แสดงให้เห็นว่าครูแกนน าท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ มีค่า
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมก่อนการอบรม 9.84 คะแนน จาก 20 คะแนน และไดค้่าเฉล่ียคะแนนหลงั
การอบรมมีค่าเท่ากับ 13 .42 คะแนน มีค่าเฉล่ียความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน 3 .58 คิดเป็นร้อยละ
ความกา้วหนา้ 17.89 

ด้านที ่3 พฤติกรรม (Behavior Evaluation)   
ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินระดบัการแสดงสมรรถนะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีเขา้รับการฝึกอบรม โดยให้ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมินครูแกนน า
ก่อนการฝึกอบรมและหลงัจากการไดรั้บฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 120 วนั โดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
(ตารางท่ี 4.15) 
 

ตารางที ่4.15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน 5 มิติ ของครู
แกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมโดยผู้บริหารเป็นผู้ประเมินครูแกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง
ของครูแกนน า 

สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ก่อนการอบรม 
หลงัการอบรมแล้ว 

120วนั ผลต่าง 
μ2- μ1 

μ1 σ1 
ความ 
หมาย 

μ2 σ2 
ความ 
หมาย 

1. มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
2. มิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา   
3. มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ  
4. มิติการค านึงถึงความส าคญัของ
ปัจเจกบุคคล   
5. มิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์ 

3.59 
3.46 
3.40 
3.56 

 
3.48 

0.60 
0.61 
0.63 
0.61 

 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

4.05 
3.99 
3.95 
4.04 

 
4.01 

0.79 
0.79 
0.73 
0.80 

 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

0.46 
0.53 
0.55 
0.48 

 
0.53 

รวม 3.59 0.60 มาก 4.01 0.78 มาก 0.42 
 
จากตารางท่ี 4.15 การติดตามประเมินผลการแสดงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง        

ใน 5 มิติของครูแกนน าท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรมกบัหลงัจากการฝึกอบรมผา่นมาแลว้
120 วนัพบว่า การเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีระดบัในการแสดงพฤติกรรม
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีเขา้รับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมได้เฉล่ียเท่ากบั 3.59       
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ได้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และได้ค่าเฉล่ียหลังจากการฝึกอบรมผ่านมาแล้ว 120 วนั 
เท่ากบั 4.01 ไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 และมีผลต่างค่าเฉล่ียโดยรวม 0.42 มีระดบัระดบั
การแสดงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าในระดบั มากเม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ 
พบว่า มีระดบัการแสดงพฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าหลงัจากการฝึกอบรมผา่น
มาแล้ว 120 วนั อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากผลต่างค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย    
อนัดบัแรก คือ มิติการสร้างแรงบนัดาลใจไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 3.95 ไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73  
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 0.55 คะแนน รองลงมาคือมิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา ไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 3.99  ได้
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 และมิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์ ไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 4.01 ไดค้่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.77 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั คือ 0.53 คะแนนรองลงมา คือ  มิติการค านึงถึง
ความส าคญัของปัจเจกบุคคลไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 4.04 ไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.80โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 0.48 คะแนนและมิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ได้เฉล่ียเท่ากับ 4.05 ได้ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.79 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 0.46 คะแนน 

ส าหรับผลการประเมินติดตามสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ก่อนฝึกอบรม และหลงัจากฝึกอบรมผา่นมา 120 วนั ซ่ึงจ าแนกตามรายการประเมิน (ตารางท่ี 4.16 – 
4.20) 

 
ตารางที ่4.16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยผู้บริหารเป็น 
ผู้ประเมินครูแกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

1. ครูแกนน าของท่านแสดงถึงการมีความรู้
ความสามารถ ได้รับการยอมรับ และยกย่อง
จากผูต้าม 

3.11 

(0.32) 

ปาน
กลาง 

4.05 

(0.85) 

มาก 0.94 

2. ครูแกนน าของท่านปฏิบัติต่อผู ้ตามอย่าง
จริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอย่างคงเส้น
คงวา 

3.63 

(0.68) 

มาก 4.21 

(0.79) 

มาก 0.58 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

3 )  ค รูแกนน าของท่ าน มีความยึดมั่นใน
อุดมการณ์บนหลกัในความเป็นจริง 

3.58 

(0.61) 

มาก 3.89 

(0.81) 

มาก 0.31 

4 )  ค รู แ ก นน า ข อ ง ท่ า น มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจใน
การปฏิบติังานยดึวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

3.63 

(0.50) 

มาก 3.95 

(0.78) 

มาก 0.32 

5) ครูแกนน าของท่านมีความสามารถชักจูงผู ้
ตามใหเ้ตม็ใจท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และมี
ความสุขในงาน 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.94) 

มาก 0.53 

6) ครูแกนน าของท่านมีความทุ่มเทและลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม 

3.74 

(0.45) 

มาก 4.16 

(0.76) 

มาก 0.42 

7) ครูแกนน าของท่านมีการกระตุ้นผูต้ามให้
ร่วมกันพฒันาตนและทีมให้มีความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติท่ี ดีในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.53 

(0.70) 

มาก 3.95 

(0.71) 

มาก 0.42 

8) ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการ
มองการณ์ไกลและพฒันาความคิดวิเคราะห์จน
มอง เ ห็นทาง เ ลื อก ท่ีหลากหลาย ต่อการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 

3.32 

(0.75) 

ปาน
กลาง 

3.68 

(0.58) 

มาก 0.36 

9) ครูแกนน าของท่านมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.63 

(0.50) 

มาก 4.11 

(0.88) 

มาก 0.48 

1 0 )  ค รู แกนน า ข อ งท่ า น มี ค ว าม มุ่ ง มั่น
ปฏิบติังานหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถไม่ยอ่
ทอ้จนส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยดี  

3.63 

(0.50) 

มาก 4.00 

(0.88) 

มาก 0.37 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

11) ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอย่างท่ีดี
ทางดา้นศีลธรรมมีจรรยาบรรณ   

3.84 

(0.50) 

มาก 4.37 

(0.68) 

มาก 0.53 

12) ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอย่างในการ
มุ่งมัน่ปฏิบติังานให้ผูต้ามเช่ือถือและยอมรับ
ไวใ้จ 

3.79 

(0.79) 

มาก 4.21 

(0.79) 

มาก 0.42 

13) ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
การสอนและการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ    

3.74 

(0.87) 

มาก 4.26 

(0.87) 

มาก 0.52 

14) ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอย่างดา้นการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมและโรงเรียน 

3.58 

(0.51) 

มาก 4.05 

(0.85) 

มาก 0.47 

15) ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอย่างการมี
วนิยัและเสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวนิยั 

3.68 

(0.67) 

มาก 3.79 

(0.63) 

มาก 0.11 

รวม 
3. 59 

(0. 60) 

มาก 4. 05 

(0. 79) 

มาก 0.46 

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงถึงผลการประเมินติดตามการเปล่ียนแปลงสมรรถนะผู ้น า                

การเปล่ียนแปลงของครูแกนน า ก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมผ่านมาแลว้ 120 วนั โดยผูบ้ริหาร
ติดตามจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานและประเมินครูแกนน ามีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมิน
รายขอ้ พบว่า สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมมี
ผลต่างค่าเฉล่ีย คือ 0.46 จากค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.59 คะแนน และหลังอบรม 4.05 คะแนน                 
ซ่ึงเรียงล าดบัผลต่างค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่1) ครูแกนน าแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการยอมรับ 
และยกยอ่งจากผูต้าม 2)  ครูแกนน าปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอย่างคง
เส้นคงวา 3) ครูแกนน ามีความสามารถชักจูงผูต้ามให้เต็มใจท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ และ                     
มีความสุขในงานรวมถึงครูแกนน าเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านศีลธรรมมีจรรยาบรรณ และเม่ือ
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พิจารณารายขอ้พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 0.94 คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.11 คะแนน 
และหลงัอบรม 4.05 คะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี1 ครูแกนน าแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการ
ยอมรับ และยกย่องจากผูต้าม และมีผลต่างค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 0.11 คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อน
อบรม 3.68 คะแนน และหลงัอบรม 3.79  คะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี15 ครูแกนน าเป็นแบบอย่างการ  มี
วนิยัและเสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวนิยั 

 
ตารางที ่4.17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการสร้างแรง

บันดาลใจของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยผู้บริหารเป็นผู้ประเมินครู
แกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการสร้างแรงบันดาลใจ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

1 ) ค รู แ ก น น า ข อ ง ท่ า น มี ค ว า ม ข ย ั น 
กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายและพฒันา
งานอยูเ่สมอ 

3.68 

(0.48) 

มาก 3.79 

(0.71) 

มาก 0.11 

2 ) ครูแกนน าของท่านซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ตรงไปตรงมา 

3. 63 

(0.60) 

มาก 4.42 

(0.69) 

มาก 0.79 

3) ครูแกนน าของท่านมีเหตุผลและความยติุธรรม 
3.47 

(0.51) 

ปาน
กลาง 

4.16 

(0.76) 

มาก 0.69 

4) ครูแกนน าของท่านอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   
3.42 

(0.51) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.82) 

มาก 0.58 

5) ครูแกนน าของท่านเสริมแรงทางบวกแก่ผู ้
ตามดว้ยค าพูด วาจาท่ีช่ืนชม ยกยอ่ง ใหก้ าลงัใจ
อยา่งจริงใจ 

3.26 

(0.65) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.74) 

มาก 0.63 

6) ครูแกนน าของท่านสร้างแรงบนัดานใจให้ผู ้
ตามปฏิบติังานท่ียุ่งยากและซับซ้อนให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.16 

(0.60) 

ปาน
กลาง 

3.84 

(0.69) 

มาก 0.68 

7) ครูแกนน าของท่านส่ือสารความคิดและ
วสิัยทศัน์ใหผู้ต้ามไดรั้บรู้ 

3.37 

(0.76) 

ปาน
กลาง 

3.74 

(0.56) 

มาก 0.37 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการสร้างแรงบันดาลใจ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

8) ครูแกนน าของท่านช้ีแนะและจูงใจผูต้าม
ด้วยวิสัยทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และมีพลงัโน้ม
นา้วจิตใจให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิง
ท่ีก าลงัท า  

3.32 

(0.75) 

ปาน
กลาง 

3.79 

(0.53) 

มาก 0.42 

9) ครูแกนน าของท่านกระตุ้นให้ผู ้ตามเกิด
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

3.42 

(0.69) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.75) 

มาก 0.58 

10) ครูแกนน าของท่านช้ีให้เห็นถึงโอกาส
ความกา้วหน้าในการท างานและผลส าเร็จจาก
งานท่ีไดท้  า 

3.37 

(0.68. 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.71) 

มาก 0.58 

11) ครูแกนน าของท่านส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้ามเพื่อพฒันาวธีิการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

3.26 

(0.65) 

ปาน
กลาง 

3.84 

(0.76) 

มาก 0.58 

12) ครูแกนน าของท่านส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
วชิาชีพ   

3.42 

(0.61) 

ปาน
กลาง 

4.26 

(0.81) 

มาก 0.84 

13) ครูแกนน าของท่านสร้างโอกาสใหผู้ต้ามได้
ท างานอย่างมีคุณค่าและมีความหมายทั้ งต่อ
ส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหน้า
หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเทของผู ้
ตาม 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.81) 

มาก 0.42 

14) ครูแกนน าของท่านสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ
กลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

3.70 

(0.68) 

ปาน
กลาง 

3.79 

(0.79) 

มาก 0.09 

รวม 
3. 46 

(0. 61) 

มาก 3.99 

(0. 79) 

มาก 0.53 
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จากตารางท่ี 4.17 แสดงถึงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการสร้างแรงบนัดาลใจ
ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมผา่นมา 120 วนั โดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รายขอ้ และการแปลความหมาย  โดยผูบ้ริหารติดตามจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานและ
ประเมินครูแกนน ามีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินรายขอ้ พบวา่ สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติ
การสร้างแรงบนัดาลใจในภาพรวมมีผลต่างค่าเฉล่ีย คือ 0.53 จากค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.46 คะแนน 
และหลังอบรม 3.99 คะแนน ซ่ึงเรียงล าดับผลต่างค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกได้แก่ 1) ครูแกนน าส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้ผูต้ามได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ  2) ครูแกนน าซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ตรงไปตรงมา 3) ครูแกนน ามีเหตุผลและความยติุธรรมและเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ0.84คะแนนจากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.42คะแนน และหลงัอบรม 4.26 คะแนนไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 12 ครูแกนน าส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ0.09จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.70 คะแนน และหลงัอบรม 3.79 
คะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 14 ครูแกนน าสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 
ตารางที ่4.18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการกระตุ้นทางใช้

ปัญญาของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยผู้บริหารเป็นผู้ประเมิน 
ครูแกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการกระตุ้นทางใช้ปัญญา 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

1) ครูแกนน าของท่านมีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค ์

3.16 

(0.76) 

ปาน
กลาง 

3.79 

(0.85) 

มาก 0.63 

2) ครูแกนน าของท่านกลา้คิดกลา้ตดัสินใจใน
การริเร่ิมและการแก้ปัญหา โดยยึดประโยชน์
ของนกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 

3.37 

(0.50) 
ปาน
กลาง 

4 .00 

(0.82) 

มาก 0.63 

3) ครูแกนน าของท่านมีความคิดและหลกัการ
ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

3.26 

(0.56) 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.97) 

มาก 0.69 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการกระตุ้นทางใช้ปัญญา 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

4 )  ค รูแกนน าของท่ านใ ฝ่หาความ รู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.37 

(0.60) 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.85) 

มาก 0.58 

5) ครูแกนน าของท่านให้โอกาสแต่ละคนใน
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

3.53 

(0.51) 

มาก 3.84 

(0.69) 

มาก 0.31 

6) ครูแกนน าของท่านสร้างความเช่ือมัน่และ
ส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมพฒันางานสอนและ
ส่ิงใหม่ ๆ  

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.81) 

มาก 0.42 

7) ครูแกนน าของท่านสร้างความตระหนักใน
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆร่วมกนั   

3.58 

(0.77) 

มาก 4.00 

(0.88) 

มาก 0.42 

8) ครูแกนน าของท่านกระตุ้นให้ผูต้ามมีการ
แสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

3.58 

(0.51) 

มาก 4.05 

(0.71) 

มาก 0.68 

9) ครูแกนน าของท่านกระตุ้นผู ้ตามให้เห็น
วิธีการและแนวทางในการแกปั้ญหาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.37 

(0.68) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.82) 

มาก 0.63 

10) ครูแกนน าของท่านสนบัสนุนให้ผูต้ามใช้
ความคิดในการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ืองดว้ย
วธีิการแบบใหม่ 

3.47 

(0.51) 

ปาน
กลาง 

3.84 

(0.76) 

มาก 0.37 

11) ครูแกนน าของท่านรับฟังและสามารถ
ช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ 
ๆ หลากหลายวธีิ 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.99) 

มาก 0.42 

12) ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้าม
แสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ  ากัดขอบเขต
ความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบ
อยา่งสร้างสรรค ์

3.58 

(0.69) 

มาก 4.11 

(0.66) 

มาก 0.53 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการกระตุ้นทางใช้ปัญญา 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

13) ครูแกนน าของท่านให้เกียรติและยอมรับ
ในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 

3.68 

(0.48) 

มาก 4.42 

(0.61) 

มาก 0.74 

14) ครูแกนน าของท่านช่ืนชมและยอมรับการ
ปฏิบติังานแบบ “คิดใหม่ ท าใหม่” เพื่อเอาชนะ
การปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน   

3.58 

(0.61) 

มาก 4.00 

(0.58) 

มาก 0.42 

15) ครูแกนน าของท่านกระตุน้ ให้ค  าปรึกษา 
และค าแนะน าแก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ            

3.32 

(0.67) 

ปาน
กลาง 

4.11 

(0.74) 

มาก 0.79 

16) ครูแกนน าของท่านสร้างความมัน่ใจ เจต
คติท่ีดี และความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน    

3.58 

(0.51) 

มาก 4.00 

(0.88) 

มาก 0.42 

รวม 
3.40 

(0.63) 

มาก 3.95 

(0.73) 

มาก 0.55 

 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงถึงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา

ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมผา่นมา 120 วนั โดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รายขอ้ และการแปลความหมาย โดยผูบ้ริหารติดตามสังเกตพฤติกรรมการท างานและประเมิน       
ครูแกนน ามีค่าเฉล่ียท่ีได้จากการประเมินรายข้อ พบว่า สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติ                   
การกระตุน้ทางใชปั้ญญาในภาพรวมมีผลต่างค่าเฉล่ีย คือ 0.55 จากค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.40 คะแนน 
และหลังอบรม 3.95 คะแนน ซ่ึงเรียงล าดับผลต่างค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงสมรรถนะผู ้น า                   
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ 1) ครูแกนน ากระตุ้น             
ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอย่างสม ่าเสมอ  2) ครูแกนน าให้เกียรติและยอมรับในความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคน 3) ครูแกนน ามีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและ
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 0.79 คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.32  
คะแนน และหลงัอบรม  4.11 คะแนนไดแ้ก่ขอ้ท่ี 15 ครูแกนน ากระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน า
แก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ  และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ0.31คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 
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3.53 คะแนน และหลงัอบรม 3.84 คะแนนไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5 ครูแกนน าให้โอกาสแต่ละคนในการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 

 
ตารางที ่4.19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการบ่งช้ีและให้

ความชัดเจนด้านวสัิยทัศน์ของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยผู้บริหารเป็น
ผู้ประเมินครูแกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวสัิยทัศน์ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

1) ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทศัน์ มองการณ์
ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคต
อยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้

3.32 

(0.67) 

ปาน
กลาง 

3.53 

(0.77) 

มาก 0.21 

2) ครูแกนน าของท่านมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความมุ่งมัน่ต่อวิสัยทศัน์และการปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.53 

(0.70) 

มาก 4.21 

(0.79) 

มาก 0.68 

3) ครูแกนน าของท่านเขา้ใจสถานการณ์และมี
ทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน 

3.58 

(0.61) 

มาก 4.11 

(0.81) 

มาก 0.83 

4) ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาช่วยในการปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน 

3.63 

(0.50) 

มาก 4.05 

(0.71) 

มาก 0.42 

5) ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนและ
สามารถท าไดจ้ริงบนพื้นฐานของความเป็นจริง 

3.68 

(0.67) 

มาก 4.16 

(0.69) 

มาก 0.48 

6) ครูแกนน าของท่านมีความมัน่ใจและเป็น
ผูน้ าในการลงมือปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้

3.53 

(0.70) 

มาก 4.00 

(0.82) 

มาก 0.47 

7) ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการ
วางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทาง
ความส าเร็จท่ีตอ้งการ 

3.21 

(0.71) 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.71) 

มาก 0.74 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวสัิยทัศน์ 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

8) ครูแกนน าของท่านแสดงวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของตนเองให้แก่ผูต้าม ท าให้ผูต้าม
เช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน 

3.37 

(0.68) 

ปาน
กลาง 

4.11 

(0.81) 

มาก 0.74 

9) ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้
แสดงวิสัยทศัน์และความคิดเห็น สามารถวาง
แผนการท างานและปฏิบติัไดจ้ริง 

3.58 

(0.69) 

มาก 4.11 

(0.81) 

มาก 0.53 

10) ครูแกนน าของท่านก าหนดเป้าหมายและ
แนวนโยบายในการวางแผนประสานความ
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

3.37 

(0.83) 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.85) 

มาก 0.58 

11) ครูแกนน าของท่านส่ือสารวิสัยทัศน์  
นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรแก่ผูต้ามให้
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.58 

(0.61) 

มาก 3.84 

(0.69) 

มาก 0.26 

12) ครูแกนน าของท่านสนบัสนุนดูแลผูต้ามให้
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั 

3.42 

(0.77) 

ปาน
กลาง 

4.11 

(0.81) 

มาก 0.69 

รวม 
3. 56 

(0. 61) 

มาก 4. 04 

(0. 80) 

มาก 0.48 

 
จากตารางท่ี4.19 แสดงถึงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการบ่งช้ีและให้ความ

ชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมผ่านมา 120 วนั โดยแสดงค่าเฉล่ีย              
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรายขอ้ และการแปลความหมายโดยผูบ้ริหารติดตามจากการสังเกตพฤติกรรม
การท างานและประเมินครูแกนน ามีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินรายขอ้ พบวา่ สมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมิติการบ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ ในภาพรวมมีผลต่างค่าเฉล่ีย คือ 0.48 
จากค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.56 คะแนน และหลงัอบรม 4.04 คะแนน ซ่ึงเรียงล าดบัผลต่างค่าเฉล่ียการ
เปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่     
1) ครูแกนน าเขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน 2) ครูแกนน ามีความสามารถ
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ในการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้สอดคล้องกบัสภาพสถานการณ์และทิศทาง
ความส าเร็จท่ีตอ้งการ 3) ครูแกนน าแสดงวสิัยทศัน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้าม
เช่ือมัน่ในการปฏิบติังานและเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 0.83 คะแนน 
จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.58  คะแนน และหลงัอบรม 4.11 คะแนน ไดแ้ก่ขอ้ท่ี3 ครูแกนน าเขา้ใจ
สถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจนและมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 0.21คะแนน 
จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.32  คะแนน และหลงัอบรม 3.53  คะแนน ได้แก่ขอ้ท่ี1ครูแกนน ามี
วสิัยทศัน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้

 
ตารางที ่4.20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการค านึงถึง

ความส าคัญของปัจเจกบุคคลของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร
เป็นผู้ประเมินครูแกนน า 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

1) ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการ
เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

3.58 

(0.51) 

มาก 4.00 

(0.82) 

มาก 0.42 

2) ครูแกนน าของท่านรู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผู ้
ตามอยา่งสม ่าเสมอ    

3.37 

(0.60) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.88) 

มาก 0.52 

3)  ค รูแกนน าของท่ านสามารถสอนงาน 
(Coaching) และเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผู ้
ตามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 

3.58 

(0.69) 

มาก 4.05 

(0.85) 

มาก 0.47 

4) ครูแกนน าของท่านสามารถส่ือสารเชิงบวก
และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม 

3.42 

(0.77) 

ปาน
กลาง 

3.84 

(0.83) 

มาก 0.42 

5) ครูแกนน าของท่านสามารถท างานร่วมกบัผู ้
ตามท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคลให้บรรลุ
ตามเป้าหมายได ้

3.47 

(0.77) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.94) 

มาก 0.53 

6) ครูแกนน าของท่านเป็นผู ้รับฟังท่ีดีแก่ผู ้
ตามท่ีมีความหลากหลายแตกต่างทางความคิด 

3.84 

(0.60) 

มาก 4.21 

(0.79) 

มาก 0.37 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

7) ครูแกนน าของท่านเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจ
ใส่ผู ้ตามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู ้ตามรู้สึกมี
คุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

4.21 

(0.85) 

มาก 0.74 

8) ครูแกนน าของท่านให้ค  าปรึกษา สามารถ
สอนงานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.32 

(0.67) 

ปาน
กลาง 

4.05 

(0.85) 

มาก 0.73 

9) ครูแกนน าของท่านส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู ้ตามแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม 
สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

3.53 

(0.70) 

มาก 3.79 

(0.63) 

มาก 0.26 

10) ครูแกนน าของท่านสนับสนุนการท างาน
ร่วมกนั โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกนั
ระหวา่งบุคคล 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

3.89 

(0.74) 

มาก 0.42 

11) ครูแกนน าของท่านเอาใจใส่ผู ้ตามเป็น
รายบุคคลและส่งเสริมความสามารถตามความ
ถนดัเฉพาะตน 

3.47 

(0.61) 

ปาน
กลาง 

4.16 

(0.96) 

มาก 0.69 

12) ครูแกนน าของท่านสนบัสนุนทรัพยากรใน
การท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตาม
วสิัยทศัน์ส่วนรวมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

3.68 

(0.48) 

มาก 3.89 

(0.66) 

มาก 0.21 

13) ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้าม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน 

