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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ

โรงเรยีนชมุชนแหง่การเรยีนรู ้สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร ์2) เพือ่ศกึษาความ
ต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
โดยรูปแบบการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ระยะที่ 2 ศึกษา
ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำานวน 346 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบ 
แบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.978 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการ
จำาเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะท่ี 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในภาพรวมภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) สภาพ
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ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระยะที่ 2 ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พบว่าความต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โดยเรียง
ลำาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก ด้านการศึกษาชั้นเรียน ด้านวิจัย
ในชัน้เรียน ดา้นระบบช้ีแนะและระบบพ่ีเลีย้ง ด้านการรว่มมอืรวมพลงั และการสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

คำ�สำ�คัญ: ความต้องการจำาเป็น โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้

Abstract
This research aimed to: 1) study the examine current and desirable conditions of 

school as learning community under the Secondary Educational Service Area Office Surin,  
2) study investigate the needs of school as learning community under the Secondary  
Educational Service Area Office Surin. which consisted of 2 phases as the followings. Phase 
1 was to study the examine current and desirable conditions of school as learning community  
under the Secondary Educational Service Area Office Surin, phase 2 was to study the  
investigate the needs of school as learning community under the Secondary Educational  
Service Area Office Surin,The sample of this research, selected by Stratified Random Sampling 
technique, consisted of 346 people: principal and teachers in schools under the Second-
ary Educational Service Area Office Surin. The research instrument used for collecting data 
was a dual-response format questionnaire (r=0.978). The data were analyzed using mean, 
standard deviation, and priority needs index (PNI

modified
).

The research findings are summarized as follows:

Phase 1 the examine current and desirable conditions of school as learning  
community under the Secondary Educational Service Area Office Surin. The sample of this 
research, The findings were as follows, 1) the current state of school as learning community, 
as a whole, was at a high level 2) and their desired state was at the highest level 

Phase 2 the needs of school as learning community under the Secondary  
Educational Service Area Office Surin were respectively sorted descending order of the  
needs as follows. Active learning, lesson study, classroom action research, coaching and 
mentoring, collaboration and plc and shared vision as wen.

Keywords: The priority need index, school as learning community
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บทนำา
ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ในเอเชียกำาลัง

เปลีย่นแปลงการศกึษาในโรงเรียนให้เป็นการศกึษา
สำาหรบั “โรงเรยีนแหง่ศตวรรษที ่21” ซึง่นบัเปน็การ
เปลีย่นแปลงทางประวติัศาสตร์ท่ีสำาคัญ กลา่วได้วา่ 
กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้รูปแบบการจัดการ
ศกึษาในโรงเรยีนแบบเดมิๆ (ตามขนบธรรมเนยีม
ของการศึกษาในปลายศตวรรษที่ 19) สิ้นสุดลง  
ลอกคราบไปสู่การศึกษาของโรงเรียนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือการปฏิรูปโรงเรียนให้เป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาพิพัฒนนิยมที่มุ่งเน้น
หลักการของคุณภาพกบัความเทา่เทยีมกนัในเวลา
เดียวกัน (ซาโต มานาบุ, 2562: 12)

ในประเทศไทยแนวคดิโรงเรยีนเปน็ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ได้ถูกกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักเมื่อ
ปี พ.ศ. 2559 ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2016 ครั้งที่ 9 ซึ่งนำา
เสนอแนวคดิหลกั “School as learning commu-
nity (SLC): โรงเรียนเปน็ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้การ
พฒันาโรงเรยีนชมุชนแห่งการเรียนรูใ้นประเทศไทย 
กว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นั้น  
เริ่มจากการพัฒนาบทเรียน หลังจากนั้นมีการ 
สร้างกลุ่มทำางานแบบร่วมมือรวมพลัง โดยที่มี
ระบบพีเ่ลีย้งคอยดแูล เกดิกระบวนการสรา้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ แล้วจึงเกิดการกระบวนการชุมชน
แหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ ผา่นการพัฒนาบทเรยีน 
ร่วมกัน ควบคู่กับการเปิดชั้นเรียน และมีการ
พัฒนาด้วย LSLC หรือ SLC ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งทำาให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษาดว้ย SLC อยา่งน่าสนใจวา่ม ีบทเรยีน ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการดำาเนินการ 
ขยายผลโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ลัดดา  
ภู่เกียรติ, 2564; พิรุณ ศิริศักดิ์, 2560; วสันต์ 

ปัญญา, 2561)

สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
(2563: 1) ไดด้ำาเนนิโครงการสง่เสรมิโรงเรยีนเปน็
ชมุชนแหง่การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถนะพลเมอืง
รุ่นใหม่โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำาตำาบลขนาด
เล็กในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
เขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 34 สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาทั่วประเทศไทย ซึ่งทำาให้เห็นว่าการพัฒนา
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นการ
ปฏิรูปทางการศึกษาในเชิงโครงสร้างการบริหาร 
ที่มีแนวคิดน่าสนใจ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จากแนวทางดำาเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา
ไปสูก่ารพฒันาสถานศกึษาใหม้คีวามเปน็โรงเรยีน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษามีนโยบายสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ในด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 33, 2563: 64) การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะตอ้งดำาเนนิ
การเพือ่ใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา ตระหนกั
ถึงความสำาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง โดย
พัฒนาให้ครูเป็นครูยุคใหม่ปรับบทบาทจากครู
ผู้สอนเป็น “Coach” หรือผู้อำานวยการเรียนรู้... 
สพม. 33 ไดก้ำาหนดแนวทางเพือ่มุง่เนน้การพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปรากฏเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในหัวข้อที่ 7 ดังนี้ 7) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
มสีว่นรว่มจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและทกุภาคสว่นใหเ้กดิ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ผลการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำา 
ปีการศึกษา 2563 ในโครงการการพัฒนาเครือ
ข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
วชิาการ โดยเกดิจากความรว่มมอืจากความรว่มมอื 
ระหวา่งสำานักงานเลขาธกิารคุรสุภา รว่มกบับรษัิท
เชฟรอนแหง่ประเทศไทยจำากดั โดยศกึษาช้ันเรยีน 
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อยา่งเปน็ระบบควบคูก่บัการเปดิช้ันเรยีน ซึง่ทำาให้
ทราบว่าเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการ และสรุปความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผลการประเมินในภาพรวม 
ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (สำานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33, 2563: 
13) 

ความสำาเร็จของการผลักดันกิจกรรม
พฒันาวชิาชพีแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ในครั้งนี้ ทำาให้รูปแบบการบริหารงานด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความโดดเด่น
และเหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือให้เกดิเป็นโรงเรียน
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ

การพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
สุรินทร์ ยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทั้งสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และเพ่ือการส่งเสริมความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนความชัดเจนในแนวทางการ
บริหารการศึกษาที่เป็นการปฏิรูปโรงเรียนจาก

ภายในด้วยโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงทำาให้ 
ผู้วิจัยได้มีความสนใจศึกษาความต้องการจำาเป็น
ของโรงเรยีนชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ซึง่เปน็สว่นหนึง่ 
ของงานวิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์

2. เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

มีวิธีการวิจัยดังนี้

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  
ผู้บริหาร และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำานวน 85 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้นจำานวน 3,036 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564)

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ จำานวน 346 คน โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาก 85 โรงเรียน ได้
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โรงเรยีนจำานวน 70 โรงเรยีน ด้วยการสุม่แบบแบง่ 
ชั้นภูมิ จำาแนกตามสหวิทยาเขต และสุ่มอย่างง่าย 
ตามสัดส่วนประชากรแต่ละสหวิทยาเขต

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็น โรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นคำาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการทำางาน ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ที่เปิดสอนในโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในแนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ (Likert) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ เป็นคำาถามแบบปลายเปิด ให้เขียนแสดง
ความคิดเห็น 

3. ขั้นตอนก�รสร้�งเครื่องมือ

3.1 ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากทฤษฎ ี
เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือนำามารวบรวม
และจัดทำาเป็นข้อคำาถาม

3.2 สร้างแบบสอบถาม โดยการกำาหนด
นิยามของตัวแปร และออกแบบข้อคำาถามทั้ง 3 
ตอน

3.3 ตรวจสอบเครื่ องมือ  ด้ วยวิธี
การตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้าง

เนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างคำาถามกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และความเหมาะสมของ 
ข้อคำาถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน

3.4 ปรบัปรงุเครือ่งมอื ดว้ยการพจิารณา
ค่า IOC ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณา ข้อที่มี
ค่า IOC > 0.50 และในส่วนของข้อคำาถามที่มีค่า 
IOC ≤ 0.50 ผู้วิจัยจะนำาไปปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่คา่ IOC ทัง้ฉบบั คอื 0.986 

3 . 5  นำ า แบบสอบถามทดลอง ใ ช้   
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  
จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทใกล้เคียง ได้แก่ 
ครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำานวน 30 คน ค่า 
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามฯ 0.978

3.6 นำาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์โดย
ผ่านการนำาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และทำาหนังสือเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จั ย นำ า แ บบสอบถ ามออน ไ ลน์  
แ ล ะ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น รู ป แ บ บ เ อ ก ส า ร 
ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 346 คน จาก 
70 โรงเรียนในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และตรวจสอบการตอบ
แบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จำานวน 
346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ของ
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ  
โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ การหาค่าร้อยละ  
นำาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ของ
แบบสอบถามมลีกัษณะขอ้มลูประเภทมาตราสว่น
ประมาณค่า โดยใช้การวิ เคราะห์ค่ า เฉลี่ ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ของ
แบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