3.74 

(0.45) 

มาก 4.37 

(0.68) 

มาก 0.63 

14) ครูแกนน าของท่านสร้างสัมพันธ์และ
เครือข่ายท่ีดีกบัผูต้ามดว้ยกนั 

3.68 

(0.48) 

มาก 4.21 

(0.79) 

มาก 0.53 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล 

ก่อนอบรม หลงัอบรม 
ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่ 

μ1 
(σ1) 

ความ 
หมาย 

μ2 
(σ2) 

ความ 
หมาย 

μ2- μ1 

15) ครูแกนน าของท่านเสริมแรงและให้
ก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของผู ้ตามอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

3.47 

(0.70) 

ปาน
กลาง 

3.95 

(0.78) 

มาก 0.47 

16) ครูแกนน าของท่านมอบหมายงานให้ผูต้าม
ไดต้รงตามความรู้ความสามารถของผูต้ามแต่
ละคน 

3.47 

(0.51) 

ปาน
กลาง 

4.00 

(0.88) 

มาก 0.53 

17) ครูแกนน าของท่านวางตวัเป็นกลาง ใหก้าร
เคารพและเต็มใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนัในการท างานของผูต้าม 

3.68 

(0.51) 

มาก 4.05 

(0.78) 

มาก 0.37 

18) ครูแกนน าของท่านใช้ค  าพูดวาจาแสดง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตวัและให้เกียรติ
ผูอ่ื้น 

3.74 

(0.45) 

มาก 4.16 

(0.76) 

มาก 0.42 

รวม 
3. 48 

(0. 68) 

มาก 4. 01 

(0. 77) 

มาก 0.53 

 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงถึงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการค านึงถึงความส าคญั

ของปัจเจกบุคคลของครูแกนน าก่อนและหลังการฝึกอบรมผ่านมา 120 วนั โดยแสดงค่าเฉล่ีย         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรายขอ้ และการแปลความหมาย โดยผูบ้ริหารติดตามจากการสังเกตพฤติกรรม
การท างานและประเมินครูแกนน ามีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินรายขอ้ พบวา่ สมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล ในภาพรวมมีผลต่างค่าเฉล่ีย คือ 0.53 จาก
ค่าเฉล่ียก่อนอบรม 3.48 คะแนน และหลงัอบรม 4.01 คะแนน ซ่ึงเรียงล าดบัผลต่างค่าเฉล่ียการ
เปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่1) 
ครูแกนน าเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
เพื่อใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 2) ครูแกนน าใหค้  าปรึกษา สามารถสอน
งานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) ครูแกนน าเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและ
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ส่งเสริมความสามารถตามความถนดัเฉพาะตนและเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผลต่างค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ 0.74 คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ 3.47 คะแนน และหลงัอบรม 4.21 คะแนนไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 7 ครูแกนน าเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลเพื่อให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้ามและมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ
0.21คะแนน จากค่าเฉล่ียก่อนอบรมคือ3.68 คะแนน และหลงัอบรม 3.89 คะแนนได้แก่ขอ้ท่ี 12      
ครูแกนน าสนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทศัน์ ส่วนรวม
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

ด้านที ่4 ผลลพัธ์ (Results evaluation)   
ผลการประชุมเพื่อสะทอ้นคิดร่วมกนั (Reflection) แลกเปล่ียนเรียนรู้ การแสดงความ

คิดเห็นหลงัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
120 วนัโดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูลไดผ้ลสรุปดงัน้ี (ตารางท่ี 4.21) 

 
ตารางที ่4.21 รายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นในลักษณะการสะท้อนคิด

ร่วมกัน (Reflection) ผลลัพธ์ต่อโรงเรียนตามทัศนะครูแกนน าหลังอบรม 120 วัน 
โดยครูแกนน าเป็นผู้ให้ข้อมูล 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

ท่ า น มี แนว คิ ดหลัก ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ ผู ้ น า ก า ร
เปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพในโรงเรียนอยา่งไร 

1) การสร้างความเข้าใจให้กับครูในโรงเรียนทุกคนมองเห็น
เป้าหมายร่วมกนั  
2) การท่ีครูทุกคนสามารถมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัจะท าให้ครูทุกคนมี
เป้าหมายร่วมกนัและมีความเพียรพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ตลอดจนท าให้ครูทุกคนเกิดกระบวนทัศน์ในการท างานใน
มุมมองใหม่ๆโดยยึดหลกัการกระบวนการท างานท่ีเป็นทีมเพื่อ
เก้ือกูลกนั 
3) การเปิดใจในการท างานของผู ้บริหารและของครูภายใน
โรงเรียนด้วยทั้งผูบ้ริหารและครูจะตอ้งยอมรับความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนัและเคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้นเพื่อน าสู่สัมพนัธภาพ
อนัดีภายในโรงเรียน 
4) การตระหนกัรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของครูผูส้อน  
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 5) การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของครูและกลุ่มครูภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้และเพื่อนครูภายในโรงเรียน 
6) การมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู ้บริหารและครูภายใน
โรงเรียนบรรยากาศในการท างานของโรงเรียนเป็นลกัษณะความ
เป็นกนัเองแบบครอบครัวมากกวา่ท างานแบบสายบงัคบับญัชา 
7) การมีจิตส านึกต่อภาระหน้าท่ีในการท างานผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั 
8) การมีแนวคิดหรือหลกัการการมีปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองกนัการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูแกนน าและเพื่อนครูดว้ยกนั  
9) การเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ของกลุ่มครูในโรงเรียนเพราะถา้ครูทุก
คนเปิดใจท่ีจะเรียนรู้และเปิดมุมมองยอมรับแนวคิดกระบวน
ทศัน์ในการท างานและเคารพการตดัสินใจของเพื่อนครูดว้ยกนั 
10)  การบริหารจดัการโรงเรียนให้สามารถเป็นท่ีเรียนรู้ของคน
ทั้ งในองค์กรและนอกองค์กรได้ซ่ึงโรงเ รียนสามารถเป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนหรือองค์กรอ่ืนได้นอกจากน้ีโรงเรียน
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้และบุคลากรในโรงเรียนสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
11) การท าให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองและเพียรพฒันาศกัยภาพให้ดีมากข้ึน
โดยเป็นการพึ่งพาร่วมมือไม่ใช่การแข่งขนักนั  
12) โรงเรียนมองว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีดีและจ าเป็น
อย่างยิ่งโดยควรมีการเปิดใจกันของครูในโรงเรียนมีการสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้เป็นไปในเชิงบวกมีการสร้าง
สัมพนัธภาพอันดีระหว่างครูในโรงเรียนได้มีการเรียนรู้และ
ท างานเป็นไปในลกัษณะการท างานแบบร่วมมือกนัมากกว่าการ
แข่งขนัการท างานหรือการท างานแบบคนเดียว  
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 13) มองว่าการสร้างความรับผิดชอบของครูในโรงเรียนเป็น
ลกัษณะส าคญัขององคก์รท่ีจะน าไปสู่การสร้างความส าเร็จ  
14) การท างานร่วมกนัตอ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจึงจะท าให้มี
ความสุขงานลุล่วงเป้าหมาย  
15) โรงเรียนมองว่าการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีดีเพราะได้
พฒันาทั้งตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนครูดว้ยกนัไดเ้ห็น
กระบวนการวิธีคิดแบบใหม่เพื่อน ามาใช้ปรับเพราะบางคร้ังเรา
คิดคนเดียวคิดยงัไงก็ไม่ออกแต่เม่ือเราได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจและมีมุมมองท่ีหลากหลาย 

โรงเรียนท่านมีกระบวนการ
น าการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ ในโรงเรียนอยา่งไร 

1) ประชุมครูในโรงเรียนเพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร่วมกนั  
2) การให้ครูในโรงเรียนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันไม่
ท างานคนเดียวร่วมคิดร่วมท าหาแนวทางหรือวิธีการท างาน
ร่วมกนัโดยการมองขา้มผา่นค าวา่ปัญหาหรือค าวา่ท าไม่ไดห้รอก
โดยมีเป้าหมายให้ครูในโรงเรียนเห็นเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกันมีความรู้สึกร่วมกันและรู้วิธีในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั 
3) สร้างบรรยากาศในการท างานให้เป็นกนัเองระหว่างผูบ้ริหาร
กบัครู  
4) สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันของครูในโรงเรียนเพื่อลด
ช่องวา่งของการท างานใหมี้นอ้ยท่ีสุด 
5) กระบวนการท างานเป็นทีม  
6) มอบหมายงานให้ครูในโรงเรียนได้ร่วมมือกนัในการท างาน
ร่วมกันคิดและลงมือท าท าร่วมกันโดยการมอบหมายงานจาก
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบงานนั้นๆ 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 7) สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูผา่น
การสนทนาการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งภายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนการเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันช่วยเหลือกันและการให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั  
8) การอยู่ร่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้
อยา่งมีความสุข 
9) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนรู้เก่ียวกับขอบข่ายความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายโดยท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและเกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 
10) การกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพของคนหน่ึงจดักิจกรรม
ใหค้รูไดท้  าร่วมกนัเพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัและ
ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัผ่านกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารมอบหมายให้
ท าทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
11) มีกระบวนการจดัการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยให้
ทุกคนมีสิทธ์ิในการน าเสนอความคิดเห็นมีมารยาทในการพูด
และการฟังท่ีดีไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
12) การท าวิถีขององคก์รให้มีความเด่นชดัมีอตัลกัษณ์ของตนเอง
ทุกคนในองคก์รมีเป้าหมายร่วมมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัตลอดจน
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอเม่ือวิถี
ภายในดีแลว้ก็จะขยายผลสู่ชุมชนส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดอ้ย่างลึก
ไดอ้ยา่งดีข้ึน  
13) การแชร์เป้าหมายร่วมกนัสร้างวธีิการท างานของโรงเรียนโดย
ออกแบบกิจกรรมต่างๆให้ครูในโรงเรียนได้ร่วมมือกนัในการ
ท างานร่วมคิดและลงมือท าร่วมกนั 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 14) สร้างบรรยากาศในการสนทนาเป็นไปลกัษณะผอ่นคลายเป็น
กนัเองและเคารพความแตกต่างของแต่ละคนไม่มีการเปรียบเทียบ
กนัและพฒันาศกัยภาพครูในโรงเรียนเป็นรายบุคคล  
15) สร้างวิถีมัน่คงให้เกิดข้ึนในโรงเรียนการมีวินัยของครูใน
โรงเรียนการวางแผนการจัดการและการบริหารท่ีมุ่ ง เน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
เพื่อน าสู่การพฒันา  
16) การท างานร่วมกันมากกว่าท างานคนเดียวมีกิจกรรมกลุ่ม
ท างานร่วมกนัและ PLC แลกเปล่ียนร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
17) การเตรียมตวัของครูในโรงเรียนด้วยต้องเตรียมตนเองให้
พร้อมเปิดใจรับการเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์
และรับฟังอย่างใส่ใจไม่ตัดสินถูกผิดผมให้หลากหลายและ
ครอบคลุมสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศ ท่ี ดี ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โ ร ง เ รี ย นท่ า น มี จุ ด แ ข็ ง
จุดอ่อนในการน าการพฒันา
ส ม ร ร ถ น ะ ผู ้ น า ก า ร
เปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพคืออะไร 

โรงเรียนมีจุดแขง็ 
1) การท างานเป็นทีมครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานโดย
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนงานส าเร็จ  
2) การท ากิจกรรมร่วมกันทั้ งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนของผูบ้ริหารและครูภายในโรงเรียนท าให้ทุกคนได้
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัสามารถอยูร่่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีความสุข 
3) การด าเนินงานทุกคร้ังครูมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
4) บรรยากาศในการท างานเป็นไปในเชิงบวกมีลักษณะแบบ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 5) องคก์รพฒันาไดเ้ร็วเพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายและรู้บทบาท
หนา้ท่ีของตน  
6) โรงเรียนมีจุดแข็งคือการท างานเป็นแบบพึ่ งพาร่วมมือกัน
สามารถท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ 
7) ทุกคนตอ้งอาศยัความรับผิดชอบทั้งต่อตนเององคก์รภาระงาน
บทบาทหนา้ท่ีท่ีจะเอ้ือใหเ้กิดความส าเร็จไดง่้าย 
8) เกิดบรรยากาศการท างานเป็นแบบร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่
ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
9) การจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีซ่ึงส่งผลต่อคนในองค์กรรู้สึกผ่อน
คลายและท างานไดอ้ยา่งมีความสุข  
10) ครูในโรงเรียนเห็นมุมมองใหม่ๆท าให้วิธีคิดของครูใน
โรงเรียนเป็นไปอยา่งหลากหลาย 
11) การท างานเป็นทีมครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานโดย
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนงานส าเร็จ 
 
โรงเรียนมีจุดอ่อน 
1) โรงเรียนขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานจนกลายเป็นวธีิท่ี
ชดัเจนของโรงเรียน 
2) กิจกรรมท่ีให้ครูลงมือปฏิบติับางคร้ังเป็นกิจกรรมท่ีครูลงมือ
ปฏิบติัคนเดียวท าให้ขาดการประสานงานและช่วยเหลือกนัใน
บางคร้ัง 
3) การจดัการเวลาของผูบ้ริหารและครูไม่มีก าหนดการท่ีชดัเจน
ท าใหง้านท่ีท าออกมาบางคร้ังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
4) ครูบางคนไม่กลา้พูดแสดงความคิดเห็นหรือให้ความส าคญักบั
การสนทนามากนักซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาวิธีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียน 

1) การท างานเป็นทีมและการมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัระหว่าง
ครูกับครูและครูกับผูบ้ริหารโดยในการท างานจะเป็นลกัษณะ
ช่วยเหลือกนัรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
2) การมีสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูบ้ริหารและครูภายในโรงเรียน  

3) การช่วยเหลือกนัและกนัร่วมมือกนัไม่แขง็ขนักนั 
4) การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
5) การแสดงความคิดเห็นหรือการน าเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค ์ 
6) การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 
7) การปรับเปล่ียนมุมมองในการท างานของผูบ้ริหารและครู
ภายในโรงเรียนในมุมมองของการท างานท่ีมากกวา่การท าตามท่ี
สั่งหรือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแต่เป็นการท างานด้วยใจด้วย
ความรักและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
8) บรรยากาศในการท างานเป็นไปในเชิงบวกมีลกัษณะพึ่งพาอาศยั
กนัช่วยเหลือกนัและกนัทุกคนพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนัด้วย
ความจริงใจไม่เสแสร้งหรือขดักบัความรู้สึกของตนเอง 
9) การเคารพและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่มีอคติต่อ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือตดัสินความคิดเห็นของผูอ่ื้นวา่ผิดหรือ
ถูกเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้
10) ความเป็นทีมและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของบุคลากร
ในโรงเรียนการให้คุณค่าและความส าคญัของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนโดยยดึหลกัท่ีวา่ทุกคนมีความส าคญั 
11) การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน PLอย่างสม ่าเสมอใน
กลุ่มครูเครือข่ายมีการน าเสนอ Share and Show  การช่วยเหลือ
กนัและกนัร่วมมือกนัการเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มครูการรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนครูดว้ยกนั 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ประเด็นทีใ่ช้ในการสะท้อน
คิดร่วมกนั 

รายละเอยีดการแลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 

 12) การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรคแ์ละการเอาใจใส่เขาเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
13) การเปิดใจของครูในโรงเรียนพร้อมรับฟังพร้อมเรียนรู้พร้อม
พฒันาและการมีวินยัของครูในโรงเรียนทุกคนตอ้งทิ้งวิถีในการ
ท างานแบบเดิมแลว้สร้างวิธีในการท างานใหม่ให้เป็นคนมีความ
รับผดิชอบมากข้ึน  
14) เปิดใจเรียนรู้เราและเขาเข้าใจศกัยภาพความแตกต่างของ
เพื่อนครูดว้ยกนั 
15) ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกันตระหนักและให้
ความส าคญัซ่ึงห่างทุกคนเขา้ใจและตระหนกัแลว้เขาจะช่วยดูแล
และรับผดิชอบเสมือนการดูแลบา้นของตนเอง  
16) การเปิดใจไม่มีอคติไม่ตดัสินถูกผิดร่วมกนัร่วมคิดและร่วม
หาแนวทางการพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4.21 จากการสังเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย

หลงัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่าน
มาแลว้120 วนัของครูแกนน า พบว่า ผลลพัธ์ท่ีส่งผลต่อครูและโรงเรียนจากการพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน คือการสร้างความ
เขา้ใจใหก้บัครูแกนน าและครูเครือข่ายในโรงเรียนจากวสิัยทศัน์ร่วมกนัมีเป้าหมายร่วมกนัตลอดจน
ท าให้ครูทุกคนเกิดกระบวนทศัน์ในการท างานในมุมมองใหม่ ๆ โดยยึดหลกัการกระบวนการ
ท างานท่ีเป็นทีมเครือข่ายเพื่อเก้ือกูลกนัเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ร่วมกนัเปิด
ใจในการท างานของครูแกนน า ผูบ้ริหารและของครูภายในโรงเรียนซ่ึงผูบ้ริหารและครูจะต้อง
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในความแตกต่างของเพื่อนครูดว้ยกนันอกจากน้ีครูแกนน ายงัเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถโนม้นา้วจูงใจใหผู้เ้รียนเกิด
ความพึงพอใจ ร่วมมือในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีความสุข อีกทั้งครูแกนน ายงัเป็น
บุคคลท่ีมีการเรียนรู้อยูเ่สมอใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนคุณค่าเช่ือถือไดแ้ละไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความ
เพียรพยายามท่ีจะสร้างและพฒันาครูเครือข่ายตามวถีิวฒันธรรมท่ีดีมุ่งมัน่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ใหน่้าอยู ่มีแรงขบัมีวธีิการคิดท่ีถูกตอ้ง มีจินตนาการไปสู่จุดหมายท่ีชดัเจนมีความช านาญมาตรฐาน
และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไดมี้ความรับผดิชอบการเรียนการสอนบูรณาการการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อส่วนตนและเพื่อนครู มีความเช่ือมัน่ในวิชาชีพครู         
มีความมัน่ใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ด้วยวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ         
มีมนุษยสัมพนัธ์ มีทศันะท่ีกวา้งไกลเขา้ใจตนและผูอ่ื้นให้ความร่วมมือในการท างานกบัคนอ่ืน ๆ     
มีปัญญา ฉลาด สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ได ้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีสมรรถนะผูน้ าปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม
กบักาลเทศะและเคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้นเพื่อน าสู่สัมพนัธภาพอนัดีภายในโรงเรียนสู่การเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

หลงัจากไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการพฒันาคู่มือฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผลการประเมินคู่มือฝึกอบรมการ
พฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการทดลอง
น าไปปฏิบติัจริงหลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าว มาสรุปอภิปรายผล และ
ใหข้อ้เสนอแนะในบทท่ี 5 ในล าดบัต่อไป 

 
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
 
การวิจยัและพฒันา เร่ืองการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอวตัถุประสงค์ของการวิจัยไว ้ดังน้ี 1. 
การศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 2. การพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ3. การวิเคราะห์
ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผูว้จิยัได้
ด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในลักษณะการวิจยัและการพฒันา (Research and 
Development) ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการดงัต่อไปน้ี       

ระยะท่ี 1  การศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในขั้นน้ีเป็นการส ารวจเพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาคู่มือการฝึกอบรม
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุป
เป็นกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและน าผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาก าหนดประเด็นหวัขอ้เร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์
ครูแกนน ากลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 19 คนท่ีมีประสบการณ์การท างานอยู่ในโรงเรียน
เอกชนโดยสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของครูแกนน า เ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสัมภาษณ์ครูแกนน ารอบท่ี 1 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูแกนน าโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีสร้างเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้       
ครูแกนน าได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระว่าสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า           
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพึงประสงคต์อ้งมีสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้งโดย
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการสัมภาษณ์ครูแกนน าทั้ง 19 คน มาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม
ปลายปิดเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อสอบถามยืนยนัความคิดเห็นของครูแกนน าอีกคร้ังในรอบท่ี 2 และ
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น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนแสดงความคิดเห็นยืนยนัสนบัสนุนความคิดเห็นของครูแกนน า  
อีกคร้ัง   

ระยะท่ี 2  การพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ผูว้ิจยัน าสมรรถนะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพท่ีครูแกนน ามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัมาสรุปเป็นสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดโครงร่าง
คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ซ่ึงไดผ้ลการพฒันาคู่มือการฝึกอบรมและการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ   
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไดแ้ก่        

การพฒันาคู่มือฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการหา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากผลสรุปการ
สัมภาษณ์ครูแกนน าเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าในสภาพปัจจุบนัมาเป็น
แนวทางในการพฒันาคู่มือฝึกอบรมในคร้ังน้ีโดยก าหนดโครงสร้างของคู่มือฝึกอบรมซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ีส่วนท่ี 1 แนวทางการด าเนินการพฒันา ส่วนท่ี 2 การพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ส่วนท่ี 3 การพฒันาครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่วนท่ี 4 การติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
หลงัจากไดคู้่มือแลว้ก่อนน าไปทดลองปฏิบติั ผูว้จิยัน าโครงร่างคู่มือใหผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
จ านวน 6 คน  ดา้นการพฒันาคู่มือ ดา้นภาวะผูน้ าพร้อมทั้งน าแบบประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่างคู่มือท่ีไดผ้่านการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในแบบประเมินโครงร่างคู่มือโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หา
ความเหมาะสมของโครงร่างคู่มือ          

ระยะท่ี 3 การวิเคราะห์ผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผูว้ิจยัด าเนินการฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพน าคู่มือการฝึกอบรมท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและความเหมาะสมของภาษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผนการเรียนรู้ใน
ส่วนท่ี 2 และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ครูโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่ จ  านวน 19 คน โดยใชแ้ผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง
โดยใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการทดลองใชคู้่มือการฝึกอบรม 2 วนัในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์
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ตามรูปแบบการพฒันาของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick) และน าเสนอผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามล าดับของการทดลองซ่ึงแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี           

ดา้นท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจของครูแกนน าโดยการวดัความพึงพอใจในการ
ใช้คู่มือฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หลงัจากการฝึกอบรม รวมถึงเน้ือหาสาระ กิจกรรม สถานท่ี วิทยากร เอกสาร ส่ิงอ านวย
ความสะดวก โสตทศันูปกรณ์ โดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล        

ด้านท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู้ของครูแกนน าก่อนและหลงัการฝึกอบรมดา้น
ความรู้ ความคิด ทกัษะการปฏิบติั ทศันคติ และค่านิยม โดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล      

ดา้นท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมของครูแกนน าหลงัจากผา่นการฝึกอบรมมาแลว้จาก       
การบูรณาการองค์ความรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพฒันาความรู้เพิ่มเติม ความสามารถใน     
การแกปั้ญหา การน าความรู้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูเครือข่ายจากการสังเกตติดตามพฤติกรรม
การปฏิบติังานและการใชภ้าวะผูน้ าของครูแกนน าโดยผูบ้งัคบับญัชาก่อนฝึกการอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรมผา่นมาแลว้120 วนัโดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้หข้อ้มูล       

ด้านท่ี 4 การประเมินผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงต่อ
โรงเรียนโดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล  

 
สรุปผลการวจัิย 

ระยะที่ 1 สรุปผลการศึกษาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ  

พบวา่ สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึง
ไดก้ าหนดไวใ้น 5 มิติ โดยมีรายละเอียดแต่ละมิติดงัน้ี        

1) มิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ประกอบดว้ย  15 คุณลกัษณะพฤติกรรม ไดแ้ก่    
(1) มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับและยกย่อง (2) มีการปฏิบติัอย่างจริงใจและเป็น
กลัยาณมิตรต่อกนัอยา่งคงเส้นคงวา (3) มีความยึดมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัความเป็นจริง (4) มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานยึดวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                    
(5) มีความสามารถชักจูงผู ้ตามให้เต็มใจท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขในงาน   
(6) มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม (7) มีการกระตุ้นผูต้ามให้
ร่วมกันพฒันาตนและทีมให้มีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง           
(8) มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพฒันาความคิดวิเคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ี
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หลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ (9) มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (10) มีความมุ่งมัน่ปฏิบัติงานหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถไม่ย่อท้อจนส าเร็จตามเป้าหมายด้วยดี (11) เป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านศีลธรรม            
มีจรรยาบรรณ (12) เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ผูต้ามเช่ือถือและยอมรับไว้ใจ          
(13) เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการสอนและการพฒันาตนเองส าเร็จตามเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ        
(14) เป็นแบบอยา่งดา้นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (15) เป็นแบบอย่าง
การมีวนิยัและส่งเสริมพฒันาความมีวนิยัใหผู้ต้าม  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพในมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบวา่ ความคิดเห็นตามการรับรู้ของครูแกน
น าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตาม
ทศันะของครูแกนน า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ขอ้ 4  มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบติังาน
ยึดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ขอ้ 5 มีความสามารถชักจูงผูต้ามให้เต็มใจท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ และ            
มีความสุขในงาน และขอ้ 12 เป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหผู้ต้ามเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ 

2) มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย 14 คุณลกัษณะพฤติกรรม ไดแ้ก่  (1) มี
ความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีท้าทายและพฒันางานอยู่เสมอ (2) ซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ตรงไปตรงมา (3) มีเหตุผลและความยุติธรรม  (4) อุทิศตนเพื่อส่วนรวม (5) เสริมแรงทางบวกแก่     
ผูต้ามด้วยค าพูด วาจาท่ีช่ืนชม ยกย่อง ให้ก าลงัใจอย่างจริงใจ  (6) สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูต้าม
ปฏิบติังานท่ียุ่งยากและซับซ้อนให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด (7) ส่ือสารความคิดและ
วิสัยทศัน์ของโรงเรียนให้ผูต้ามไดรั้บรู้ (8) ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และ    
มีพลงัโนม้นา้วจิตใจให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า (9) กระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน (10) ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างานและผลส าเร็จจาก
งานท่ีไดท้  า  (11) ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้ามเพื่อพฒันาวิธีการท างานร่วมกนั
อย่างต่อเน่ือง (12) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
(13) สร้างโอกาสให้ผูต้ามไดท้  างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมายทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเม่ือ
งานมีความกา้วหนา้หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเทของผูต้าม (14) สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ
กลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั         

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ ความคิดเห็นตามการรับรู้ของครูแกนน าต่อ
ความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตาม
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ทศันะของครูแกนน า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ขอ้ 1 มีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายและพฒันางานอยูเ่สมอ ขอ้ 
8 ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และมีพลงัโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเช่ือมัน่
และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า และขอ้ 5 เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามดว้ยค าพูด วาจาท่ีช่ืนชม ยกย่อง  
ใหก้ าลงัใจอยา่งจริงใจ           

3) มิติการกระตุ้นทางปัญญา ประกอบด้วย 16 คุณลักษณะพฤติกรรม ได้แก่                   
(1) มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ (2) กลา้คิดกลา้ตดัสินใจในการริเร่ิมและการแกปั้ญหา
โดยยึดประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั (3) มีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบ (4) ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง            
(5) ใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (6) สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมให้มีความคิด
ริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิงใหม่ ๆ (7) สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน        
(8) กระตุน้ให้ผูต้ามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล (9) กระตุน้ผูต้ามให้เห็นวิธีการ
และแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (10) สนับสนุนให้ผูต้ามใช้
ความคิดในการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวธีิการแบบใหม่(11)รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทาง
ในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ หลากหลายวิธี (12) เปิดโอกาสให้ผูต้ามแสดงความคิดเห็นโดย
เสรีไม่จ  ากดัขอบเขตความคิด ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์(13) ใหเ้กียรติและ
ยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน (14) ช่ืนชมและยอมรับการปฏิบติังานแบบ “คิดใหม่              
ท  าใหม่” เพื่อเอาชนะการปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน (15) กระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้าม
อยา่งสม ่าเสมอ (16) สร้างความมัน่ใจ เจตคติท่ีดี และความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการกระตุน้ทางปัญญา พบว่า ความคิดเห็นตามการรับรู้ของครูแกนน าต่อ
ความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตาม
ทศันะของครูแกนน าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย     
มากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ ขอ้ 2 กลา้คิดกลา้ตดัสินใจในการริเร่ิมและการแกปั้ญหา โดยยึดประโยชน์
ของนักเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั ขอ้ 15 กระตุน้ ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอย่าง
สม ่ าเสมอ และข้อ 11 รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
หลากหลายวธีิ              

4) มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 12 คุณลักษณะ
พฤติกรรม ได้แก่ (1) มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปได้ (2) มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์และการ
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ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (3) เขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอย่าง
ชดัเจน (4) มีวสิัยทศัน์ ใหม่ ๆ เพื่อน ามาช่วยในการปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน (5) มีวสิัยทศัน์ท่ี
ชดัเจนและสามารถท าไดจ้ริงบนพื้นฐานของความเป็นจริง (6) มีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลง
มือปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้(7) มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวสิัยทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิม ปรับ
ให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีต้องการ (8) แสดงวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายของตนเองให้แก่ ผูต้าม ท าให้ผูต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน (9) เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้
แสดงวิสัยทศัน์และความคิดเห็น สามารถวางแผนการท างานและปฏิบัติได้จริง (10) ก าหนด
เป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึงกันและกัน (11) ส่ือสาร
วิสัยทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรแก่ผูต้ามให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
(12)สนบัสนุนดูแลผูต้ามใหป้ฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั   

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการบ่งช้ีและให้ความชดัเจนทางวิสัยทศัน์ พบวา่ ความคิดเห็นตามการรับรู้
ของ   ครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ขอ้ 7 มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ี
มีอยู่เดิม ปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการขอ้ 10 ก าหนด
เป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั และขอ้ 9 เปิดโอกาส
ใหผู้ต้ามไดแ้สดงวสิัยทศัน์และความคิดเห็น สามารถวางแผนการท างานและปฏิบติัไดจ้ริง     

5)  มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย  18 คุณลักษณะ
พฤติกรรม ได้แก่ (1) มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
(2) รู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ (3) เป็นผูน้ าสามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพี่
เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล (4) สามารถส่ือสารเชิง
บวกและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม (5) สามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ (6) เป็นผูรั้บฟังท่ีดีแก่ผูต้ามท่ีมีความหลากหลายแตกต่างทางความคิด  
(7) เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อให้  
ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม (8) ให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมี
ความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม (9) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม 
สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง (10) สนับสนุนการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกนั
ระหวา่งบุคคล (11) เอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถตามความถนดัเฉพาะตน 
(12) สนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทศัน์ส่วนรวมอย่าง
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เหมาะสมและเพียงพอ (13) เปิดโอกาสให้ผูต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
(14) สร้างสัมพนัธ์และเครือข่ายท่ีดีกบัผูต้ามดว้ยกนั  (15) เสริมแรงและใหก้ าลงัใจต่อการปฏิบติังาน
ของผูต้ามอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา (6) มอบหมายงานใหผู้ต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของผู ้
ตามแต่ละคน (17) วางตวัเป็นกลาง ใหก้ารเคารพและเตม็ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการ
ท างานของผูต้าม (18) ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น   

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในมิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล พบวา่ ความคิดเห็นตามการรับรู้
ของ   ครูแกนน าต่อความส าคญัจ าเป็นของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ขอ้ 3 เป็นผูน้ าสามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพี่
เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ขอ้ 7 เป็นท่ีปรึกษาดูแล
เอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่า               
มีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม และขอ้ 9 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอย่าง
เหมาะสม สม ่าเสมอและต่อเน่ือง          

ระยะที่ 2 สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ผลการพัฒนาและประเมินคู่มือการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก่อนน าไปทดลองปฏิบติัในสถานศึกษา ผูว้ิจยัน าผล
การศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากระยะท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ี
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  

1) แนวทางการด าเนินการพฒันาตามแนวทาง คือ ให้ครูแกนน าตระหนักและเห็น
ความส าคญัของหลกัการ จุดมุ่งหมายการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานได้
อยา่งเหมาะสม และเห็นคุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  

2) การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ จากการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความตระหนกัดา้นสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึง
แต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้สรุปความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้  

3) การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การให้ค  าปรึกษาช้ีแนะปัญหาการปฏิบติังานของครูแกน
น ากบัครูเครือข่ายโดยท างานร่วมกนัแบบทีมการเรียนรู้ท่ีมีครูแกนน าเป็นผูน้ าสู่การพฒันาวชิาชีพ  
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4) การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 120 วนั โดยมีสมุดบนัทึกกิจกรรมครู
แกนน าและแบบประเมินผลแนบทา้ยคู่มือฝึกอบรม เพื่อให้ครูแกนน าเป็นผูบ้นัทึกกิจกรรมในการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

เม่ือพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการฝึกอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการพฒันาคู่มือฝึกอบรมและสมรรถนะผูน้ า ซ่ึงการตรวจประเมินคุณภาพคู่มือการฝึกอบรมโดย
พิจารณาถึงความความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือการฝึกอบรม พบว่า คู่มือการ
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดกบัทุกองค์ประกอบของคู่มือการฝึกอบรม
ส าหรับผลการปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมรรถนะผูน้ าและ
ด้านการพฒันาคู่มือการฝึกอบรมผูว้ิจยัได้ปรับปรุงการเขียนเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัหลักการและ
เหตุผลของคู่มือการฝึกอบรมโดยเพิ่มเติมเหตุผลส าคญัท่ีช่วยสนับสนุนแนวคิดการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการพฒันาครูให้มีศกัยภาพ
ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียนอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับเน้ือหาสาระของแต่ละหน่วยแผนการเรียนให้มีความชดัเจนในเน้ือหา
สาระท่ีตอ้งการเน้นย  ้าความส าคญัของแต่ละแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการ
เรียนรู้ได้ปรับปรุงให้มีขั้นตอนการฝึกอบรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยแบ่งขั้นตอนของกิจกรรม
ฝึกอบรมออกเป็นขั้นตอน ไดแ้ก่ การน าเขา้สู่การฝึกอบรม ขั้นตอนฝึกอบรม และขั้นสรุปเน้ือหา
สาระของแต่ละแผนการเรียนรู้ รวมทั้ งเน้นการลงมือทดลองปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากการ 
ท ากิจกรรมร่วมกนัรวมทั้งปรับกิจกรรมอบรมให้มีการสะทอ้นคิดซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การปรับปรุงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยแผนการ
เรียนรู้ฝึกอบรมไดป้รับปรุงให้มุ่งเน้นการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานมากกว่า
การจดจ า ความรู้ เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเท่านั้นโดยเนน้การน าไปปฏิบติัจริงในการปฏิบติั
หนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบ เช่น การรู้และเขา้ใจสมรรถนะผูน้ าในการท างาน การลงมือทดลองปฏิบติั
จริง เป็นต้นผูว้ิจยัได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาในแต่ละหน่วยเพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักคิด
วิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ปัญหาร่วมกนั สอดแทรกเน้ือหาสาระของความส าคญัและความ
ตระหนกัในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าของครูผูส้อนนอกจากน้ี การวดั และการประเมินผลในแต่ละ
หน่วยแผนการเรียนรู้ฝึกอบรมไดป้รับปรุงใหมี้การวดั และประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม และติดตามพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมและประเมินระดบัความถ่ีของการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าและจดัรูปแบบคู่มือการอบรมได้ออกแบบการจดัพิมพ์ตาม
หลกัการออกแบบคู่มือท่ีถูกตอ้งและสวยงามน่าสนใจ         
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ระยะที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ            

ผลการประเมินการฝึกอบรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจากผลการทดลองใช้คู่มือการฝึกอบรมและพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถสรุปผลตามรูปแบบของเคริกแพตทริค (Kirkpatrick) 
และน าเสนอตามล าดบัของการทดลองซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ดา้นไดด้งัน้ี      

ด้านท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ของครูแกนน าซ่ึงได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงัจากการฝึกอบรมโดยครูแกนน าเป็นผูใ้หข้อ้มูล สรุปไดว้า่ ความพึง
พอใจของครูแกนน าท่ีมีต่อการฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก ถึงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ ครูแกนน ามีความพึงพอใจต่อกระบวนการพฒันาท่ีไดรั้บ ทั้งดา้น
การน าเสนอขอ้มูล การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิทยากร วิธีด าเนินการพฒันา
เอกสารอบรม ส่ือและเทคโนโลย ีสถานท่ี ระยะเวลาการฝึกอบรม จากครูแกนน าท่ีเขา้รับการอบรม
การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาพรวมของกระบวนการพฒันาครูในคร้ังน้ี     

ดา้นท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นความ
รู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก่อนและ
หลังการทดลองใช้คู่มือการฝึกอบรมโดยครูแกนน าเป็นผูใ้ห้ข้อมูล สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียจากการ
ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าซ่ึงเป็นครูแกนน า
ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมหลงัการอบรมมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ียจากการ
ทดสอบก่อนการอบรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความกา้วหน้าเพิ่มข้ึน แสดงว่า ครูแกนน าไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจ และทกัษะประสบการณ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ            

ดา้นท่ี 3 การประเมินพฤติกรรม ของครูแกนน าก่อนการฝึกอบรมและหลงัจาก
การฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 120 วนั มีระดบัการแสดงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า
ทั้ง 5 มิติ โดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล สรุปไดว้า่ การแสดงพฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าหลงัจากการฝึกอบรมผา่นมาแลว้ 120 วนั อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากผลต่าง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย อนัดบัแรก คือ มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการแสดง
พฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นจากการปฏิบติั ท่ีเกิดจากแรงจูงใจ (Motives) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบั
ภายในซ่ึงท าใหค้รูแกนน าแสดงพฤติกรรมการจูงใจ โนม้นา้ว กระตุน้ตนเองและครูเครือข่ายกระท า
ในส่ิงท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่งร่วมกนั รองลงมาคือมิติการกระตุน้ทาง
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ใชปั้ญญา และมิติการบ่งช้ีและวิสัยทศัน์ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั แสดงให้เห็นวา่ครูแกนน ายงั
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ เป้าหมายหรือแผนการท างานท่ีท าไดจ้ริงยงัมีน้อยรวมถึงการเปิดโอกาสให้ครู
เครือข่ายไดแ้สดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ยงัตอ้งปฏิบติัตามครูแกนน า  รองลงมามิติการ
ค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล เน่ืองจากครูแกนน าและครูเครือข่ายยงัขาดความต่อเน่ืองใน
การเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงด้านความรู้ การเรียนรู้ การรับรู้ 
ความสามารถ และศกัยภาพของแต่ละบุคคลอยา่งต่อเน่ือง ร่วมถึงทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
การเคารพการตดัสินใจ เป็นตน้ และมิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ สาเหตุท่ีนอ้ยสุดเน่ืองจากเป็น
สมรรถนะท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ทัศนคติ ค่านิยม คุณลักษณะส่วนบุคคลของครูแกนน าท่ียงัแสดง
พฤติกรรมท่ีท าใหค้รูเครือข่ายเกิดความภูมิใจ ไวว้างใจ เม่ือร่วมงานกนัและท าใหค้รูเครือข่ายมีความ
เป็นพวกเดียวกนักบัครูแกนน ายงัน้อยและไม่สม ่าเสมอ ทั้งน้ีอาจเกิดจากภาระหน้าท่ีและกิจกรรม
ของครูแกนน ามีมาก แต่อยา่งไรก็ตามในภาพรวมของระดบัในการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีเขา้รับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม และหลงัจากการฝึกอบรม
ผ่านมาแลว้ 120 วนั โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีกระตุน้พฤติกรรมตนเองในการบูรณาการองคค์วามรู้ 
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พฒันาความรู้เพิ่มเติม มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มครู และสามารถ
แกปั้ญหาเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มไดจ้ากการน าความรู้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ครูเครือข่าย และยงัสามารถประยุกตค์วามรู้และใชส้มรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมไวไ้ดแ้มเ้วลาจะล่วงผา่นมาแลว้ 120        

ส าหรับการสรุปผลการประเมินติดตามสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าก่อนฝึกอบรม และหลงัจากฝึกอบรมผา่นมา 120 วนั ซ่ึงจ าแนกตามรายการประเมิน
รายขอ้ ทั้ง 5 มิติโดยผูบ้ริหารของครูแกนน าสรุปไดว้า่          

มิติการสร้างแรงบนัดาลใจโดยเรียงล าดบัผลต่างค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 12 ครูแกนน าส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ รองลงมาได้แก่ ข้อท่ี 2 ครูแกนน าของท่านซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ตรงไปตรงมา และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 14 ครูแกนน าสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้
พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั           

มิ ติการกระตุ้นทางใช้ปัญญาโดยเ รียงล าดับผล ต่างค่ า เฉ ล่ี ยการ
เปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัเม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 15 ครูแกนน ากระตุน้ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน า
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แก่ผูต้ามอย่างสม ่าเสมอ รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 13 ครูแกนน าให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็น
ของสมาชิกทุกคน และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5ครูแกนน าให้โอกาสแต่ละคนในการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่               

มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์โดยเรียงล าดับผลต่าง
ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบั
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี3 ครูแกนน าเขา้ใจสถานการณ์และมี
ทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน รองลงมา ไดแ้ก่  ขอ้ท่ี 7 ครูแกนน ามีความสามารถในการวางแผน
ทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ี
ตอ้งการ และ มีผลต่างค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ขอ้ท่ี1ครูแกนน ามีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล และ
มองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้        

มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคลโดยเรียงล าดบัผลต่างค่าเฉล่ีย
การเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั  เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 7ครูแกนน าเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผู ้
ตามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญั
ต่อตนเองและผูต้าม รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 8 ครูแกนน าให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีผลต่างค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ี 12 ครูแกนน า
สนับสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทศัน์ส่วนรวมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ               

มิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยเรียงล าดับผลต่างค่าเฉล่ียการ
เปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัเม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี1 ครูแกนน าแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถ 
ไดรั้บการยอมรับ และยกยอ่งจากผูต้าม รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2 ครูแกนน าของท่านปฏิบติัต่อผูต้าม
อยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอยา่งคงเส้นคงวา และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี
15 ครูแกนน าเป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและเสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวินยั       

ด้านท่ี 4 การประเมินผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงสมรรถนะผูน้ าของครูแกนน าท่ี
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น จากครูแกนน าเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหลงัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าหลงัจากผ่านกิจกรรมพฒันา
มาแลว้ 120 วนั โดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ไดผ้ลสรุปดงัน้ี  
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1) ครูแกนน าได้แนวคิดและการด าเนินการตามแนวทางหลกัการเก่ียวกบัการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน คือ        
การสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในโรงเรียนทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกนัเพราะการท่ีทุกคนมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัจะท าให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกนัและมีความเพียรพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ตลอดจนท าใหทุ้กคนเกิดกระบวนทศัน์ในการท างานในมุมมองใหม่ ๆ โดยยดึหลกัการกระบวนการ
ท างานท่ีเป็นทีมเพื่อเก้ือกูลกนัในการท างานของผูบ้ริหารและของกลุ่มครูภายในโรงเรียนดว้ย และ
กลุ่มครูในโรงเรียนมองวา่การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีดีเพราะไดพ้ฒันาทั้งตนเองและการเรียนรู้
ร่วมกนักบัคนอ่ืนไดเ้ห็นกระบวนการวธีิคิดแบบใหม่เพื่อน ามาปรับใชท้  าใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนครูดว้ยกนัก็จะท าใหเ้ขา้ใจและมีมุมมองท่ีหลากหลาย      

2) ครูแกนน าสามารถน าแนวทางและวิธีการกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียน โดยการประชุมบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ร่วมกนั สร้างบรรยากาศในการท างานให้เป็นกนัเองระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู สร้างสัมพนัธภาพอนัดี
ต่อกนัของบุคลากรในโรงเรียนช่วยเหลือกนัและการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัอยูร่่วมกนับนพื้นฐาน
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีความสุขมีกระบวนการจดัการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและ PLC แลกเปล่ียนร่วมกนั
อยา่งสม ่าเสมอ และครอบคลุมสร้างสัมพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้    

3) ครูแกนน าเขา้ใจจุดแข็ง จุดอ่อนในการน าการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน คือ โรงเรียนมีจุดแข็งในดา้นการท างาน
เป็นทีมครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานโดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนงานส าเร็จมีความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวมี้บรรยากาศในการท างานเป็นไปใน   
เชิงบวกมีลกัษณะแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั บุคลากรในโรงเรียนเห็นมุมมองใหม่ ๆ ท าให้วิธี
คิดของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามโรงเรียนยงัมีจุดอ่อนหรือจุดท่ี
ตอ้งพฒันาปรับปรุงแกไ้ข คือ โรงเรียนขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน กิจกรรมท่ีให้ครูลงมือ
ปฏิบติับางคร้ังเป็นกิจกรรมท่ีครูลงมือปฏิบติัคนเดียวท าให้ขาดการประสานงานและช่วยเหลือกนั
ในบางคร้ังครูบางคนไม่กลา้พูดแสดงความคิดเห็นหรือให้ความส าคญักบัการสนทนามากนักซ่ึง
โรงเรียนไดด้ าเนินการสรรหาวธีิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายมากข้ึน     

4) ครูแกนน ารู้ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน คือ การท างานเป็นทีมและการมี
สัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัระหวา่งครูแกนน ากบัครูเครือข่ายหรือเพื่อนครูดว้ยกนัและผูบ้ริหารโดยใน
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การท างานจะเป็นลกัษณะการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั การแสดงความคิดเห็นหรือการน าเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการยอมรับความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การปรับเปล่ียนมุมมองในการท างานของผูบ้ริหารและครูภายในโรงเรียน
ในมุมมองของการท างานท่ีมากกวา่การท าตามท่ีสั่งหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแต่เป็นการท างาน
ดว้ยใจดว้ยความรักและอุดมการณ์ของความเป็นครูการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัส่งเสริมการ
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างสม ่ า เสมอในกลุ่มครูเครือข่าย และแบ่งปัน
ประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้มีการน าเสนอผลงาน Show and Share แสดงความคิดเห็นหรือการแนะ
เสนอแนะอยา่งสร้างสรรค ์           

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ครูแกนน ามีการแสดงพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดี
ข้ึนและน าทักษะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการสร้างเครือข่ายเพื่อนครูดว้ยกนั
ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าของครูแกนน าดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอยา่งยิง่ 

 
อภิปรายผล 

ระยะที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

จากการศึกษา เอกสารตามกรอบแนว คิดทฤษฎี ผู ้น าการ เป ล่ียนแปลงของ 
บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio,  1994); เลทวูดและแจนซี (Leithwood and Janzi,  2000)  
เป็นหลกัในการประกอบการสังเคราะห์ของนกัวชิาการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานมาศึกษาตวับ่งช้ี
ในแต่ละมิติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบและสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูแกนน าซ่ึง
ประกอบด้วยครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จาก
โรงเรียนเอกชนท่ียินดีให้ความร่วมมือให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ภาพของการปฏิบติัท่ีมีรูปธรรมอย่างชดัเจนในการ
ประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์รโดยเร่ิมจากการใชค้วามรู้ ความเขา้ใจทกัษะในพื้นฐาน
ของการเป็นผูน้ าของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเจริญกา้วหนา้ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงและมีความ
เหมาะสมต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพดงัสาระท่ีชูชยั สมิทธิไกร (2550, น. 29); จิรประภา 
อคัรบวร (2549, น. 58) ไดแ้สดงทศันะจากกรอบแนวคิดของแมคเคิลแลนด์McClelland ท่ีอธิบายไว้
ว่า  สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยความรู้  
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(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท างาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบติังานได้ผลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายซ่ึงเกิดจากแรงผลกัดนั
เบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อ
สังคม (Social Role) ท่ีแตกต่างกนัท าให้แสดงพฤติกรรมการท างานท่ีต่างกนัสอดคล้องกบั ชาญ 
ค าภิระแปง (2560, น. 24) สมรรถนะเป็นความรู้ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคคลในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จมีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดหรือสูงกว่าเป็นต้น
สมรรถนะหลักของครูมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในฐานะท่ีเป็นบุคลากรใน
หน่วยงานจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัหรือความสามารถส าคญัท่ีเป็นรูปธรรมเช่นทกัษะความรู้ซ่ึงง่ายต่อ
การพฒันา ส่วนลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีซ่อนเร้นยงัมีอีกมากมายซ่ึงพฒันาไดค้่อนขา้งยาก เช่น  
อตัมโนทศัน์เจตคติค่านิยมแรงจูงใจซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเก่ียวกบัประสิทธิผลของสมรรถนะผูน้ า 
นอกจากน้ีดารณีย ์ พยคัฆส์กุล (2559, น. 22) กล่าววา่ สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีใหป้ระสบผลส าเร็จจากการมีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัการฝึกฝนการ
พฒันาตนอย่างต่อเน่ืองให้มีทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจโดยอาศยั
การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ปัจจยัใจด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน ซ่ึงแมว้า่ความหมายของสมรรถนะในแต่ละคนแมจ้ะไม่เหมือนกนั
ทีเดียวแต่มีอิสระร่วมกัน คือ เป็นพฤติกรรมในการท างานเก่ียวข้องกับผลส าเร็จของงานและ
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ทกัษะความสามารถและคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีควรจะตอ้งเน้น คือ
สมรรถนะไม่ใช่ความรู้ ทกัษะความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลแต่เป็นกลุ่มพฤติกรรม
ในการท างานซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลมีความรู้ ทกัษะความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

ดงันั้นการปฏิบติัพฤติกรรมผา่นองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5 มิติ และ      
มีสมรรถนะเฉพาะของครูแกนน าท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่    

มิติท่ี 1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ครูแกนน าใน
สถานศึกษาจะแสดงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ เพื่อใหค้รู
เครือข่ายมีแบบอยา่งท่ีดีและมีเป้าหมายในการปฏิบติังานและมีลกัษณะเป็นผูท่ี้มีความรู้ สามารถชกั
จูงครูเครือข่ายและสร้างความสัมพนัธ์โดยใช้วิสัยทศัน์ร่วมกนั มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความ
สามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบติังานยึดวิสัยทศัน์ร่วมกนั มีความสามารถชกัจูงครูเครือข่ายให้
เต็มใจท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขในงาน โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างใน                  
การเสียสละและมีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานด้านการสอนให้ครูเครือข่ายเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ                  
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มีความยึดมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัในความเป็นจริง เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการพฒันา
สู่ความเป็นเลิศ เป็นแบบอย่างด้านการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและ
โรงเรียนมีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าครูเครือข่ายมีการปฏิบติัต่อผูต้าม
อย่างจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอย่างคงเส้นคงวา มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการช่ืน
ชม และยกยอ่งจากครูเครือข่าย มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถไม่ย่อทอ้จน
ส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยดี มีการกระตุน้ครูเครือข่ายให้ร่วมกนัพฒันาตนและทีม ให้มีความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติท่ีดีในการปฏิบติัวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบอยา่งการมีวินยัและเสริมสร้างพฒันาให้
ครูเครือข่ายมีวินยั เป็นแบบอย่างท่ีดีทางดา้นศีลธรรม มีจรรยาบรรณ มีความสามารถในการมอง
การณ์ไกลและพฒันาความคิดวิเคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
และครูแกนน าจะลงมือปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผูต้ามโดยสามารถจูงใจผูต้ามให้
ปฏิบติังานตามวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองท าให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ดีเช่นเดียวกบั     
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, น. 253–255) ได้แสดงทศันะท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับองค์ประกอบ                         
ผูน้  าการเปล่ียนแปลง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ไวว้า่ผูน้  าจะประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ี ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความ
ภาคภูมิใจเม่ือร่วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบ
ผูน้ าของเขาส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี  คือ เป็นผูน้ าท่ีประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีดา้นศีลธรรมและจรรยาบรรณ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผูม้องการณ์ไกล และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ภทัรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธ์ิ (2557) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ คือ ผูน้ าจะมีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการท างานท่ีชดัเจนท า
ให้ผูร่้วมงานอยากร่วมงานดว้ยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผูน้ าท่ีท าให้ผูร่้วมงานเกิด
ความเช่ือมัน่เม่ือไดร่้วมงาน และมีความเช่ือมัน่ในตนเองท าให้ผูร่้วมงานศรัทธาและภูมิใจรวมถึง
การแสดงประพฤติปฏิบติัตนตามค่านิยมท่ีดีท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเคารพนับถือศรัทธาและ
ไวว้างใจมีความสามารถในการปฏิบติังานและถ่ายทอดวธีิปฏิบติังานท าใหผู้ร่้วมงาน ปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างานท าให้ผูร่้วมงานศรัทธาและปฏิบติัตามประพฤติตนเป็นแบบอย่างดา้น
คุณธรรมจริยธรรมให้ความส าคญัและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมศรัทธายดึมัน่เป็นวฒันธรรม
เนน้การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ผูร่้วมงาน       

ดังนั้ นผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูแกนน ามีความส าคัญต่อการน า
วิสัยทศัน์และนโยบายของโรงเรียนไปสู่การปฏิบติัโดยการเปิดโอกาสให้ครูแกนน าไดมี้ส่วนร่วม
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ในการพฒันาโรงเรียน ซ่ึงครูแกนน าจะเก้ือหนุนให้เกิดทีมผูส้อนท่ีมีความผูกพนัและเต็มใจในการ
ปฏิบติัการสอนแบบมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและส่งเสริมครูเครือข่ายดว้ยกนั
การท่ีครูแกนน าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นตน้แบบส าหรับครูเครือข่าย ครูแกนน าจะเป็นท่ี
ยกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ครูเครือข่ายเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั 
ครูเครือข่ายจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัครูแกนน าและตอ้งการเลียนแบบครูแกนน า ส่ิงท่ี
ครูแกนน าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี           

มิติท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่แรงบนัดาลใจน าไป
พฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียน การสอนและการปฏิบติัตามกระบวนการส่งเสริม
ทศันคติ มุ่งมัน่แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ีสมรรถนะครูแกนน าเป็นผูท่ี้มี
ความขยนั กระตือรือร้นในการท างาน และความยติุธรรม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ใชค้  าพูด วาจาท่ีช่ืน
ชม ยกยอ่ง สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ต้ามปฏิบติังาน ช้ีแนะและจูงใจใหเ้กิดความเช่ือมัน่ซ่ึงครูแกนน า
ในสถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะผูน้ าในมิติการสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อจะจูงใจผูต้ามให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จโดยครูแกนน าจะมีลกัษณะ ซ่ือสัตย ์มีเหตุผล มีความยุติธรรม
และพฒันางานอยู่เสมอ ซ่ึงจะปฏิบัติตนเป็นผูส่ื้อสารความคิด วิสัยทัศน์ให้ผูต้ามได้รับรู้และ       
โนม้นา้วจิตใจให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความกา้วหน้าใน
การท างานส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ ครูแกนน าจะ
แสดงออกดว้ยการส่ือสารให้ผูต้ามทราบถึงความคาดหวงัท่ีครูแกนน ามีต่อผูต้ามดว้ยการสร้างแรง
บนัดาลใจ ส่งเสริมน ้าใจแห่งการท างานเป็นทีมและใหย้ดึมัน่ร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์ขององคก์รให้
บรรลุตามเป้าหมาย เช่นเดียวกบัสุพานีสฤษฎ์วานิช (2552, น. 259) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ คือ คุณลกัษณะผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผูต้าม และแสดงออกดว้ยการส่ือสาร              
ให้ผู ้ตามทราบถึงความคาดหวงัท่ีผู ้น ามีต่อผู ้ตามด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ยึดมั่นและ                 
ร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององค์การเพื่อน าไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน              
ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจึงเป็นผูท่ี้ส่งเสริมน ้ าใจแห่งการท างานเป็นทีมผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ามให้
ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นผูน้ าจะต้องส่ือสารความส าคญัของวิสัยทศัน์และ
สัญลักษณ์ของกิจการ ท่ีจะสร้างแรงกระดุ้นและแรงบันดาลใจตลอดจนการทุ่มเทให้เกิดข้ึน 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของวาทิต มีสนุ่น (2556) กล่าวถึง คุณลกัษณะผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
คือมีการโนม้นา้ว จูงใจใหย้ดึมัน่และร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์องคก์ารมีการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการท างานมีการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานท างานเป็นทีม เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมี
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ส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายขององค์การเช่ือมัน่และยอมรับในคุณค่าและความส าคญัขององค์กร
เขา้ใจผูร่้วมงานและท าใหเ้ห็นวา่ทุกคนในองคก์ารมีคุณค่าในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน    

ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่การท่ีครูแกนน าจะประพฤติในทางท่ีจูง
ใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกับครูเครือข่ายโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ครูแกนน าจะกระตุ้นจิต
วญิญาณของทีม (Team Spirit) ใหมี้ชีวติชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจต
คติท่ีดีและการคิดในแง่บวกนอกจากน้ีครูแกนน าแสดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตั้งใจ
อยา่งแน่วแน่วา่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ครูแกนน าจะช่วยให้ครูเครือข่ายพฒันาความผูกพนัของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาวและครูแกนน าแสดงออกดว้ยการเป็นแม่แบบท่ีเขม้แข็งให้ครูเครือข่ายเห็น
ตามเกิดการรับรู้ในพฤติกรรมของครูแกนน า ท าให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมครูแกนน าข้ึน 
นอกจากน้ีครูแกนน าการเปล่ียนแปลงยงัมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทาง
ศีลธรรมและศีลธรรมจนเกิดการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ท าให้ไดรั้บความศรัทธา ความ
ไวว้างใจ การยอมรับนบัถืออย่างลึกซ้ึงจากครูเครือข่ายพร้อมไดรั้บความไวว้างใจอยา่งสูงอีกดว้ย 
ดงันั้น ครูแกนน าจะแสดงออกดว้ยการส่ือสารให้ครูเครือข่ายทราบถึงความคาดหวงัท่ีครูแกนน ามี
ต่อครูเครือข่ายดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจ ให้ยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ครูแกนน าการเปล่ียนแปลงจึงเป็นผูท่ี้ส่งเสริม
น ้ าใจแห่งการท างานเป็นทีมจะพยายามจูงใจครูเครือข่ายให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยการสร้างจิตส านึกของครูเครือข่ายให้เห็นความส าคญัวา่ เป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นตอ้งมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงท าใหค้รูและโรงเรียนเจริญกา้วหนา้ประสบความส าเร็จได ้            

มิติท่ี 3 การกระตุ้นทางปัญญา จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าครูแกนน าใน
สถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะผูน้ าในมิติการกระตุน้ทางปัญญาเน่ืองจากครูแกนน าจะเปิดโอกาส
ให้ครูเครือข่ายแสดงความคิดเห็นส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรคแ์ละสามารถ
ช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วยตนเองโดยลักษณะครูแกนน าเป็นผู ้ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และหลกัการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยยึดประโยชน์ของ
นกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญัใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง  ให้โอกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมพฒันางาน
สอนและส่ิงใหม่ ๆสร้างความตระหนกั กระตุน้ให้ผูต้ามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลสนบัสนุนรับฟังให้ค  าปรึกษา และช้ีแนะ แนะน าแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 
หลากหลายวิธีส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ให้เกียรติและยอมรับในความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคนและสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้าง
ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความ
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ร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของครูเครือข่ายทุกคน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วริศรา ยางกลาง    
(2557) ไดแ้สดงทศันะผูน้ าดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ไดแ้ก่ การมีเทคนิคการตั้งประเด็นค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานร่วมพัฒนาโดยแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และให้ความส าคัญ
สนับสนุนแนวคิดของผูร่้วมงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาครูและนักเรียนใน               
การพฒันาทกัษะและสร้างความร่วมมือมีวิธีการพฒันาจุดประกายการท างานและให้ผูร่้วมงานเกิด
ความต่ืนตวัในการสร้างเครือข่ายและก าหนดกิจกรรมท่ีภายในกลุ่มเครือข่ายโดยส่งเสริมการคิดและ
การแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้นทักษะทางปัญญาแก่ผู ้ร่วมงานเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมและ                   
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกบังานวจิยัของ วรรณะปกรณ์ สุดตะนา (2556) 
ได้กล่าวถึงผูน้ าด้านการกระตุ้นทางปัญญา คือ ผู ้น าต้องค้นหาแนวทางท่ีเป็นเหตุเป็นผลให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชใ้นการแกปั้ญหา ฝึกและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายโดยใช้
สติปัญญาเพื่อการแก้ปัญหาให้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ รอบด้านก่อนแก้ปัญหา สอนงานและ
ถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ ในการท างานกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางเพื่อแกปั้ญหาการท างานอยา่งเป็นระบบ  ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ี
ครูแกนน ามีการกระตุน้ครูเครือข่ายใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท า
ใหค้รูเครือข่ายมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่มาแกปั้ญหาการพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 
เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม ท าให้เกิดแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยครูแกน
น ามีการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียน
กรอบ การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา ให้ก าลงัใจ                
ครูเครือข่าย คอยมีการกระตุน้ให้ครูเครือข่ายแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของ
ครูเครือข่าย ครูแกนน าจะท าให้ครูเครือข่ายรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและจะสร้าง
ความรู้สึกทา้ทายให้เกิดข้ึนแก่ครูเครือข่ายมองปัญหาเป็นโอกาส และจะให้การสนับสนุนหาก
ตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรือการริเร่ิมสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ครูเครือข่าย
แสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ครูเครือข่ายได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี กระตุน้ให้ครูเครือข่ายได้ท างานอย่างอิสระในขอบเขตของงานท่ีตนมี
ความรู้ความช านาญและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั โดยครูแกนน าจะสร้างความเช่ือมัน่ให้
ครูเครือข่ายว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ครูแกนน าจะ
พิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของ
ผูร่้วมงานทุกคน ครูเครือข่ายจะได้รับ การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนา
ความสามารถของครูเครือข่ายในการท่ีจะตระหนกัและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง      
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มิติท่ี 4 การบ่งช้ีและให้ความชดัเจนทางวิสัยทศัน์ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
ครูแกนน าในสถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะผูน้ าในมิติการบ่งช้ีและให้ความชดัเจนทางวิสัยทศัน์
เน่ืองจากผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์มองการณ์ไกลและเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล แสดงออกถึงความ
มุ่งมัน่ต่อวิสัยทศัน์และเข้าใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอย่างชัดเจนเพื่อน ามาช่วย       
ในการปรับปรุงด้านการท างาน การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ดีข้ึน  
มีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบาย ส่ือสารวสิัยทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์กรแก่ครูเครือข่ายซ่ึงครูแกนน าจะเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้สดงความคิดเห็นวางแผนประสาน
ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัให้สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งท าให้ครูเครือข่ายเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนัและให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเพื่อพฒันาปฏิรูปการเรียน
การสอนในสถานศึกษาร่วมกนั สอดคลอ้งกบั สุชาดา รังสินนัท ์(2550, น. 19-21) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง ด้านวิสัยทศัน์ คือ ผูน้ าสร้างความฝันวิสัยทศัน์เก่ียวกบัอนาคต       
มีความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ และจูงใจคนอ่ืนให้ค้นหาความฝัน ความหวงัและสร้าง
วสิัยทศัน์ใหค้นอ่ืนเห็นและเดินตามดว้ยวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีไม่ซบัซอ้น     

ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าครูแกนน าจะช่วยก าหนดทิศทางท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจุดหมายปลายทางท่ี
ชดัเจน ช่วยใหค้รูเครือข่ายทุกคนรู้วา่แต่ละคนมีความส าคญัต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้
วา่จะท าอะไร (What) ท าไมตอ้งท า (Why) ท าอยา่งไร (How) และท าเม่ือใด (When) ในขณะเดียวกนั
ยงัช่วยกระตุน้ให้ครูเครือข่ายทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพนั มุ่งมัน่ปฏิบติัตามดว้ยความ
เต็มใจ ทา้ทา้ย เกิดความหมายในชีวิตการท างาน  มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วย
ความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบติัเพื่อนกัเรียน นอกจากน้ีเม่ือครูแกนน าได้มี
ส่วนร่วมช่วยก าหนดมาตรฐานกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
ความหมายและใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการสร้างวิสัยทศัน์ในโรงเรียนรวมถึงการ
มีเจตคติท่ีดีของครูเครือข่ายท่ีมีต่อโรงเรียนและการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือความหมายชดัเจน ปลุกเร้า ทา้ท้าย สร้างพลงัใจ น าวิสัยทศัน์
ไปปฏิบติัโดยส่ือสารให้สมาชิกครูเครือข่ายทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ใจตรงกนั ก าหนดแผนงาน
และโครงการให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และน าแผนหรือโครงการไปปฏิบติัเพื่อพฒันาปฏิรูปการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  

มิติท่ี 5 การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า          
ครูแกนน าในสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะผูน้ าในมิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อ
เรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ทั้งน้ีลกัษณะครูแกนน าเป็น
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ผูท่ี้มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นผูน้ าสามารถสอน
งาน และเป็นพี่เล้ียงให้แก่ครูเครือข่าย และเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่อยา่งเหมาะสม ส่งเสริมการ
พฒันาศกัยภาพ และสนบัสนุนการท างานร่วมกนั เปิดโอกาสให้ครูเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานสร้างสัมพนัธ์และเครือข่ายท่ีดีให้การเคารพและเต็มใจรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างใช้ค  าพูดวาจาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตวัและให้เกียรติผูอ่ื้นสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้และความมัน่ใจให้แก่ครูเครือข่ายเพื่อให้ท างานไดป้ระสบความส าเร็จและ     
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ช่วย นาคบรรพ์ (2558) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าดา้น
ความเป็นปัจเจกบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย การให้ความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา     
ท่ีมีความแตกต่างดา้นความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และศกัยภาพ ดว้ยเหตุผลในความแตกต่าง
ในแต่ละบุคคล เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อมัพร อานุภาพแสนยากร (2558) การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า องค์ประกอบดา้น
การค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคลมี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การเน้นความเป็นปัจเจก
บุคคล คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถปฏิบติัต่อครูในฐานะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา 
(Advisor) ของครูแต่ละคนเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือ มีทกัษะการเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีดีช่วย
ช้ีแนะและร่วมคน้หาทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างของครู 2) การเน้นการปฏิบติั อาทิเช่น 
กระตุน้ให้ครูได้ทดลองโครงการใหม่ ๆ หรือท างานท่ีทา้ทายความสามารถ ให้โอกาสครูในการ
อาสาท างาน เพื่อแสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจ ต่อผลส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 
ส่งเสริมการทดลองและ เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อการหาวธีิการแกปั้ญหาของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศ
ติดต่อส่ือสาร อย่างเปิดเผยเพื่อให้ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิด ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ     
3) การเป็นพี่เล้ียง ประกอบด้วย  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการส า หรับครูได้น าไปใช้ใน          
การปฏิบติัการสอนใหเ้วลาแก่ครูในการสอนงาน (Mentoring) เปิดโอกาสใหค้รูแสดง ความสามารถ
จากการท างานใหม่ท่ีมีความ รับผดิชอบสูงข้ึนและพฒันาครูใหมี้ความส าเร็จในวชิาชีพของครูแต่ละ
คน   

ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าครูแกนน าท่ีเป็นผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือครูเครือข่ายในฐานะเป็นผูน้ าในการดูแลเอาใจใส่ครูเครือข่ายเป็นรายบุคคล 
และท าให้ครูเครือข่ายรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นพี่เล้ียง 
(Mentor) ของครูเครือข่ายแต่ละคนเพื่อการพฒันาครูเครือข่าย จะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการ
ของปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของครูเครือข่ายแต่ละคนจะพฒันาศกัยภาพของครู
เครือข่ายและเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึนนอกจากน้ีครูแกนน าจะมีการปฏิบติัต่อครูเครือข่ายโดยการให้
โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆสร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนค านึงถึงความแตกต่าง
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ระหวา่งบุคคลในดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการการประพฤติของครูแกนน าท่ีแสดงให้เห็นว่า 
เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล นอกจากน้ีครูแกนน าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาครูเครือข่ายเปิด
โอกาสให้ครูเครือข่ายได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีท้าทาย
ความสามารถ ครูแกนน าจะดูแลครูเครือข่ายว่าตอ้งการค าแนะน าการสนับสนุนและการช่วยให้
กา้วหนา้ในการท างานท่ีรับผิดชอบ ในขณะเดียวกนัการใหค้วามส าคญัในการใส่ใจถึงความตอ้งการ
ความส าเร็จและโอกาสกา้วหนา้ของครูเครือข่ายเป็นรายบุคคล ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล
บางคนอาจตอ้งดูแลใกลชิ้ด ในขณะท่ีบางคนมีความรับผิดชอบสูงอยูแ่ลว้จะให้อิสระในการท างาน 
เป็นตน้ โดยท่ีครูแกนน าจะแสดงบทบาทเป็นครูพี่เล้ียง และท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าในการช่วยเหลือ 
ผูต้ามให้พฒันาระดบัความตอ้งการของตนสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริม
การเรียนรู้และความมั่นใจให้แก่ครูเครือข่ายเพื่อให้ท างานได้ประสบความส าเ ร็จและมี
ประสิทธิภาพ          

ระยะที ่2 อภิปรายผลการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสังเคราะห์
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผลสรุปการ
สัมภาษณ์ครูแกนน าเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าในสภาพปัจจุบนัมาเป็น
แนวทางในการพฒันาคู่มือฝึกอบรมในคร้ังน้ี โดยก าหนดโครงสร้างของคู่มือฝึกอบรมแบ่งออกเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) แนวทางการด าเนินการ 2) การพฒันาสมรรถนะการเปล่ียนแปลง  
3) การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 4) การประเมินและติดตามการใช้คู่มือ 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการพฒันาคู่มืออบรมอิงสมรรถนะโดยมีเป้าหมายในการพฒันาครู
แกนน าให้สามารถน าความรู้ทกัษะและเจตคติท่ีได ้ จากการฝึกอบรมไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนได้ทั้ ง น้ี คู่ มือท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะครุแกนน าโดย
เฉพาะเจาะจงมีระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่มากนักเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีหรือพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของครูแกนน าเฉพาะด้าน สอดคล้องกบั 
อรุณรุ่ง โยธสิงห์ (2559, น. 35) วา่การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมแบบอิงสมรรถนะควรเป็นหลกัสูตรท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจทศันยัค่านิยมในการท างานมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองท าให้ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความมุ่งมั่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึนและจัดหาเน้ือหาในการฝึกอบรมท่ี
ครอบคลุมทกัษะ ค่านิยมและแรงจูงใจโดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและสถานท่ีท่ีสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้และให้เวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม นอกจากน้ีคณะกรรมการการ
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ประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคู่มือ มีขั้นตอนไวว้า่ 1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา และรูปแบบของคู่มือ 2) วิเคราะห์ลกัษณะของผูใ้ช้คู่มือ 3) ก าหนด
วตัถุประสงค ์ ขอบข่ายของคู่มือ 4) ส ารวจรายละเอียดและก าหนดจุดประสงคใ์นการให้ความรู้ของ
คู่มือ 5) เขียนเน้ือหาของคู่มือตามวตัถุประสงคข์องคู่มือ 6) ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
ของเน้ือหา 7) ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ  จดัพิมพ ์ทดลองใชต้ามกระบวนการพฒันาคุณภาพ
ของคู่มือ 8) แกไ้ขปรับปรุงน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมีองคป์ระกอบ
ของคู่มือมี 2 ส่วน คือ 1) ค  าช้ีแจงการใช้คู่มือ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา และ
ค าแนะน าการศึกษาคู่มือ 2) เน้ือหา เช่นเดียวกบั สัมฤทธ์ิ  แสงทอง (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกดัมูลนิธิ
คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมประกอบดว้ย ปัญหาและความจ าเป็น 
หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการฝึกอบรมส่ืออุปกรณ์ฝึกอบรม การวดัประเมินผล และ
การประเมินหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดและมีความสอดคลอ้ง
กนัทุกองคป์ระกอบส่งผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบั
ต้นหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเขา้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
ทกัษะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัตน้หลงัเขา้รับการฝึกอบรมสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 และผูบ้ริหาร
ระดบัตน้มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมาก          

ดงันั้นคู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ จึงเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดย              
มีจุดประสงคเ์พื่อสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ
เก่ียวกบังานในวิชาชีพครู และกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อครูแกนน า ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์หส้อดคลอ้งตามบริบทวฒันธรรมโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานปฏิบติัจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม      

ระยะที่ 3 อภิปรายผลการวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

โดยผูว้ิจยัไดน้ าคู่มือการฝึกอบรมท่ีสมบูรณ์น าไปฝึกอบรมไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายครู
แกนน าโดยผูว้ิจยัท าการทดสอบกลุ่มเป้าหมายครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมก่อนและหลงัการใช้
คู่มือการฝึกอบรม ผลการใชคู้่มือการฝึกอบรมและการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อภิปรายผลตามรูปแบบของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) 
และน าเสนอตามล าดบัของการทดลองซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น  4 ดา้น ไดด้งัน้ี 
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ดา้นท่ี 1 ความพึงพอใจจากการจดัฝึกอบรม (Reaction Evaluation) ครูแกนน าผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดป้ระเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงัจากการฝึกอบรม พบวา่ ความพึงพอใจของครูแกน
น าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรมในคร้ังน้ีซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานซ่ึงอยูใ่นวยัผูใ้หญ่อีก
ทั้งเน้ือหาสาระท่ีน ามาฝึกอบรมได้คดัเลือกมาให้ความสอดคล้องกบัหลกัการ จุดมุ่งหมาย และ
กิจกรรมฝึกอบรมท่ีได้เน้นการลงมือปฏิบติั การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการน าปัญหาจากกรณีศึกษามาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้และ
ฝึกคิดการแก้ปัญหาร่วมกนัซ่ึง รวมถึงกระบวนการพฒันาท่ีได้รับทั้งด้านวิทยากร วิธีด าเนินการ
พฒันาเอกสารอบรม ส่ือและเทคโนโลย ีสถานท่ี ระยะเวลาการอบรม  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ของโนวเ์ลส  (Knowles, 2011) 
จากแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีผลต่อความพึงพอใจในการพฒันาสมรรถนะของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรบกล่าวคือการเช่ือมโยงการพฒันาสมรรถนะกบัเน้ือหาสาระในงานจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเกิดความสนใจ เช่น การใชก้รณีศึกษาเก่ียวกบัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละตวัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของงานการฝึกอบรมพฤติกรรมของสมรรถนะและการน าไปใชจ้ะช่วยให้ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมน าความรู้ไปปรับใชก้บัสถานการณ์ท่ีเหมาะสมดว้ยตนเองไดแ้ละการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองนอกจากนั้นการเปิดโอกาสใหแ้บ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองต่อผูอ่ื้นจะท าให้การเรียนรู้เป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

สอดคล้องกบัญดาภคั  กลัปดี (2559) ได้วิจยั การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรคข์องครูประถมศึกษา พบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของ
ครูประถมศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากกล่าวคือ ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อเน้ือหาและ
สาระการฝึกอบรมด้านการมีคุณค่าและการน าไปใช้และมีความพึงพอใจต่อวิธีการกิจกรรมการ
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสามารถน าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง และ
หลกัสูตรท่ีใชใ้นการฝึกอบรมจะมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้ขา้อบรม เม่ือมา
ฝึกอบรมจึงมีความพึงพอใจเพราะสามารถเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจและสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงกบั
ตนเอง  

เช่นเดียวกับงานวิจัยของภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553) การพัฒนารูปแบบ
หลกัสูตรฝึกอบรมครูผูน้ าการเปล่ียนแปลงด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูในภูมิเขตการศึกษา
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มหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ ความพึงพอใจต่อรูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรมครูผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้น
การจดัการเรียนรู้พบวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรมใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.78 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ดา้นกิจกรรมการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.89 มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเน้ือสาระมีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ข้าอบรม การเลือกส่ือท่ีมีความ
เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมรวมทั้งการจดัการฝึกอบรมซ่ึงประกอบดว้ยช่วงเวลาการฝึกอบรม
และระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมและพฒันา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผูใ้หญ่ซ่ึงเนน้ใหเ้กิดความคิด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเน้ือหาเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงของผูเ้ขา้อบรม      

ด้านท่ี 2 ผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ครูแกนน าท่ีได้รับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉล่ียจากการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นครูแกนน าท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
หลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมหลงัการอบรมมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ียจากการทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบั
สมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้เข้า รับการฝึกอบรมก่อนการอบรม และมีค่า เฉล่ีย
ความกา้วหน้าเพิ่มข้ึน  แสดงให้เห็นว่า ครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ ทกัษะการปฏิบติังาน ทศันคติค่านิยมของครูแกนน าท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกับคุณลักษณะ
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานการพฒันาโดยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูแกนน า
ของโรงเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและใชท้รัพยากร ความสามารถและศกัยภาพท่ีตนเองมีอยู ่ทั้งน้ีเป็น
ผลมาจากความเหมาะสมของเน้ือหาสาระและแผนการจดัการเรียนรู้ของคู่มือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าโดยมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของครูแกนน าและวิทยากรซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะการ
ฝึกอบรมและสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการน าเสนอเน้ือหาสาระข้อมูลและกรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย เพื่อให้ครูแกนน าเขา้ใจในเน้ือหาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายกรณีศึกษา 
และน าเสนอขอ้มูลท่ีน ามาใช้ประกอบในกิจกรรมฝึกอบรมในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงใน
บริบทของโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ดังสาระท่ีชูชัย สมิทธิไกร (2550, น. 29) ได้แสดงทศันะจากกรอบแนวคิดของ 
แมคเคิลแลนด ์(McClelland) ท่ีอธิบายไวว้า่สมรรถนะดา้นความรู้และทกัษะน้ีมีแนวโนม้ท่ีคนเราจะ
สามารถสังเกตเห็นและวดัได้ฉะนั้น สมรรถนะดา้นความรู้และทกัษะนั้นเป็นส่ิงท่ีเราสามารถสอน 
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ฝึกฝน และพฒันาได้ง่าย กล่าวคือ ส่วนท่ีเป็นความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) นั้น ถือว่า 
เป็นส่วนท่ีคนแต่ละคนสามารถพฒันาให้มีข้ึนไดไ้ม่ยากนกั ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ (ท าใหเ้กิดความรู้ 
– Knowledge) และฝึกฝนปฏิบติั (ท าให้เกิดทกัษะ – Skills) จึงท าให้ครูแกนน าเกิดการเรียนรู้ และ
รับรู้ทกัษะสมรรถนะไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสุวฒัน์  วฒันวงศ ์(2547, น. 855-888) กล่าวถึง 
หลกัการเรียนรู้วา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากความรู้ และทกัษะท่ีมาจาก
ส่ิงกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจดัข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล  

นอกจากน้ีสุจิตรา  ธนานนัท ์(2553, น. 81) การท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
จะตอ้งมุ่งไปท่ีการแกปั้ญหา ให้เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการ
แกปั้ญหา แนวทางหรือวิธีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการหน่ึงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้หญ่คือการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมุ่งเน้นการลงมือปฏิบติัจริงรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั การฝึกการแกปั้ญหาร่วมกนัจากกรณีศึกษาโดยการน าประสบการณ์
และความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการท างานเป็นทีมและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และเปิดโอกาส
ให้ไดซ้กัถามประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงช่วยสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของแต่ละแผนการ
เรียนรู้ฝึกอบรมไดช้ดัเจน และตรงประเด็นมากยิง่ข้ึน 

เช่นเดียวกบังานวจิยัของ สุนทรีภรณ์  แกว้กนก (2557) การสร้างชุดพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการทดลองการ
ฝึกอบรมมีความกา้วหนา้ของการพฒันาการสูงข้ึนทุกดา้น และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการพฒันา
สูงกวา่ก่อนการพฒันาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 แสดงวา่การฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึนน้ีส่งผล
ต่อความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เน้ือหาสาระท่ีฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม และวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมองเห็นภาพท่ีชดัเจนและเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

ผลการวิจยัของสัมฤทธ์ิ  แสงทอง (2558) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าสา
หรับผูบ้ริหารระดบัตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัตน้หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการ
เขา้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีทกัษะภาวะผูน้ าหลงัเขา้รับการ
ฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เน่ืองจากวิทยากรมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และ
ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมตามล าดบัเน้ือหาสาระและกิจกรรมฝึกอบรมท่ีออกแบบในลกัษณะใบงาน
ท่ีมอบหมายร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม การลงมือปฏิบติัจริง การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ซ่ึง
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กนัและกนัการ ฝึกการแกปั้ญหาร่วมกนัจากกรณีศึกษาโดยการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในรูปแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม             

ดา้นท่ี 3 พฤติกรรม (Behavior Evaluation) การแสดงพฤติกรรมของครูแกนน าหลงั
ฝึกอบรมผ่านมาแล้ว 120 วนั จากการบูรณาการความรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการแสดง
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของครูแกนน าโดยมีกิจกรรมการร่วม
กลุ่มครูแกนน าและครูเครือข่ายเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียน จากกิจกรรมกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูแกนน า (PLC) ท่ีประกอบด้วยการเรียนรู้ และการสนบัสนุน   
โดยมีการสร้างทีมครูแกนน าการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสะท้อนคิดเพื่อการ
พฒันาการปฏิบติังานการประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครูและการสร้างเครือข่ายการพฒันาร่วม
ถึงกิจกรรมส่งเสริมพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการเป็นพี่เล้ียง          
ผูช้ี้แนะแนะน า และการศึกษาบทเรียนร่วมกนั ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม การศึกษาประเด็นปัญหา
ผูเ้รียนการรวมทีมครูแกนน าและการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีเกิดจากการรวมทีมชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพของครูแกนน า โดยมีการก าหนดขอบเขตระยะเวลาและมีสมุดบนัทึกกิจกรรมครูแกนน า 
เพื่อใหค้รูแกนน าเป็นผูบ้นัทึกกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ท าใหเ้กิดผลผลิต
ของการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือครูมีสมรรถนะในการจดัการ
เรียนรู้และผลลพัธ์ต่อโรงเรียน คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 
พบว่า การแสดงพฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าหลงัจากการฝึกอบรมผ่านมาแล้ว 
120 วนั อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากผลต่างค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่   

1) มิติการสร้างแรงบนัดาลใจ มีผลต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผลต่าง
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ครูแกนน าส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู ้ตามได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในวชิาชีพ รองลงมา ไดแ้ก่ ครูแกนน าของท่านซ่ือสัตย ์สุจริต และตรงไปตรงมา ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากครูแกนน าเปิดโอกาสให้ครูเครือข่ายไดแ้สดงผลงานตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล
โดยกระตุน้ให้ครูเครือข่ายมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายโดยมี
ครูแกนน าเป็นตวัอยา่งท่ีดี ท าให้ครูเครือข่ายผูส้อนมีก าลงัใจในการท างานและพร้อมจะทุ่มเทก าลงั
กายและก าลงัใจให้กบังานท่ีร่วมท ากบัครูแกนน าอยา่งเต็มก าลงัความสามารถและมีผลต่างค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูแกนน าสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พูดกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นระหวา่งครูแกนน าและครูเครือข่ายอาจมีน้อยท าให้ครู
แกนน ามกัจะเป็นผูช้ี้น าความคิดเห็นต่าง ๆ ขณะการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

2) มิติการกระตุน้ทางใช้ปัญญา มีผลต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผลต่าง
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ครูแกนน ากระตุน้ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอย่างสม ่าเสมอ 
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รองลงมา ไดแ้ก่ ครูแกนน าให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน อาจเน่ืองมาจาก
ครูแกนน าได้ส่งเสริม แนะน า ให้ค  าปรึกษาให้ครูเครือข่ายรู้จกัศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการ
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันาตนเอง และสามารถน ามาใชใ้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแบบ
เป็นทีม ให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นเพื่อการท างานท่ีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไวร่้วมกนัและมีผลต่างค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูแกนน าให้โอกาสแต่ละคนในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะครูแกนน ายงัเปิดโอกาสให้ครูเครือข่ายได้สร้างองค์ความรู้ไม่
ต่อเน่ืองทั้งน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาและโอกาสเปิดโอกาสให้ครูเครือข่ายไดท้  าในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียนมี แรงจูงใจในการคิด การท า  

3) มิติการบ่งช้ีและวิสัยทัศน์ มีผลต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผลต่าง
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ครูแกนน าเข้าใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอย่างชัดเจน 
รองลงมา ได้แก่  ครูแกนน ามีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการอาจเน่ืองมาจากครูแกนน าต่างมี
วิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนช้ีน าใหค้รูเครือข่ายเห็นวา่ถา้วิสัยทศัน์บรรลุ
จะเกิดประโยชน์และผลดีแก่ทุกคนไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะองคก์รแต่เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ 
ท่ีน่าต่ืนเตน้ส าหรับทุกคนให้แต่ละคนไดต้ระหนกัว่าการท าให้วิสัยทศัน์เป็นจริงจะท าให้ทุกคนมี
อนาคตเพราะความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนเป็นความส าเร็จขององคก์รและทุกคน และมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด ได้แก่ ครูแกนน ามีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากหากครูแกนน าท่ีขาดการเน้นย  ้าวิสัยทศัน์แก่ครูเครือข่าย
แมว้า่จะมีการบริหารท่ีดี  ก็อาจจะท าให้การท างานหรือองคก์ารด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งนอ้ยก็ในระยะ
สั้น ๆ แต่ไม่มีพลงัไม่เกิดการต่ืนตวั  ไม่เขา้ใจวา่การท างานหรือองคก์รจะไปทางไหนและไม่ทราบ
ความก้าวหน้าจึงไม่มีความพยายามพิเศษท่ีจะลงมือปฏิบติั  เน่ืองจากขาดความรู้สึกมีคุณค่าและ     
ไม่ทา้ทายเท่าท่ีควร   

4) มิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคล มีผลต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูแกนน าเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 
รองลงมา ไดแ้ก่  ครูแกนน าให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม อาจเน่ืองมาจาก ครูแกนน าส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูเครือข่ายไดแ้สดงความสามารถแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการพฒันาตนเองตามศักยภาพ ท าให้เกิดการ
พฒันาการท างานและการจดัการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึนและมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ครูแกนน าสนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทศัน์
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ส่วนรวมอยา่งเหมาะสม และเพียงพอทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารโรงเรียนโดยทัว่ไปครูแกนน า
มกัประสบปัญหาต่าง ๆ อนัเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา อาจมาจากการขาดทกัษะในการบริหาร
งานของครูแกนน า การขาดประสบการณ์และความเข้าใจ รวมทั้งการใชท้รัพยากรทางการบริหาร
ต่าง ๆ เช่น คน เงิน วสัดุส่ิงของ การบริหารจดัการ และสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาได ้ 

5) มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ซ่ึงมีผลต่างค่าเฉล่ียเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผลต่างค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูแกนน าแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการยอมรับ และ
ยกยอ่งจากผูต้าม รองลงมา ไดแ้ก่ ครูแกนน าปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั
อยา่งคงเส้นคงวา อาจเน่ืองมาจากครูแกนน าเกิดความรู้ ความเขา้ใจมีองคค์วามรู้ และทกัษะต่าง ๆ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีงานสอนเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ แสดงเป้าหมายท่ี
ชดัเจนในการท างาน และกระตุน้ให้ผูร่้วมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ท าให้
ผูร่้วมงานนบัถือ อยากอุทิศตนท างาน เพื่อใหง้านส าเร็จท าใหค้รูเครือข่ายรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าอยาก
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความคาดหวงัของโรงเรียนและมีผลต่างค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูแกนน า
เป็นแบบอย่างการมีวินัยและเสริมสร้างพัฒนาให้ผู ้ตามมีวินัย ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะอุปนิสัย 
ภาพลกัษณ์ แรงจูงใจ ภายใน และบทบาทท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท่ีครูแกนน าตอ้งแสดงให้เห็นวา่
การแสดงพฤติกรรมของครูแกนน าในเร่ืองของการมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างดีไม่มีความ
สม ่าเสมอต่อเน่ือง  

จากสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูแกนน า 
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัชูชยั สมิทธิไกร (2550, น. 29); จิรประภา อคัรบวร (2549, น. 58) กล่าว
ว่า สมรรถนะ (Competency) ก็คือ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ตลอดจน คุณลกัษณะส่วน
บุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงจ าเป็น
และมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไดดี้ยิ่งข้ึน หรือเหนือกวา่เกณฑ์รวมถึง
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยสมรรถนะนั้ นเกิดได้จากความรู้ทักษะคุณลักษณะท่ีอยู่ในตัว 
ประสบการณ์การท างานท่ีสั่งสมมา และการฝึกอบรมพฒันาต่าง ๆ ขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์
ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีต้องการท่ีเกิดจากแรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นแรงขบัในการก าหนดทิศทาง หรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออก
ถึงพฤติกรรม รวมถึง อุปนิสัย  คุณลกัษณะส่วนบุคคลทางกายภาพ และทศันคติ ค่านิยม ซ่ึงจะเป็น
แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีปรับเปล่ียนได ้แต่ตอ้งใช้ระยะเวลานาน และ
สามารถท าไดด้ว้ยการฝึกอบรม หรือการสั่งสมประสบการณ์ในการพฒันาและตอ้งใชเ้วลา  ดงันั้น
จึงกล่าวไดว้า่ ครูแกนน ามีการผสมผสานทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัสมรรถนะและเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
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การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความกระตือรือร้น 
มุ่งมัน่จะเรียนรู้น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในทางท่ีดีจากการแสดงบทบาทการเป็นพี่เล้ียงการช้ีแนะครูเครือข่ายและน าทกัษะสมรรถนะผูน้ ามา
ประยกุตใ์ชแ้สดงวา่ครูแกนน ายงัสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจและกระตุน้พฤติกรรมตนเองในการ
น าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้พฒันาความรู้เพิ่มเติม สามารถแกปั้ญหา น าความรู้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ครูเครือข่ายหรือครูเครือข่ายและปรับใชคุ้ณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า
ไวไ้ดแ้มเ้วลาจะผา่นมาแลว้ 120 วนั ทั้งน้ี เน่ืองจากครูแกนน าไดใ้ห้ความส าคญัและมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองโดยอาศยัความร่วมมือของครูเครือข่าย ผูบ้ริหารทั้งการเสนอแนะ
แนวคิด องค์ความรู้ ทักษะความสามารถ ท่ีเน้นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทั้ งการร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ  

ดงัท่ีมารุต พฒัผล (2556, น. 238-241) ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัการการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ท างาน อนัสืบเน่ืองมาจากการเขา้รับการฝึกอบรมหรือไม่อยา่งไร มุ่งเนน้การน าความรู้ ทกัษะ ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และเจตคติท่ีมีต่อการท างาน มีลกัษณะเป็นการประเมินติดตามผลใน
สถานท่ีท างานจริงหลงัจากผา่นการฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนนั้น สามารถส่งผลให้
ครูแกนน าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไวไ้ด ้  

เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของพรทิพย ์ไตรภทัร (2558) การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หน่วยทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมโดยใช้จิต
ปัญญาศึกษา พบวา่ การประเมินความคงทนของการรับรู้พฤติกรรมภาวะน าการเปล่ียนแปลงหลงั
การทดลองใช้หลักสูตร 8 สัปดาห์ พบว่า คะแนนการรับรู้สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้าหน่วยทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมไม่แตกต่างจากการรับรู้
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กล่าวไดว้า่พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดจากความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม
ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงตนเอง การรับรู้การมองโลกในอีกแง่มุมหน่ึงมีการสะทอ้นความรู้สึกและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานมากข้ึนจึง
กล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้ท่ีผู ้ผ่านการอบรมได้รับนั้ นน าไปสู่การพัฒนาการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้ขา้อบรมภาวะผูน้ าอยา่งแทจ้ริงนอกจากน้ีงานวิจยัของ ช่วย นาคบรรพ ์
(2558) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้างานส าหรับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัการประเมินติดตาม
พฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการ
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ท างาน ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉล่ียระดับพฤติกรรมหลังการ
ฝึกอบรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัพฤติกรรมก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
0.05 ทั้งน้ี เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากภาคทฤษฎีมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารให้รับผิดชอบเป็นผูน้ าทีมการแกปั้ญหาในกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
สนบัสนุนการน าความรู้มาทบทวนและใชใ้นการท างานจริงดว้ยกระบวนการนิเทศสอนงาน พี่เล้ียง
การดูแลใหค้  าปรึกษา  

สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ ชูก าเนิด (2557) รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 บริบทในโรงเรียนประเทศไทย กล่าวถึง คุณลักษณะผูน้ าท่ีจะเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงตนเองและครูเครือข่ายพฒันาการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผา่นการวางแผน การมีวสิัยทศัน์
ร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จนเกิดเป็นวฒันธรรม หรือชุมชนของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในโรงเรียน  

นอกจากน้ีมารุต พฒัผล (2556, น. 498) กล่าวว่า พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
กิจกรรมการเป็นผูส้อนงานโคช้ (Coaching) ผูส้อนงานให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตลอดจนฝึกทกัษะการปฏิบติังานให้กบัผูท่ี้ไดรั้บการโคช้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บการโคช้มีความรู้ ทกัษะ ความช านาญความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน ตลอดจนเจต
คติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ทางด้านกนิษฐา เชาว์วฒันกุล (2553, น. 11) นอกจากน้ีการดูแลให้
ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) การไดรั้บขอ้มูลหรือแนวทาง การแบ่งปันประสบการณ์โดยบุคคลท่ี
มีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับท่ีจะให้ผูอ่ื้นได้พฒันาทั้งทาง
อาชีพและเร่ืองส่วนตวั นอกจากน้ีกรัณย์พล วิวรรธมงคล (2553)  ในกระบวนการการติดตาม
ช่วยเหลือระหวา่งครูกบัครูในการสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ ความรู้อยา่งมืออาชีพในการจดัการ
เรียนการสอน เป็นการสร้างทศันะคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ท่ีเหมาะส าหรับครูใหม่และยงัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์เฉพาะทางโดยอาศยัการยอมรับและความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั        

ด้านท่ี  4  ผลลัพธ์ ต่อโรงเ รียน (Results Evaluation) ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลง
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนซ่ึงรูปแบบกิจกรรมในการพฒันาครูแกนน านั้นล้วน
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ครูแกนน ามีกระบวนการสร้างสมรรถนะองค์การท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย
สามารถพฒันาสมรรถนะทางด้านความรู้ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะให้แก่ครูแกนน าซ่ึง
โรงเรียนก็ไดน้ ารูปแบบกิจกรรมการพฒันาท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นการพฒันาครูแกนน าและและส่วน
ส าคญัยิ่ง ก็คือ  มีผลลพัธ์ของงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
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ระหว่างกนัมีการปรับปรุงกระบวนการท างานสม ่าเสมอและพฒันาสมรรถนะของตนเองทั้งด้าน
ความรู้ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ มี
พฤติกรรมการท างานท่ีดีครูทุกคนไดมี้โอกาสเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยมีเป้าหมายหลักท่ีผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนแลว้ยงัมีผลลพัธ์ท่ีการเปล่ียนแปลงโรงเรียน วิธีท างานเปล่ียนไป ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลเปล่ียนไป วฒันธรรมองคก์รเปล่ียนไปอีกดว้ยนอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลุ่มภายในเครือข่าย
และการสร้างเครือข่ายเพื่อนครูด้วยกนั ซ่ึงการแสดงสมรรถนะผูน้ าของครูแกนน าดงักล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากครูแกนน าสามรถน าแนวคิดหลักการเก่ียวกับการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยการ
สร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรครูในโรงเรียนทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกนัเพราะการท่ีทุกคนมี
วสิัยทศัน์ร่วมกนัจะท าใหทุ้กคนมีเป้าหมายร่วมกนัโดยยดึหลกัการกระบวนการท างานท่ีเป็นทีมของ
กลุ่มครูภายในโรงเรียนดว้ยและกลุ่มครูในโรงเรียนมองวา่การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีดี เพราะ
ไดพ้ฒันาทั้งตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนักบัคนอ่ืน ไดเ้ห็นกระบวนการวิธีคิดแบบใหม่เพื่อน ามา
ปรับใช้ท าให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูเครือข่ายด้วยกันก็จะท าให้เข้าใจและมีมุมมองท่ี
หลากหลาย โดยมีกระบวนการน าการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียนดว้ยการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจกบับุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร่วมกนั สร้าง
บรรยากาศในการท างานให้เป็นกนัเองให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัอยู่ร่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและ “PLC” 
แลกเปล่ียนร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอและสร้างสัมพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซ่ึงจะท าให้ครูแกนน าและครูเครือข่ายได้เขา้ใจถึงจุดเด่นและจุดท่ีตอ้งพฒันาในโรงเรียน รวมถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่การ
เรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน อาทิเช่น การท างานเป็นทีมและการมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัระหวา่ง
ครูกบัครู และครูกบัผูบ้ริหาร การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การแสดงความคิดเห็นหรือ
การน าเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
การปรับเปล่ียนมุมมองในการท างานของผูบ้ริหารและครูภายในโรงเรียนในมุมมองของการท างาน
ท่ีมากกวา่การท าตามท่ีสั่งหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่เป็นการท างานดว้ยใจดว้ยความรักและ
อุดมการณ์ของความเป็นครู การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอในกลุ่มครูเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้มี
การน าเสนอผลงาน “Show and Share” แสดงความคิดเห็นหรือการแนะเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์ 
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ก็จะเกิดผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพของชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นซ่ึง
มีหวัใจส าคญัคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุขของทีมเป็นบรรยากาศท่ีเปิดพื้นท่ีการ
เรียนรู้แบบ  น าตนเองของครูเพื่อการเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับดูโฟร์ (DuFour, 2007) ได้เพิ่มเติมถึงลกัษณะส าคญัของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพวา่ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลกัสูตร แต่เป็นแนวทางการด าเนินการท่ีช่วยให้เกิดพลงั
ในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนทุกระดบั ครูผูส้อนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนมากกว่าให้ความส าคญักบัการสอน นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ร่วมมือรวมพลงั การปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งไปเพื่อความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมาย
เดียวกนั โดยอาศยัการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  

สอดคล้องกับธันยพร บุญรักษา (2553) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน คือ ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมโรงเรียน ดา้นโครงสร้างโรงเรียน ดา้นภาวะ
ผูน้ า ดา้นพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ ดา้นการจูงใจ และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งันั้นการพฒันา
ภาวะผูน้ าดว้ยการระบุวิสัยทศัน์ภารกิจ และนโยบายขององคก์ารอยา่งชดัเจนและบริหารบุคลากร
และกระบวนการท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัตวัแบบภาวะผูน้ าก่อให้เกิดผลลพัธ์เป็นค่านิยม 
จรรยาบรรณขององคก์ารทุกระดบั  

ขณะท่ีผลการวิจยัของปภาวี  พิพฒันลกัษณ์ (2557) ไดศึ้กษาวิจยั กลยุทธ์การพฒันา
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผูน้ าท่ีย ัง่ยืนเพื่อเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า การเสริมสร้างผูบ้ริหารเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพของบุคลากรครูอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างการตระหนกัถึงความส าคญัและรักษาไวซ่ึ้งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีย ัง่ยืนสนับสนุน
การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งบุคลากรครูท่ีมีความถนดัทางวิชาชีพท่ีแตกต่างกนัและส่งเสริม
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูเครือข่าย การพฒันาผูบ้ริหารเพื่อการส่งเสริมภาวะ
ผูน้ าของบุคลากรครู สนบัสนุนการใช้ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในบุคลากรครูทุกคนพฒันาภาวะ
ผูน้ าของบุคลากรครูในระดบัหัวหน้างานอย่างต่อเน่ือง และการพฒันาผูบ้ริหารเพื่อการประสาน
ความร่วมมือกบัเครือข่ายภายนอก สร้างความร่วมมือในระดบัโรงเรียนเร่งสร้างความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอกในเชิงรุกเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

เช่นเดียวกบัการศึกษาวจิยัของ บุญชอบ  จนัทาพูน (2561) เร่ืองกลยทุธ์การเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ตน้ยาง จงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย 
ความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ การพฒันาความเป็นผูน้ า การพฒันาภาวะผูน้ าส าหรับครู โดยกลุ่มครูจะ
ร่วมสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพสร้างบรรยากาศส่งเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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อย่างสร้างสรรค์การสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมและการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้น
วฒันธรรมแห่งกัลยาณมิตร มุ่งการพฒันาครูด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกนัอย่างเป็นระบบ
สนบัสนุนให้ครูไดส้ ารวจการจดัการเรียนการสอนของครูเครือข่ายสนทนาวิชาชีพกระตุน้ให้เกิด
การเรียนรู้และพฒันาทางวชิาชีพวางแผนปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจนและให้ความส าคญักบัระบบการ
ท างานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการ
สนบัสนุนดา้นการเรียนรู้ทางวชิาชีพของครูจากหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง       

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. วิทยากรควรศึกษารายละเอียดของโครงสร้างคู่มือฝึกอบรมให้มีความเขา้ใจชัดเจน

ตรงกนั และด าเนินการตามล าดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ  
2. การแบ่งกลุ่มประสบการณ์เป็นครูแกนน า ควรใช้วิธีการแบ่งโดยวดัพฤติกรรมหรือ

คุณลกัษณะของครูแกนน า เพราะบางคนมีต าแหน่งหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูน้ าอยา่งเป็น
ทางการ แต่ไม่ไดท้  าบทบาทเป็นผูน้ าแทจ้ริง หรือบางคนไม่มีต าแหน่งเป็นผูน้ าอยา่งเป็นทางการ แต่
มีการแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและควรมีการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่ครูผูส้อนเพื่อครูจกัได้น าความรู้ทกัษะไปใช้ในการพฒันา
เสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจยัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

วชิาการในโรงเรียน 
2. ศึกษาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัประสิทธิผลต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ า

การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของครูในสังกัดอย่างชัดเจน สนับสนุนการฝึกอบรม และพฒันาคุณภาพครูอย่าง
เหมาะสม 
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2. โรงเรียนควรน าผลของการศึกษา โดยสามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนและเป็น
กรอบช้ีน าการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

3. โรงเรียนในสังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ สามารถน ารูปแบบและคู่มือ
การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูในโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ  
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูลและยืนยนัสนับสนุนข้อมูล
ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชน

การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
1. รศ.ดร. สมเกตุ   อุทธโยธา อาจารยภ์าควชิาการศึกษาพิเศษ 
    คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร. หนูมว้น ร่มแกว้             อาจารยพ์ิเศษคณะครุศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
3. ดร.เรืองวทิย ์  นนทภา               อาจารยพ์ิเศษคณะครุศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
4. นายวรทศัน์   บุญโคตร  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวชิรวิทย ์  เชียงใหม่ 
    โรงเรียนวชิรวทิย ์ เชียงใหม่ 
5. ดร.สุระศกัด์ิ   เมาเทือก   หวัหนา้หน่วยสนบัสนุนยทุธศาสตร์  
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มืออบรมการพฒันาสมรรถนะ 
ผู้น าการเปลีย่นแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 
 

1. ผศ.ดร.สมาน   ฟูแสง   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
2. ผศ.ดร.ส าเนา หม่ืนแจ่ม  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
3. ดร.ดารณีย ์  พยคัฆก์ุล   ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   
    ส านกังานศึกษาธิการ จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ดร.ปาริชาติ   เภสัชชา   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
5. ดร.วราภรณ์   อนุวรรัตน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
6. ดร.ชาญ   ค  าภิระแปง  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1. แบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพตามทศันะของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย 
2. แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพตามทศันะของครูแกนน ากลุ่มเป้าหมาย 
3. แบบประเมินยืนยนัสนบัสนุนขอ้มูลจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายครูแกนน า

จากผูเ้ช่ียวชาญ 
4. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกน

น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ    
6. แบบประเมินการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชน

การเรียนรู้ทางวชิาชีพ    
7. แบบบนัทึกการสัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็นผลลพัธ์ต่อองคก์รของครูแกนน า 
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ช่ือครู........................................................................................................... ช่ือสถานศึกษา......................................................... 
แบบสัมภาษณ์ครูแกนน า 

 
เร่ือง  การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีใช้ส าหรับเพื่อสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นคุณลกัษณะหรือ
พฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน 
 2.แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี1 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี2 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดถามถึงสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครู
แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน 
วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
 1.เพื่อสัมภาษณ์ครูแกนน าเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน าในโรงเรียน 
 2.เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้งหมด มาวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อทราบถึง
ภาพรวมของคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสอบถามปลายปิด เพื่อคน้หาขอ้มูลในเชิงลึกหรือรายละเอียดจากครูแกนน า และใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างและพฒันากระบวนการฝึกอบรมดา้นสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงส าหรับ
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในล าดบัต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพัฒนาสมรรถนะผู้น าครู หมายถึง  กระบวนการส่งเสริมให้ครูมีความรู้  ความสามารถ 
ในการช้ีน าและมีอิทธิพลหรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งร่วมแรงร่วมใจ ท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ
อยา่งสมคัรใจ มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายและเป็นตน้แบบท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 

สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครู หมายถึง  สมรรถนะผูน้ าของบุคลากรครูท่ีมีวสิัยทศัน์ 
อุดมการณ์ในการพฒันาผูเ้รียนและสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ทางปัญญา ให้กบัครูใน
โรงเรียนโดยค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล โดยบุคคลแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั
อุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม ตลอดจนความคิดต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ผูน้ าท่ีประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ท างาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผูม้อง
การณ์ไกล สามารถพฒันาความคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้ทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
ผูน้  าจะตอ้งแสดงพฤติกรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูต้ามมองเห็นเพื่อให้ผูต้ามพยายามประพฤติ
ปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าโดยอาศยัวสิัยทศัน์และจุดประสงคร่์วมกนั 

 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง ผูน้ าท่ีจูงใจผูต้ามใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน
ให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างในการอุทิศตนและตั้งใจในการท างาน มีความตรงไปตรงมา ซ่ือสัตย์ 
ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพโอกาสให้ผูต้ามได้ท างานอย่างมีคุณค่าและมีความหมายทั้ งต่อ
ส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหนา้ เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างานอยา่งเป็นเหตุเป็นผลมี
ความยติุธรรม 

 3) การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง ผูน้ าท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้ามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่
จ  ากดัขอบเขตความคิดส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์มีความคิดท่ีเป็นระบบ     
มีตรรกะและเหตุผลสามารถช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาให้ผูต้ามใช้ความคิดพิจารณาวิธีการ
ท างานใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง มีหลกัการในการแกปั้ญหา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ พร้อมทั้งกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาทั้งทางปัญญาและอารมณ์  

 4) การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิัยทศัน์ หมายถึง ผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์มองการณ์ไกลและ
สร้างสรรค ์มองเป้าหมายโดยมีการวางแผนทบทวนวสิัยทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิมปรับใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
สถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ สามารถถ่ายทอดแสดงวิสัยทศัน์และเป้าหมายของ
ตนเองให้แก่ผูต้าม ท าให้ผูต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน สามารถวางแผนการท างานท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 
ชกัจูงและสนบัสนุนใหผู้ต้ามลงมือปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้ 

 5) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้ าท่ีมุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรบุคคล เรียนรู้
และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งดา้นความรู้ การเรียนรู้ การรับรู้ ความสามารถและ
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม พฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอย่างสม ่าเสมอ 
มอบหมายงานให้ผูต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้นและ
เสริมสร้างทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ เคารพการตดัสินใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูต้าม       
ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

ครูแกนน า  หมายถึง ครูท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนรู้ มีความรู้พื้นฐานดา้นวิชาชีพ
ครูเป็นอยา่งดีจนไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนเชิงประจกัษ ์ 
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  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หมายถึง ผูบ้ริหารและกลุ่มครูท่ีรวมตวักัน เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิไปท่ีผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการวางแผน   
ผูบ้ริหารและกลุ่มครูมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัจนเกิดเป็นชุมชนของ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้เกิดประโยชน์กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง 

 ขอขอบคุณอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 
                                                                         ทนงศกัด์ิ    จนัทบุรี 
                                                                            นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  
                                                            สาขาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
                                                                                        ผูว้จิยั 
ส่วนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ  [……..]ชาย       [……..]หญิง 
2.วฒิุการศึกษา [……..]ปริญญาตรี    [……..]ปริญญาโท [……..]ปริญญาเอก 
3.อาย ุ  [……..]ต ่ากวา่30 ปี   [……..]30-40 ปี [……..]41-50 ปี        [……..]51-60 ปี 
4.ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
   [……..]ต ่ากวา่10 ปี   [……..]10-15 ปี ……..]16-20 ปี        [……..]21-30 ปี 
ส่วนที ่2 ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ครูแกนน า 
1. ท่านคิดว่าครูแกนน าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของท่านควรมีคุณลกัษณะ
หรือสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นอะไรบา้ง ในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 
1.1 ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence) 
…………………………………………………………….………………………………………… 
1.2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) 
…………………………………………………………….………………………………………… 
1.3 ดา้นการกระตุน้ทางใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) 
…………………………………………………………….………………………………………… 
1.4 ดา้นการบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิัยทศัน์ (Identifying and articulating a vision) 
…………………………………………………………….………………………………………… 
1.5 ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
…………………………………………………………….………………………………………… 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย  

 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ี คือ ครูโรงเรียนเอกชน  
3. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 1 ตอน  
4. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามสภาพจริงโดยผูศึ้กษาจะน าไปวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาในภาพรวมซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด  
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม  
 
 
 

นายทนงศกัด์ิ  จนัทบุรี 
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฏีบณัฑิต  

                                               สาขาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
                                             มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1 สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นตามทัศนะของครูแกนน าสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาว่าคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นตามทศันะ
ท่านในระดบัมากนอ้ยเพียงใด โดยมีเกณฑด์งัน้ี  

5 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพจ าเป็นมากท่ีสุด  

4 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพจ าเป็นมาก  

3 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพจ าเป็นปานกลาง  

2 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพจ าเป็นนอ้ย  

1 หมายถึง ทศันะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามทศันะของครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพจ าเป็นนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่1 สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

ข้อ 
สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มติกิารมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

ระดับคุณลกัษณะทีจ่ าเป็น 
5 4 3 2 1 

1 มีความรู้ความสามารถไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง      
2 มีการปฏิบติัอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอยา่งคงเสน้คงวา       
3 มีความยดึมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัความเป็นจริง      
4 มีการส่งเสริมความสมัพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการ

ปฏิบติังานยดึวสิยัทศัน์ร่วมกนั 
     

5 มีความสามารถชกัจูงผูต้ามใหเ้ตม็ใจท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และมี
ความสุขในงาน 

     

6 มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม      
7 มีการกระตุน้ผูต้ามใหร่้วมกนัพฒันาตนและทีมใหมี้ความรู้ทกัษะ

และเจตคติท่ีดีในการปฏิบติัวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
     

8 มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพฒันาความคิดวเิคราะห์
จนมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 

     

9 มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

     

10 มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถไม่ยอ่ทอ้จน
ส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยดี  

     

11 เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางดา้นศีลธรรม มีจรรยาบรรณ        
12 เป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหผู้ต้ามเช่ือถือและยอมรับ

ไวใ้จ  
     

13 เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการพฒันาตนเองส าเร็จตาม
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ  

     

14 เป็นแบบอยา่งดา้นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  

     

15 เป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและส่งเสริมพฒันาความมีวนิยัใหผู้ต้าม       
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ตารางที ่2 สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ข้อ 
สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
มติกิารสร้างแรงบันดาลใจ 

ระดับคุณลกัษณะจ าเป็น 

5 4 3 2 1 

1 มีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายและพฒันางานอยูเ่สมอ      
2 ซ่ือสตัย ์สุจริต และตรงไปตรงมา      
3 มีเหตผุลและความยติุธรรม      
4 อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม        
5 เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามดว้ยค าพดู วาจาท่ีช่ืนชม ยกยอ่ง ใหก้ าลงัใจ

อยา่งจริงใจ 
     

6 สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ต้ามปฏิบติังานท่ียุง่ยากและซบัซอ้นใหส้ าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

     

7 ส่ือสารความคิดและวสิยัทศันข์องโรงเรียนใหผู้ต้ามไดรั้บรู้      
8 ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวสิยัทศัน์ท่ีน่าประทบัใจ และมีพลงัโนม้นา้ว

จิตใจใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า  
     

9 กระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน      
10 ช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างานและผลส าเร็จจากงานท่ี

ไดท้ า 
     

11 ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้ามเพ่ือพฒันาวธีิการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

     

12 ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
วชิาชีพ   

     

13 สร้างโอกาสใหผู้ต้ามไดท้ างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมายทั้งตอ่
ส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหนา้หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึน
จากการทุ่มเทของผูต้าม 

     

14 สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พดูกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั      
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ตารางที ่3 สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการกระตุน้ทางปัญญา  

ข้อ 
สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

มติกิารกระตุ้นทางปัญญา 

 

ระดับคุณลกัษณะ
จ าเป็น 

5 4 3 2 1 
1 1. มีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค ์      
2 2. กลา้คิดกลา้ตดัสินใจในการริเร่ิมและการแกปั้ญหา โดยยึดประโยชน์ของ

นกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 
     

3 3.มีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ       
4 1.ใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่      
5 2.สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิง

ใหม่ ๆ   
     

6 3.สร้างความตระหนกัในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆร่วมกนั        
7 4.กระตุน้ใหผู้ต้ามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล      
8 5.กระตุน้ผูต้ามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
     

9 6.สนับสนุนให้ผูต้ามใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ืองด้วย
วธีิการแบบใหม่ 

     

10 7.รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
หลากหลายวธีิ 

     

11 8.เปิดโอกาสให้ผูต้ามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ ากดัขอบเขตความคิด 
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์

     

12 9.ใหเ้กียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน      
13 10.ช่ืนชมและยอมรับการปฏิบติังานแบบ “คิดใหม่ ท าใหม่” เพื่อเอาชนะ

การปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน   
     

14 11.กระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ                 
15 12.สร้างความมัน่ใจ เจตคติท่ีดี และความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน         
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ตารางที ่4 สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ 

ข้อ 
สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

มติกิารบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวสัิยทศัน์ 

ระดับคุณลกัษณะ
จ าเป็น 

5 4 3 2 1 
1 มีวสิยัทศัน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้
     

2 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ต่อวสิยัทศัน์และการปฏิบติังานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     

3 เขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน      
4 มีวสิยัทศัน์ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาช่วยในการปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน      
5 มีวสิยัทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถท าไดจ้ริงบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง      
6 มีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลงมือปฏิบติัตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไว ้      
7 มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวสิยัทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิม ปรับให้

สอดคลอ้งกบัสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 
     

8 แสดงวสิยัทศัน์และเป้าหมายของตนเองใหแ้ก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้ามเช่ือมัน่ใน
การปฏิบติังาน 

     

9 เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้สดงวสิยัทศัน์และความคิดเห็น สามารถวางแผนการ
ท างานและปฏิบติัไดจ้ริง 

     

10 ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนั 

     

11 ส่ือสารวสิยัทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์รแก่ผูต้ามใหส้ามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

12 สนบัสนุนดูแลผูต้ามใหป้ฏิบติัตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั      
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ตารางที ่5 สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ข้อ 
สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

มติกิารค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ระดับคุณลกัษณะ
จ าเป็น 

5 4 3 2 1 

1 1.มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล       
2 2.รู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ            
3 3.เป็นผูน้ า สามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) ใหแ้ก่

ผูต้ามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 
     

4 4.สามารถส่ือสารเชิงบวกและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม      
5 5.สามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายได ้
     

6 6.เป็นผูรั้บฟังท่ีดีแก่ผูต้ามท่ีมีความหลากหลายแตกต่างทางความคิด      
7 7.เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพ่ือใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 
     

8 1.ให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม 

     

9 2.ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง 

     

10 3.สนบัสนุนการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกนั
ระหวา่งบุคคล 

     

11 4.เอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถตามความถนดั
เฉพาะตน 

     

12 5.สนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของงานตาม
วสิยัทศัน์ส่วนรวมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

     

13 6.เปิดโอกาสใหผู้ต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน      
14 7.สร้างสมัพนัธ์และเครือข่ายท่ีดีกบัผูต้ามดว้ยกนั       
15 8.เสริมแรงและใหก้ าลงัใจต่อการปฏิบติังานของผูต้ามอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดเวลา 
     

16 9. มอบหมายงานใหผู้ต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของผูต้ามแต่ละคน      
17 10.วางตวัเป็นกลาง ใหก้ารเคารพและเตม็ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กนัในการท างานของผูต้าม 
     

18 11.ใชค้  าพดูวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น      
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แบบประเมินเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

เร่ือง การประเมินยนืยนัสนบัสนุนขอ้มูลจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายครูแกนน า 
เรียน …………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ครูแกนน าและน าความคิดเห็นทั้งหมดมา
วิเคราะห์และจดัหมวดหมู่คุณลักษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นของครูแกนน า          
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในลกัษณะรายดา้นและรายขอ้ พร้อมทั้งไดส้ร้างแบบประเมินน้ีเพื่อ
ประเมินยืนยนัสนบัสนุนและเสนอแนะเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายครูแกนน าโดย   

ขอความอนุเคราะห์ท่านผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณา โดยท าเคร่ืองหมาย ✔ลงในช่องว่างและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเป็นประโยชน์ต่อไป 
วธีิการประเมิน 
 แบบประเมินน้ีเป็นแบบตรวจสอบความสอดคลอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหาของขอ้มูลซ่ึงเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของการวจิยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เสนอแนะโดยมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ 
 ความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา 
 ความหมายของระดบัการยืนยนัสนบัสนุนความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  +1 หมายถึง  เห็นด้วยเก่ียวกับสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  - 1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1) สมรรถนะผูน้ าการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง ผูน้ าท่ีประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการท างาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็นผูม้องการณ์ไกล สามารถพฒันาความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ทุ่มเทและลงมือปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์ต่าง 
ๆไดเ้ป็นอย่างดี ผูน้  าจะตอ้งแสดงพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผูต้ามมองเห็น เพื่อให้ผูต้าม
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าโดยอาศยัวสิัยทศัน์และจุดประสงคร่์วมกนั 
 2) สมรรถนะผูน้ าดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง ผูน้ าท่ีจูงใจผูต้ามให้เกิดแรงบนัดาล
ใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างในการอุทิศตนและตั้ งใจในการท างาน มีความ
ตรงไปตรงมา ซ่ือสัตย ์ช้ีให้เห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้ ้
ตามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้ผูต้ามไดท้  างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมาย
ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหน้า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลมีความยติุธรรม 
 3) สมรรถนะผูน้ าด้านการกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง ผูน้ าท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้ามแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี ไม่จ  ากดัขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์          
มีความคิดท่ีเป็นระบบ มีตรรกะและเหตุผล สามารถช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้ผูต้ามใช้
ความคิดพิจารณาวธีิการท างานใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง มีหลกัการในการแกปั้ญหา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทั้งทางปัญญาและอารมณ์  
 4) สมรรถนะผูน้ าดา้นการบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนดา้นวสิัยทศัน์ หมายถึง ผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์
มองการณ์ไกลและสร้างสรรค ์มองเป้าหมายโดยมีการวางแผนทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิมปรับให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ สามารถถ่ายทอดแสดงวิสัยทศัน์
และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผูต้ามท าให้ผูต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานสามารถวางแผนการ
ท างานท่ีปฏิบติัไดจ้ริงชกัจูงและสนบัสนุนใหผู้ต้ามลงมือปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้ 
 5) สมรรถนะผูน้ าด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้ าท่ีมุ่งมัน่พฒันา
ทรัพยากรบุคคล เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งด้านความรู้ การเรียนรู้            
การรับรู้ ความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม พฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละ
บุคคลอย่างสม ่าเสมอ มอบหมายงานให้ผูต้ามได้ตรงตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน               
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้นและเสริมสร้างทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เคารพการตดัสินใจและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูต้าม ใชค้  าพูดวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
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 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งในการได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ซ่ึงความคิดเห็นของท่านมี
คุณค่าและความส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ อยา่งยิง่ในการน าผลการวจิยัคร้ังน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ส าหรับครูและโรงเรียน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
     ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                                 

   นายทนงศกัด์ิ   จนัทบุรี  
    นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาผูน้ าการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
                                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตารางที ่1 การยนืยนัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
รายการ +1 0 -1 

มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพงึประสงค ์
1. มีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการช่ืนชม และยกยอ่งจากผูต้าม 
2. มีการปฏิบติัตอ่ผูต้ามอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัอยา่งคงเสน้คงวา  
3.มีความยดึมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัในความเป็นจริง 
4. มีการส่งเสริมความสมัพนัธ์ ความสามคัคีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบติังานยดึ
วสิยัทศัน์ร่วมกนั 
5. มีความสามารถชกัจูงผูต้ามใหเ้ตม็ใจท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และมีความสุข
ในงาน 
6. มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน าผูต้าม 
7. มีการกระตุน้ผูต้ามใหร่้วมกนัพฒันาตนและทีม ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ
ท่ีดีในการปฏิบติัวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
8. มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพฒันาความคิดวเิคราะห์จนมองเห็น
ทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 
9.มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
10. มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถไม่ยอ่ทอ้จนส าเร็จตาม
เป้าหมายดว้ยดี  
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
1.เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางดา้นศีลธรรม มีจรรยาบรรณ   
2.เป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหผู้ต้ามเช่ือถือและยอมรับไวใ้จ  
3.เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ    
4.เป็นแบบอยา่งดา้นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชนส่์วนรวมและ
โรงเรียน  
5.เป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและเสริมสร้างพฒันาใหผู้ต้ามมีวนิยั 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
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ตารางที ่2 การยนืยนัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
รายการ +1 0 -1 

 
มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพงึประสงค ์
1. มีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายและพฒันางานอยูเ่สมอ 
2.ซ่ือสตัย ์สุจริต และตรงไปตรงมา 
3. มีเหตุผลและความยติุธรรม 
4. อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม   
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานแก่ผูต้าม 
1. เสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามดว้ยค าพดู วาจาท่ีช่ืนชม ยกยอ่ง ใหก้ าลงัใจอยา่ง
จริงใจ 
2. สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ต้ามปฏิบติังานท่ียุง่ยากและซบัซอ้นใหส้ าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  
3. ส่ือสารความคิดและวสิยัทศัน์ใหผู้ต้ามไดรั้บรู้ 
4. ช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวสิยัทศันท่ี์น่าประทบัใจ และมีพลงัโนม้นา้วจิตใจให้
เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อส่ิงท่ีก าลงัท า  
5. กระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
6. ช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างานและผลส าเร็จจากงานท่ีไดท้ า 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้ามเพ่ือพฒันาวธีิการท างานร่วมกนั
อยา่งต่อเน่ือง 
8. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในวชิาชีพ   
9. สร้างโอกาสใหผู้ต้ามไดท้ างานอยา่งมีคุณค่าและมีความหมายทั้งต่อส่วนรวม
และส่วนตนเม่ืองานมีความกา้วหนา้หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเทของผู ้
ตาม 
10. สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลา้พดูกลา้คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม  สมรรถนะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงมิติการสร้างแรงบันดันดาลใจ
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ตารางที ่3 การยนืยนัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการกระตุน้ทางปัญญา  
รายการ +1 0 -1 

 
มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
1. มีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค ์ 
2. กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการริเร่ิมและการแก้ปัญหา โดยยึดประโยชน์ของ
นกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 
3.มีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
4. ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
การส่งเสริมและพฒันาผูต้ามทางปัญญาและอารมณ์ 
1. ใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
2. สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิงใหม่ ๆ   
3. สร้างความตระหนกัในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆร่วมกนั   
4. กระตุน้ใหผู้ต้ามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
5. กระตุน้ผูต้ามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
6. สนบัสนุนใหผู้ต้ามใชค้วามคิดในการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการแบบ
ใหม่ 
7. รับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ หลากหลาย
วธีิ 
8. เปิดโอกาสให้ผู ้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ ากัดขอบเขตความคิด 
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์
9. ใหเ้กียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
10. ช่ืนชมและยอมรับการปฏิบัติงานแบบ “คิดใหม่ ท าใหม่” เพื่อเอาชนะการ
ปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน   
11. กระตุน้ ใหค้  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ            
12.สร้างความมัน่ใจ เจตคติท่ีดี และความคิดทางบวกในการปฏิบติังาน    
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการกระตุน้ทางปัญญา 
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ตารางที ่4 การยนืยนัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ 
รายการ +1 0 -1 

มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพงึประสงค ์
1. มีวสิยัทศัน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวงัในอนาคตอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้
2. มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ต่อวสิยัทศัน์และการปฏิบติังานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3. เขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอยา่งชดัเจน 
4. มีวสิยัทศัน์ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาช่วยในการปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน 
5. มีวสิยัทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถท าไดจ้ริงบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
6. มีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลงมือปฏิบติัตามวสิยัทศันท่ี์วางไว ้
7. มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวสิยัทศันท่ี์มีอยูเ่ดิม ปรับใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพสถานการณ์และทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 
 
การถ่ายทอดวสิยัทศัน์และเป้าหมายแก่ผูต้าม 
1.แสดงวสิยัทศัน์และเป้าหมายของตนเองใหแ้ก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้ามเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบติังาน 
2. เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้สดงวสิยัทศัน์และความคิดเห็น สามารถวางแผนการ
ท างานและปฏิบติัไดจ้ริง 
3. ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผนประสานความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนั 
4. ส่ือสารวสิยัทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์รแก่ผูต้ามใหส้ามารถน าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. สนบัสนุนดูแลผูต้ามใหป้ฏิบติัตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไวร่้วมกนั 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ 
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ตารางที ่5 การยนืยนัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
รายการ +1 0 -1 

มีคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพงึประสงค ์
1. มีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแตล่ะบุคคล  
2. รู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ       
3. เป็นผูน้ า สามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) ใหแ้ก่ผูต้าม
โดยค านึงถึงความสามารถของแตล่ะบุคคล 
4. สามารถส่ือสารเชิงบวกและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูต้าม 
5. สามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายได ้
6. เป็นผูรั้บฟังท่ีดีแก่ผูต้ามท่ีมีความหลากหลายแตกต่างทางความคิด 
7. เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลเพ่ือใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 
การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามศกัยภาพและความแตกต่าง 
1. ใหค้  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 
3. สนบัสนุนการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกนัระหวา่งบุคคล 
4. เอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถตามความถนดัเฉพาะตน 
5. สนบัสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของงานตามวสิยัทศัน์
ส่วนรวมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
6. เปิดโอกาสใหผู้ต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
7. สร้างสมัพนัธ์และเครือข่ายท่ีดีกบัผูต้ามดว้ยกนั  
8. เสริมแรงและใหก้ าลงัใจต่อการปฏิบติังานของผูต้ามอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
9. มอบหมายงานใหผู้ต้ามไดต้รงตามความรู้ความสามารถของผูต้ามแต่ละคน 
10. วางตวัเป็นกลาง ใหก้ารเคารพและเตม็ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการ
ท างานของผูต้าม 
11. ใชค้  าพดูวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความรู้ก่อนและหลงัการพฒันา 
ค าช้ีแจง  ใหเ้ลือกค าตอบหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงขอ้เดียว 
1) ภาวะผูน้ า ตรงกบัศพัทใ์นขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก.Trait Theories  
 ข.Leadership 
 ค.Leadership system 
 ง.Behavioral Theories 
2)บุคคลใดต่อไปน้ีไม่เป็นผูมี้ภาวะผูน้ า 
 ก.ครูมานีเป็นผูท่ี้รู้จกัใชก้ระบวนการสั่งการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ข.ครูมานะมีความรู้ในระดบัปริญญาโท 
 ค.ครูปิติสามารถจดัการงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ง.ครูชูใจเป็นผูท่ี้มีกระบวนการท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานร่วมกนับรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
3) ขอ้ใดคือลกัษณะทางบุคลิกภาพของผูน้ า 
 ก.รูปร่างสูงสง่า หนา้ตาดี 
 ข.เล่นพรรคเล่นพวกหวาดกลวัการแข่งขนัจากผูต้าม 
 ค.มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ง.ไม่มีขอ้ใดถูก 
4) ขอ้ใดอธิบายเก่ียวกบัผูน้ าไดต้รงท่ีสุด 
 ก.ผูน้ าจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไดรั้บการแต่งตั้งหรือมีการมอบหมายอยา่งเป็นชดัเจน 
 ข.ผูน้ าจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
 ค.ผูน้ า คือ บุคคลท่ีบงัคบับุคคลอ่ืนได ้
 ง.ผูน้ า คือ บุคคลท่ีสามารถชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืน ใหป้ฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) ขอ้ใดท่ีไม่ใช่แนวทางการจดัการศึกษาของผูน้ าทางวชิาการ 
 ก.มีเป้าหมาย                                     
 ข.มีวสิัยทศัน์           
 ค.การท านายคาดเดา                            
 ง.การจดัการอยา่งมีแบบแผน 
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6) ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบักบัการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ก.การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน 
 ข.การส่งเสริมบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมการเรียนรู้ 
 ค.การสนบัสนุนครูเขา้ร่วมเป็นกรรมการระดบัต่าง ๆ 
 ง.การพฒันานกัเรียน 
7) ขอ้ใดเป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งดา้นมิตรสัมพนัธ์ 
 ก.การมอบหมายงานและความรับผดิชอบ   
 ข.การก าหนดวธีิการท างาน 
 ค.การยอมรับถึงความรู้สึก ความคิด        
 ง.การก าหนดบทบาทของผูน้ าและผูต้าม 
 
8) ขอ้ใดท่ีไม่ใช่เป็นคุณลกัษณะเด่นของผูน้ า 
 ก.สืบทอดโดยก าเนิด                      
 ข.รอบรู้ในงาน        
 ค.เช่ือมัน่ในตนเอง                           
 ง.ซ่ือสัตยมี์จริยธรรม 
9) ขอ้ใดไม่ใช่การเปล่ียนแปลงของผูน้ าครูทางการศึกษายคุใหม่ 
 ก.การควบคุม                                       
 ข.การสั่งการ           
 ค.มีความร่วมมือ                                             
 ง.มีอ านาจเหนือกวา่ 
10) “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีประพฤติตวัเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะ
เป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือ ไดร่้วมงาน”คือ
ผูน้ ารูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
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11) ลกัษณะผูน้ าท่ีกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง
รูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
12) การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุง
การท างานอยา่งต่อเน่ืองเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
13) ผู ้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นพี่ เ ล้ียง (Mentoring) ของผู ้ตามแต่ละคน เป็นผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
14) ส่งสัญญาณให้รู้ว่า “เราจะร่วมกนัสร้างรูปแบบการพฒันางานก าหนดจุดประสงค์การวดัและ
ประเมินผลท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนความเป็นเลิศให้นกัเรียน” เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) 
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15) การส่งสัญญาณให้รู้วา่ “เราจะสนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานของครูในทุก ๆ ดา้นและให้มี
โอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่” เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูปแบบใด 
 ก.การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
16) การส่งสัญญาณให้รู้วา่ “ถา้เรายึดตามจุดยืนขององคก์ารแลว้ อะไร ๆ ก็ไม่เกินก าลงัท่ีจะท าได”้ 
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
17) การส่งสัญญาณใหรู้้วา่ “ผมเช่ือวา่ส่ิงท่ีครูท าอยูน้ี่ เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้       ขอให้
พฒันาตนเองใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองนะครับ” เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรูปแบบใด 
 ก.การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized  Influence ) 
 ข.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
18) คุณลกัษณะพฤติกรรมในขอ้ใดมีความสอดคล้องกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการบ่งช้ี
และใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ 
 ก.ครูชูใจช้ีแจงวสิัยทศัน์ภาพอนาคตของโรงเรียนท่ีชดัเจนต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 ข.ครูปิติเสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อภารกิจท่ีจ าเป็น 
 ค.ครูมานะใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันา 
 ง.ครูมานีใหค้วามส าคญัความส าเร็จและความกา้วหนา้รายบุคคล 
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19) การส่งสัญญาณให้รู้ว่า “เราต้องก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
วิสัยทศัน์และ วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างภาพอนาคตท่ีตอ้งการ” เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง
รูปแบบใด 
 ก.การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation ) 
 ข.การบ่งช้ีและใหค้วามชดัเจนทางวสิัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) 
 ค.การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation ) 
 ง.ตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration ) 
20) เทคนิคใดต่อไปน้ีเป็นเทคนิคท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ าไดผ้ลดี 
 ก.การบรรยาย  
 ข.การนิเทศงาน   
 ค.การเรียนแบบ E-Learning  
 ง.การใหก้รณีศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่ออบรมสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน า   
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง 
1. เคร่ืองมือน้ีใชป้ระเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
2. ค าตอบในเคร่ืองมือน้ีจะน าไปวเิคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น จึงขอความกรุณาตอบค าถามใหค้รบ

ทุกขอ้โดยท าเคร่ืองหมาย  ✓ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความตามความจริง 
ตอนที1่  สถานภาพทัว่ไป 
1.ท่านเคยเขา้รับการอบรมเร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 เคย  ไม่เคย 
ถา้ท่านเคยเขา้รับการอบรมเร่ืองสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหน่วยงานใดท่ีจดั(ถา้ไม่เคยไม่ตอ้ง
ตอบขอ้น้ี) 
 สพฐ.  เอกชน อ่ืน ๆ ............................ 
ตอนที2่ ระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจ เก่ียวกบั
กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ
และเติมขอ้ความเพื่อแสดงความเห็นท่าน 
 

รายการความคิดเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด  
5 

มาก  
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย  
2 

นอ้ยท่ีสุด  
1 

1.ด้านวทิยากร      
1 .1 . ความ รู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้      
1.2. การยกตวัอยา่งประกอบค าอธิบาย      
1.3. การบรรยายเน้ือหา      
1.4. การใชเ้วลาตามท่ีก าหนด      
1.5. ความชดัเจนในการตอบขอ้ซกัถาม      
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รายการความคิดเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด  
5 

มาก  
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย  
2 

นอ้ยท่ีสุด  
1 

1.6. การสร้างบรรยากาศในการอบรม      
2.วธีิด าเนินการพฒันา      
2.1. การวดัความรู้ก่อน/หลงัการพฒันา      
2.2. กิจกรรมประกอบการพฒันา 
     2.2.1 การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
     2.2.2 การวางแผนการปฏิบติังาน      
3.เอกสารอบรม/ ส่ือและเทคโนโลยี / 
สถานที ่/ระยะเวลา / อาหาร      
3.1 เอกสารประกอบการอบรมมีเน้ือหา
และการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม      
3.2การจดัรูปเล่มของเอกสารฝึกอบรม       
3 .3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องต่อการปฏิบัติและการน าไป
ประยกุตใ์ช ้      
3.4.ความเหมาะสมของสถานท่ี      
3.5.ความพร้อมของส่ือและเทคโนโลยี      
3.6.ระยะเวลา      
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ในภาพรวมของกระบวนการพฒันาครูในคร้ังนี ้ท่านมีความพงึพอใจอยู่ในระดับใด?  
 มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   นอ้ย   นอ้ยท่ีสุด 
ตอนที3่  ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 ท่านคิดวา่กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพน้ีเหมาะสมกบัท่านหรือไม่  โปรดเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาต่อไป 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
                                                        ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                 นายทนงศกัด์ิ   จนัทบุรี 
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แบบประเมินระดับการแสดงสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน า         
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ หลงัการพฒันาโดยผู้บริหาร 

 
ช่ือครูแกนน า ................................................................. 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระเมินระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก่อนและหลงัจากท่ีครูแกนน า       
ท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของท่านไดรั้บการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปแลว้
เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคู่มือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพใน          
การน าไปปฏิบติัมากยิ่งข้ึนและสามารถพฒันาคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ       
ครูแกนน าใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 ในการประเมินคร้ังน้ีไม่มีผลใด ๆ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรของท่านไม่มีการเปิดเผยช่ือ
และขอ้มูลเป็นรายบุคคลโดยผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะเป็นภาพรวมเท่านั้น  
 ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาประเมินให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยท า 

เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่งตรงกบัระดบัความถ่ีของพฤติกรรมท่ีท่านเลือกเพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัและสนบัสนุนการพฒันาการท างานของครูแกนน าของท่าน และพฒันา
คู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป
โดยมีเกณฑก์ารประเมินค่าระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ครูแกนน าท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 5 มากท่ีสุด  หมายถึง  ผูต้อบมีความเห็นวา่ครูแกนน ามีระดบัความถ่ีการแสดง
พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามรายการพฤติกรรมนั้น มากท่ีสุด เดือนละ 4 คร้ัง 
 4 มาก   หมายถึง  ผูต้อบมีความเห็นวา่ครูแกนน ามีระดบัความถ่ีการแสดง
พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามรายการพฤติกรรมนั้น มาก เดือนละ 3 คร้ัง 
 3 ปานกลาง  หมายถึง  ผูต้อบมีความเห็นวา่ครูแกนน ามีระดบัความถ่ีการแสดง
พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามรายการพฤติกรรมนั้น ปานกลาง เดือนละ 2 คร้ัง 
 2 นอ้ย   หมายถึง  ผูต้อบมีความเห็นวา่ครูแกนน ามีระดบัความถ่ีการแสดง
พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามรายการพฤติกรรมนั้น นอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง 
 1 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ผูต้อบมีความเห็นวา่ครูแกนน ายงัไม่มีระดบัความถ่ีการ
แสดงพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามรายการพฤติกรรมนั้นท่ีให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 หลงัจากท่ีท่านตอบแบบประเมินครบสมบูรณ์แลว้ กรุณาน าแบบประเมินส่งคืนผูว้จิยัการ
วจิยัคร้ังน้ีจะส าเร็จไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านและขอบคุณอยา่งยิง่ท่ีท่านสละเวลา
และใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล มา ณ โอกาสน้ี 
 
        นายทนงศกัด์ิ  จนัทบุรี 
                     ผูว้จิยั 
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มิติที1่ การมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์(Idealized Influence) 

ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ  
ต่อไปนีบ่้อยคร้ังเพยีงใด 

ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

1 
ครูแกนน าของท่านแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการ
ยอมรับ และยกยอ่งจากผูต้าม 

     

2 
ครูแกนน าของท่านปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งจริงใจและเป็นกลัยาณมิตร
ต่อกนัอยา่งคงเสน้คงวา 

     

3 ครูแกนน าของท่านมีความยดึมัน่ในอุดมการณ์บนหลกัในความเป็นจริง      

4 
ครูแกนน าของท่านมีการส่งเสริมความสมัพนัธ์ ความสามคัคีร่วม
แรง ร่วมใจในการปฏิบติังานยดึวสิยัทศัน์ร่วมกนั 

     

5 
ครูแกนน าของท่านมีความสามารถชกัจูงผูต้ามใหเ้ตม็ใจท างานอย่าง
ทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขในงาน 

     

6 
ครูแกนน าของท่านมีความทุ่มเทและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนแนะน าผูต้าม 

     

7 
ครูแกนน าของท่านมีการกระตุน้ผูต้ามใหร่้วมกนัพฒันาตนและทีม 
ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบติัวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

     

8 
ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพฒันา
ความคิดวเิคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 

     

9 
ครูแกนน าของท่านมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

10 
ครูแกนน าของท่านมีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานหนา้ท่ีอยา่งเตม็
ความสามารถไม่ยอ่ทอ้จนส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยดี  

     

11 
ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางดา้นศีลธรรมมี
จรรยาบรรณ   

     

12 
ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอยา่งในการมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหผู้ต้าม
เช่ือถือและยอมรับไวใ้จ 

     

13 
ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการสอนและการพฒันาสู่
ความเป็นเลิศ  

     

14 
ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอยา่งดา้นการเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและโรงเรียน 

     

15 
ครูแกนน าของท่านเป็นแบบอยา่งการมีวนิยัและเสริมสร้างพฒันาให้
ผูต้ามมีวนิยั 
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มิติที2่ การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Motivation) =IM 

ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆ  
ต่อไปนีบ่้อยคร้ังเพยีงใด 

ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

1 
ครูแกนน าของท่านมีความขยนั กระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทาย
และพฒันางานอยูเ่สมอ 

     

2 
ครูแกนน าของท่านซ่ือสตัย ์สุจริต และตรงไปตรงมา      

3 
ครูแกนน าของท่านมีเหตผุลและความยติุธรรม      

4 
ครูแกนน าของท่านอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม        

5 
ครูแกนน าของท่านเสริมแรงทางบวกแก่ผูต้ามดว้ยค าพดู วาจาท่ีช่ืน
ชม ยกยอ่ง ใหก้ าลงัใจอยา่งจริงใจ 

     

6 
ครูแกนน าของท่านสร้างแรงบนัดานใจใหผู้ต้ามปฏิบติังานท่ียุง่ยาก
และซบัซอ้นใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     

7 
ครูแกนน าของท่านส่ือสารความคิดและวสิยัทศัน์ใหผู้ต้ามไดรั้บรู้      

8 
ครูแกนน าของท่านช้ีแนะและจูงใจผูต้ามดว้ยวสิยัทศัน์ท่ีน่า
ประทบัใจ และมีพลงัโนม้นา้วจิตใจใหเ้กิดความเช่ือมัน่และศรัทธา
ต่อส่ิงท่ีก าลงัท า  

     

9 
ครูแกนน าของท่านกระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

     

10 
ครูแกนน าของท่านช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน
และผลส าเร็จจากงานท่ีไดท้ า 

     

11 
ครูแกนน าของท่านส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะใหม่ ๆ ต่อผูต้าม
เพ่ือพฒันาวธีิการท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

     

12 
ครูแกนน าของท่านส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในวชิาชีพ   

     

13 
ครูแกนน าของท่านสร้างโอกาสใหผู้ต้ามไดท้ างานอยา่งมีคุณค่าและ
มีความหมายทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเม่ืองานมีความก้าวหน้า
หรือมีความส าเร็จเกิดข้ึนจากการทุ่มเทของผูต้าม 

     

14 
ครูแกนน าของท่านสร้างความไว้เ น้ือ เ ช่ือใจกล้าพูดกล้า คุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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มิติที3่ การกระตุ้นทางใช้ปัญญา(Intellectual Stimulation) 
ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆ  

ต่อไปนีบ่้อยคร้ังเพยีงใด 
ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 
1 ครูแกนน าของท่านมีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค ์      

2 
ครูแกนน าของท่านกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการริเ ร่ิมและการ
แกปั้ญหา โดยยดึประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวมเป็นส าคญั 

     

3 
ครูแกนน าของท่านมีความคิดและหลกัการในการแกปั้ญหาอย่าง
เป็นระบบ 

     

4 
ครูแกนน าของท่านใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุง
การท างานอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 ครูแกนน าของท่านใหโ้อกาสแต่ละคนในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่      

6 
ครูแกนน าของท่านสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมให้มีความคิด
ริเร่ิมพฒันางานสอนและส่ิงใหม่ ๆ   

     

7 
ครูแกนน าของท่านสร้างความตระหนักในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ
ร่วมกนั   

     

8 
ครูแกนน าของท่านกระตุ ้นให้ผูต้ามมีการแสดงออกทางความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

     

9 
ครูแกนน าของท่านกระตุน้ผูต้ามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     

10 
ครูแกนน าของท่านสนับสนุนให้ผูต้ามใช้ความคิดในการแก้ไข
ปัญหาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวธีิการแบบใหม่ 

     

11 
ครูแกนน าของท่านรับฟังและสามารถช้ีแนะแนวทางในการ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ หลากหลายวธีิ 

     

12 
ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้ามแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ไม่จ ากดัขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

     

13 
ครูแกนน าของท่านให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน 

     

14 
ครูแกนน าของท่านช่ืนชมและยอมรับการปฏิบติังานแบบ “คิดใหม่ 
ท าใหม่” เพื่อเอาชนะการปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยชิน   

     

15 
ครูแกนน าของท่านกระตุน้ ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผูต้าม
อยา่งสม ่าเสมอ            

     

16 
ครูแกนน าของท่านสร้างความมั่นใจ เจตคติท่ีดี และความคิด
ทางบวกในการปฏิบติังาน    
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มิติที4่ การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวสัิยทศัน์(Identifying and articulating a vision) 
ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆ  

ต่อไปนีบ่้อยคร้ังเพยีงใด 
ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

1 
ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความ
คาดหวงัในอนาคตอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้

     

2 
ครูแกนน าของท่านมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อ
วสิยัทศัน์และการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     

3 
ครูแกนน าของท่านเขา้ใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างาน
อยา่งชดัเจน 

     

4 
ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เ พ่ือน ามาช่วยในการ
ปรับปรุงดา้นการท างานใหดี้ข้ึน 

     

5 
ครูแกนน าของท่านมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถท าไดจ้ริงบน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง 

     

6 
ครูแกนน าของท่านมีความมัน่ใจและเป็นผูน้ าในการลงมือปฏิบติั
ตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไว ้

     

7 
ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการวางแผนทบทวน
วิสัยทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม ปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาพสถานการณ์และ
ทิศทางความส าเร็จท่ีตอ้งการ 

     

8 
ครูแกนน าของท่านแสดงวสิยัทศัน์และเป้าหมายของตนเองใหแ้ก่ผู ้
ตาม ท าใหผู้ต้ามเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน 

     

9 
ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้แสดงวิสัยทัศน์และ
ความคิดเห็น สามารถวางแผนการท างานและปฏิบติัไดจ้ริง 

     

10 
ครูแกนน าของท่านก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการ
วางแผนประสานความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

     

11 
ครูแกนน าของท่านส่ือสารวิสัยทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายของ
องคก์รแก่ผูต้ามใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

12 
ครูแกนน าของท่านสนบัสนุนดูแลผูต้ามให้ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ท่ี
วางไวร่้วมกนั 
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มิติที5่ การค านึงถึงความส าคัญจ าเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration) 
ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ต่อไปนีบ่้อยคร้ัง

เพยีงใด 
ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

1 
ครูแกนน าของท่านมีความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจใน
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

     

2 ครูแกนน าของท่านรู้จกัดูแลเอาใจใส่ต่อผูต้ามอยา่งสม ่าเสมอ         

3 
ครูแกนน าของท่านสามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพ่ีเล้ียง 
(Mentoring) ให้แก่ผูต้ามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

     

4 
ครูแกนน าของท่านสามารถส่ือสารเชิงบวกและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อผูต้าม 

     

5 
ครูแกนน าของท่านสามารถท างานร่วมกบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้

     

6 
ครูแกนน าของท่านเป็นผูรั้บฟังท่ีดีแก่ผูต้ามท่ีมีความหลากหลาย
แตกต่างทางความคิด 

     

7 
ครูแกนน าของท่านเป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผู ้ตามเป็น
รายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพ่ือให้ผูต้าม
รู้สึกมีคุณค่ามีความส าคญัต่อตนเองและผูต้าม 

     

8 
ครูแกนน าของท่านให้ค  าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผูต้ามท่ีมี
ความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

9 
ครูแกนน าของท่านส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูต้ามแต่ละบุคคล
อยา่งเหมาะสม สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

     

10 
ครูแกนน าของท่านสนับสนุนการท างานร่วมกัน โดยค านึงถึง
ความสามารถท่ีเสริมกนัระหวา่งบุคคล 

     

11 
ครูแกนน าของท่านเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและส่งเสริม
ความสามารถตามความถนดัเฉพาะตน 

     

12 
ครูแกนน าของท่านสนับสนุนทรัพยากรในการท างานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของงานตามวิสัยทัศน์ส่วนรวมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

     

13 
ครูแกนน าของท่านเปิดโอกาสให้ผูต้ามแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

     

14 
ครูแกนน าของท่านสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายท่ีดีกับผู ้ตาม
ดว้ยกนั 
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ครูแกนน าของท่านสามารถแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ต่อไปนีบ่้อยคร้ัง
เพยีงใด 

ระดบัความถีข่องพฤตกิรรม 
5 4 3 2 1 

15 
ครูแกนน าของท่านเสริมแรงและให้ก าลงัใจต่อการปฏิบติังาน
ของผูต้ามอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

     

16 
ครูแกนน าของท่านมอบหมายงานให้ผูต้ามได้ตรงตามความรู้
ความสามารถของผูต้ามแต่ละคน 

     

17 
ครูแกนน าของท่านวางตวัเป็นกลาง ให้การเคารพและเต็มใจรับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการท างานของผูต้าม 

     

18 
ครูแกนน าของท่านใชค้  าพดูวาจาแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่
ถือตวัและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



315 

 

แบบบันทกึการสัมภาษณ์การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น หลงัการพฒันาสมรรถนะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
1.ท่านมีแนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน

น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนอยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2. กระบวนการน าการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพ ในโรงเรียนอยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3.อะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนในการน าการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในโรงเรียน 

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

............................................................................................................................................... 
 4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในโรงเรียนคืออะไร 

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

............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 

การวเิคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องเทีย่งตรงเน้ือหา (IOC) ของระดับการยืนยนั
สนับสนุนความคดิเห็นกลุ่มตัวอย่างครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจาก

ผู้เช่ียวชาญ 
 
มิติการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence)  

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

ผลรวม 
ดัชนี 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 
1 1 1 0 1 0 3 0.60 ✔  
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
3 1 1 1 1 0 4 0.80 ✔  
4 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
6 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
10 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
13 1 1 0 1 0 3 0.60 ✔  
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
15 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

 
จากขอ้มูลแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของระดบัการยืนยนัสนบัสนุนความคิดเห็นครู

แกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มีค่าระหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ ผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัสอดคลอ้ง
สนบัสนุนความคิดเห็นต่อตวับ่งช้ีของมิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ในการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
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การเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าน้ีมีความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการวดั 
มิติการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

ผลรวม 
ดัชนี 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

6 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

7 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

8 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

9 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

 
จากขอ้มูลแสดงค่าดชันีความสอดคล้องของระดบัการยืนยนัสนับสนุนความคิดเห็น      

ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนั
สอดคลอ้งสนบัสนุนความคิดเห็นต่อตวับ่งช้ีของมิติการสร้างแรงบนัดาลใจ ในการพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าน้ีมี
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการวดั  
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มิติการกระตุ้นทางใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

ผลรวม ดัชนี IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

13 1 1 1 1 0 4 0.80 ✔  

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

 
จากขอ้มูลแสดงค่าดชันีความสอดคล้องของระดบัการยืนยนัสนับสนุนความคิดเห็น           

ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนั
สอดคล้องสนับสนุนความคิดเห็นต่อตัวบ่งช้ีของมิติการกระตุ้นทางใช้ปัญญา ในการพฒันา
สมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของ               
ครูแกนน าน้ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการวดั 
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มิติการบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวสัิยทัศน์ (Identifying and articulating a vision) 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

ผลรวม 
ดัชนี 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

4 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

7 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

11 1 1 1 0 1 4 0.80 ✔  

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

จากขอ้มูลแสดงค่าดชันีความสอดคล้องของระดบัการยืนยนัสนับสนุนความคิดเห็น           
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนั
สอดคลอ้งสนบัสนุนความคิดเห็นต่อตวับ่งช้ีของมิติการบ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ใน
การพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะ
ของครูแกนน าน้ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการวดั 
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มิติการค านึงถึงความส าคัญของปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

ผลรวม 
ดัชนี 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ✔  
 

จากขอ้มูลแสดงค่าดชันีความสอดคล้องของระดบัการยืนยนัสนับสนุนความคิดเห็น                 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่า 1.00 แสดงวา่ ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัสอดคลอ้งสนบัสนุน
ความคิดเห็นต่อตวับ่งช้ีของมิติการค านึงถึงความส าคญัของปัจเจกบุคคลในการพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามทศันะของครูแกนน าน้ี                  
มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการวดั 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้เป็นนวตักรรม 
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สามารถสแกน QR Codeดาวน์โหลดเอกสารหรือตดิต่อผู้วจิยัthanongsaksensei@gmail.com 

ค าน า 
 
 สมรรถนะผูน้ าส าหรับครูในอนาคตและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้มเทคโนโลยีฯลฯ เป็นการเปล่ียนแปลงซ่ึงครูผูจ้ดัการศึกษา
ตอ้งรู้เท่าทนั ทนัการณ์ มีวิสัยทศัน์ โดยใชพ้ื้นฐานความรู้เดิมเป็นตวัตั้งแลว้น ามาวิเคราะห์เรียบเรียง    
เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจแล้วจัดการก าจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สมรรถนะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าหรือท่ีมีสมรรถนะผูน้ าเป็นผูท่ี้ชกัน า จูงใจช้ีน า ใช้อิทธิพล
หรืออ านาจท่ีมีอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ กระตุน้หรือช้ีน าให้เพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ยินดี 
เต็มใจ พร้อมใจยินดีในการกระท าการให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอยา่ใดอยา่งหน่ึง
ตามท่ีผูน้ าตอ้งการ ดงันั้นผูน้ าในโรงเรียนในอนาคตหากมีครูท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพ
การศึกษาครูในอนาคตจึงตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศึกษาและจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC ) อย่างแทจ้ริง “ คู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า            
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ”  จึงเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดย
การศึกษาองค์ความรู้ทั้งเอกสารต ารานกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ทางการศึกษา
เป็นท่ียอมรับในวงวชิาการมาอยา่งต่อเน่ือง 

คู่มือส าหรับวิทยากรฉบบัน้ี มุ่งสร้างความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการ
พฒันาศกัยภาพครูแกนน า เสนอแนะส่ือการเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบการอบรม ซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริงพร้อมดว้ยสาระความรู้ดา้นกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าครูและการใชคู้่มือวทิยากรเล่ม
น้ีจะสมบูรณ์และสร้างความเขา้ใจมากข้ึนต่อเม่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาน าใชใ้นการพฒันา
โรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันั้นหากครูและบุคลากรทางการศึกษามีเคร่ืองมือท่ี
สามารถด าเนินการไดเ้องในโรงเรียนโดยสามารถเป็นวทิยากรในโรงเรียนของตนเองไดแ้ละน าไปสู่
การปฏิบติัในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท าได้เองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ี
ตอ้งการจะส่งผลใหก้ารพฒันาโรงเรียนเกิดความต่อเน่ืองและสามารถขยายผลสร้างเครือข่ายครูแกน
น าในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฉบบัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจเพื่อ
น าไปใช้ให้ก่อประโยชน์ในการพฒันาตนเองและสถานศึกษาอนัส่งผลดีต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

ทนงศกัด์ิ     จนัทบุรี     
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ค าช้ีแจง 
 

 “คู่มือการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา” น้ีเป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษาไดใ้ชเ้ป็น
คู่มือในการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐานการวิจยัให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการพฒันา 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แนวทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียน      รู้ทางวชิาชีพ 
  ขั้นท่ี 1) การทดสอบความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกน
น าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพก่อนการฝึกอบรม 
  ขั้นท่ี 2) กิจกรรมการพฒันาความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  ขั้ นท่ี  3) การทดสอบความรู้เ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ                 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงัการฝึกอบรม 
 ส่วนท่ี 3 การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ส่วนท่ี 4 การติดตามผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ 
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สารบัญคู่มือ 
      

           
 หนา้ 

ค าน า      ก 
ค าช้ีแจง      ข 
สารบญัคู่มือ      ค-ง 
โครงสร้างกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 1 
ส่วนท่ี 1: แนวทางการด าเนินการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า  
  สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ       2                
 หลกัการและเหตุผล        2
  จุดมุ่งหมายของคู่มือการพฒันาฝึกอบรม      5
  กลุ่มเป้าหมาย         5
 เน้ือหาสาระคู่มือฝึกอบรม       5
ส่วนท่ี 2 : กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า   9
 ขั้นท่ี 1  แผนการประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม     1 0
           แบบประเมินความรู้ก่อนการพฒันา     1 2
  ขั้นท่ี 2  การพฒันาความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  

ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ    1 7
 แผนการเรียนรู้ท่ี 1 สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  1 8
  ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  2 2
  ใบงานกิจกรรมการสร้างความตระหนกัรู้    2 8
  ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2 9
  แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 3 0
 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา  3 1
  ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา  3 4
  ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา  3 7
  แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา 38 

  แผนการเรียนรู้ท่ี 3 สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ  3 9
   ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ   4 2
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   ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ  4 5
   แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ 4 6
  แผนการเรียนรู้ท่ี 4 สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก  4 7
   ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก  5 0
   ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 5 4
   แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 5 5
  แผนการเรียนรู้ท่ี 5 สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์   5 6
   ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์   5 9
   ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์  62 

แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์  63  
ขั้นท่ี 3  แผนการประเมินความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงัการฝึกอบรม  6 4
 แบบประเมินความรู้หลงัการพฒันา              66 

ส่วนท่ี 3 : การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ    7 1
 แผนพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     72 
 ใบความรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ      7 5
 ใบงานกิจกรรมการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   79 
ส่วนท่ี 4 : การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม     8 0
 แผน/แนวทางการติดตามผลหลงัการพฒันา     8 1
 แบบบนัทึกกิจกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า      82 

สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ                              
ภาคผนวก          8 3
 ก แหล่งอา้งอิง         8 4
 ข เฉลยแบบประเมินความรู้ทา้ยกิจกรรม      8 6
 ค เฉลยแบบประเมินความรู้ก่อนและหลงัการพฒันา     87 

ง ตวัอยา่งก าหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ     8 8
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โครงสร้างกระบวนการและองค์ประกอบ 
การพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน า สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่1 แนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ 
 

ส่วนที ่2 กระบวนการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 

 

 

ขั้นท่ี1ก่อนการ
อบรม 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

การประเมินความรู้ก่อนการพฒันา 

 

ขั้นท่ี2 
ด าเนินการอบรม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี3 

หลงัการอบรม 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

การประเมินความรู้หลงัการพฒันา 
 

 

 
 

 

 

การพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
1.แผนการเรียนรู้                                                                           1.

1สมรรถนะผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์          

1 .2 ส ม ร ร ถ น ะ ผู ้ น า ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ                                      

1 .3 ส ม ร ร ถ น ะ ผู ้ น า ด้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น ท า ง ใ ช้ ปั ญ ญ า                                  

1.4สมรรถนะผูน้ าดา้นการบ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์             
1.5สมรรถนะผูน้ าดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลบุคคล  

 
                                       ส่วนที่ 3 การพัฒนาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                                        
กิจกรรมการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 

 
แกนน า สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

วชิาชีพ 

 
ส่วนที ่4 การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 

1 .ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ค รู แ ก น น า ผู ้ เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า                                                                                            
2.การประเมินภาวะผูน้ าของครูแกนน าผูเ้ขา้รับการพฒันา 

 

 

แกนน า สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

วชิาชีพ 
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ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นนวตักรรม 
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ค าน า 
 
 สมรรถนะผูน้ าส าหรับครูในอนาคตและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้มเทคโนโลยีฯลฯ เป็นการเปล่ียนแปลงซ่ึงครูผูจ้ดัการศึกษา
ตอ้งรู้เท่าทนั ทนัการณ์ มีวิสัยทศัน์ โดยใชพ้ื้นฐานความรู้เดิมเป็นตวัตั้งแลว้น ามาวิเคราะห์เรียบเรียง    
เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจแล้วจัดการก าจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สมรรถนะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าหรือท่ีมีสมรรถนะผูน้ า เป็นผูท่ี้ชกัน า จูงใจช้ีน า ใช้อิทธิพล
หรืออ านาจท่ีมีอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ กระตุน้หรือช้ีน าให้เพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ยินดี 
เต็มใจ พร้อมใจยินดีในการกระท าการให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอยา่ใดอยา่งหน่ึง
ตามท่ีผูน้ าตอ้งการ ดงันั้นผูน้ าในโรงเรียนในอนาคตหากมีครูท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพ
การศึกษาครูในอนาคตจึงตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศึกษาและจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC ) อย่างแท้จริง “เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา”  จึงเป็น
เอกสารท่ีจัดท าข้ึนโดยการศึกษาองค์ความรู้ทั้ งเอกสารต ารานักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์ทางการศึกษาเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการมาอยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมส าหรับวิทยากรฉบบัน้ี มุ่งสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูแกนน า เสนอแนะส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ประกอบการอบรม 
ซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงพร้อมดว้ยสาระความรู้ดา้นกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าครูและ
การใช้เอกสารประกอบการฝึกอบรมเล่มน้ีจะสมบูรณ์และสร้างความเขา้ใจมากข้ึนต่อเม่ือครูและ
บุคลากรทางการศึกษาน าใชใ้นการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันั้นหากครู
และบุคลากรทางการศึกษามีเคร่ืองมือท่ีสามารถด าเนินการได้เองในโรงเรียนโดยสามารถเป็น
วิทยากรในโรงเรียนของตนเองได้และน าไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถท าได้เองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีต้องการจะส่งผลให้การพฒันาโรงเรียนเกิดความ
ต่อเน่ืองและสามารถขยายผลสร้างเครือข่ายครูแกนน าในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฉบบัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจเพื่อน าไปใชใ้ห้ก่อประโยชน์ในการพฒันาตนเองและสถานศึกษาอนัส่งผลดี
ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

ทนงศกัด์ิ     จนัทบุรี    
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ค าช้ีแจง 
 

 “เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า   
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา” น้ีเป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
พฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
บุคลากรทางการศึกษาไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการพฒันา  
4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แนวทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  ขั้ นท่ี  1) การทดสอบความรู้เ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ                 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพก่อนการฝึกอบรม 
  ขั้นท่ี 2) กิจกรรมการพฒันาความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  ขั้ นท่ี  3) การทดสอบความรู้เ ก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ                 
ครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหลงัการฝึกอบรม 
 ส่วนท่ี 3 การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ส่วนท่ี 4 การติดตามผลการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ 
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สารบัญ 
      

           
 หนา้ 

ค าน า      ก 
ค าช้ีแจง      ข 
สารบญั      ค-ง 
โครงสร้างกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 1 
ส่วนท่ี 1: แนวทางการด าเนินการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า  
  สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ       2                
 หลกัการและเหตุผล        2
  จุดมุ่งหมายของคู่มือการพฒันาฝึกอบรม      5
  กลุ่มเป้าหมาย         5
 เน้ือหาสาระเอกสารประกอบการฝึกอบรมฝึกอบรม     5
ส่วนท่ี 2 : กระบวนการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า   7
  การพฒันาความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัคุณลกัษณะสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 ของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     7
 แผนการเรียนรู้ท่ี 1 สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์   8
   ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์   1 0
   ใบงานกิจกรรมการสร้างความตระหนกัรู้     1 6
   ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  1 7
   แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  1 8
 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา   1 9
   ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา   2 1
   ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา   2 4
   แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการกระตุน้ทางใชปั้ญญา  25 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 3 สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ   2 6
  ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ    2 8
  ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ   3 1
  แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการสร้างแรงบนัดาลใจ  32 
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 แผนการเรียนรู้ท่ี 4 สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก   3 3
  ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก   3 5
  ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก  3 9
  แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก  4 0
 แผนการเรียนรู้ท่ี 5 สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์    4 1
  ใบความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์    4 3
  ใบงานกิจกรรมสมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์   4 6
  แบบประเมินความรู้สมรรถนะผูน้ ามิติการบ่งช้ีและวสิัยทศัน์   47  
ส่วนท่ี 3 : การพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ    4 8
 แผนพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     49 
  ใบความรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     5 1
  ใบงานกิจกรรมการพฒันาครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  55 
ส่วนท่ี 4 : การติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม     5 6
 แผน/แนวทางการติดตามผลหลงัการพฒันา     5 7
  แบบบนัทึกกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครูแกนน า    
 สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ                     5 8      
ภาคผนวก          5 9
 ก แหล่งอา้งอิง         6 0
 ข เฉลยแบบประเมินความรู้ทา้ยกิจกรรม      6 2
 ค ตวัอยา่งก าหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ     63 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – สกุล    นาย ทนงศกัด์ิ  จนัทบุรี 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ 28 สิงหาคม 2517 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 65/115  ถนน เชียงใหม่-สันก าแพง ต าบล ตน้เปา  อ าเภอ สันก าแพง  
 จงัหวดั เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 
 
อเีมล์แอดเดรส Thanongsaksensei@gmail.com 
 
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2558  หลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต   
  สาขาวชิา เทคโนโลยกีารส่ือสารและการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2550  หลกัสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต   
  สาขาวชิา เทคโนโลยกีารส่ือสารและการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2547  หลกัสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต 
  สาขาวชิา การจดัการทัว่ไป 
   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2546  หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2537  หลกัสูตร ประกาศนียบตัรการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 
  สาขาวชิา ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
  มูลนิธิเมตตายามาโมโต ้ประเทศญ่ีปุ่น  
  (ไดรั้บทุนการศึกษา) 
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ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2563– ปัจจุบนั ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  และผูช่้วยงานวดัและประเมินผลการศึกษา  
  โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่   
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  ต าแหน่ง ครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น  
  โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่   
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2542 – 2543  ต าแหน่ง ครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น  
  โรงเรียนจอมทองวทิยาคม     
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2542 – 2543  ต าแหน่ง ครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น  
  สมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นเชียงใหม่ 
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2541 – 2542  ต าแหน่ง ล่ามและตรวจสอบคุณภาพ    
  บริษทัเบสเทกซ์ประเทศไทย 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 พ.ศ. 2540 – 2541  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์  
  สายการบินโอเร้ียนไทยแอร์ไลน์   
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2538 – 2540  ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ  
  โรงแรมนานาชาติวายเอม็ซีเอ เชียงใหม่ 
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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