5.4 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์ และจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น
ของโรงเรยีนชมุชนแหง่การเรยีนรู ้สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยใช้
สูตร Modified Priority Needs Index: PNI

Modified
 

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558: 279)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  แบ่งตามองค์ประกอบ
กระบวนการของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 6 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ 
ร่วมกัน ระบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง การจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก การศึกษาชั้นเรียน 
วิจัยในชั้นเรียน การร่วมมือรวมพลังและการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีรายละเอียด 
ดังตาราง 1

 

ต�ร�ง 1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

กระบวนก�รของโรงเรียนชุมชนแห่งก�รเรียนรู้
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 3.76 0.61 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด

2. ระบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 
mentoring)

3.59 0.70 มาก 4.60 0.42 มากที่สุด

3. การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก (Active 
learning) 

3.43 0.80
ปาน
กลาง

4.65 0.45 มากที่สุด

4. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 3.44 0.77
ปาน
กลาง

4.62 0.38 มากที่สุด

5. วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 3.49 0.76
ปาน
กลาง

4.61 0.43 มากที่สุด

6. การร่วมมือรวมพลัง และการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Collaboration and PLC)

3.60 0.71 มาก 4.60 0.39 มากที่สุด

ค่�เฉลี่ยรวม 3.56 0.54 ม�ก 4.60 0.36 ม�กที่สุด
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 จากตาราง 1 พบว่า ระยะที่ 1 สภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนชุมชนแห่ งการเรียนรู้  
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ในภาพรวมภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.56, 
S.D.=0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( =3.76, S.D.=0.61) รองลงมาคือด้าน
การร่วมมือรวมพลังและการสร้างชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี ( =3.60, S.D.=0.71) และด้าน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก มีค่าเฉลี่ย

ต่ำาที่สุด ( =3.43, S.D.=0.80) 

สภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ ( =4.60, S.D.=0.36) เมือ่พจิารณารายดา้น 
พบว่า สภาพทีพ่งึประสงคด์า้นการจดัการเรยีนรูใ้น
ช้ันเรียนแบบเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.65, 
S.D.=0.45) รองลงมาคือด้านการศึกษาช้ันเรียน  
( =4.62 S.D.=0.38) และด้านการสร้างวิสยัทศัน์
ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด ( =4.51, S.D.=0.48) 

ต�ร�ง 2 ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

กระบวนก�รของโรงเรียนชุมชนแห่งก�รเรียนรู้

ค่�เฉลี่ย
สภ�พ
ปัจจุบัน 

(D)

ค่�เฉลี่ย
สภ�พ
ที่พึง

ประสงค์ 
(I)

PNI(
Modified

)
ลำ�ดับ 

คว�มต้องก�ร 
จำ�เป็น

1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 3.76 4.51 0.201 6

2. ระบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  
(Coaching and mentoring)

3.59 4.60 0.281 4

3. การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) 3.43 4.65 0.356 1

4. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 3.44 4.62 0.344 2

5. วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 3.49 4.61 0.321 3

6. การร่วมมือรวมพลัง และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Collaboration and PLC)

3.64 4.60 0.263 5

จากตาราง 2 พบว่า ระยะที่ 2 ค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์โดยเรียงลำาดับจากค่าดัชนี
ความต้องการมากไปน้อย คือ 1) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก (PNI

modified
=0.356) 

2) ด้านการศึกษาช้ันเรียน (PNI
modified

=0.344)  

3) ดา้นวิจัยในชัน้เรยีน (PNI
modified

=0.321) 4) ดา้น
ระบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (PNI

modified
=0.281) 

5) ด้านการร่วมมือรวมพลังและการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PNI

modified
=0.263)  

6) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (PNI
modified

= 
0.201)
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อภิปรายผล
จากการศึกษา ความต้องการจำาเป็นของ

โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสริุนทร ์มปีระเด็นท่ี 
นำามาอภิปราย ดังนี้

1. สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพึ่งประสงค์
ของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

1.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ในภาพรวมภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared 
Vision) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การนำานวตักรรมทางการศกึษาอยา่ง TPS Model 
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรการศึกษาท้ัง
ระบบ จึงทำาให้การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็น
ส่วนแรกที่ได้รับการขับเคลื่อนให้ต้ังเป้าหมาย
ตรงกันและพร้อมที่จะได้รับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  
สอดคล้องกับ สำาเริง บุญโต (2563: 10) ที่
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้ 
รูปแบบ TPS Model มีวิสัยทัศน์ร่วมกันชัดเจน
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ตั้งแต่ปัจจัยนำาเข้า กระบวน และผลลัพธ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการของ SLC (โรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้) ซาโต มานาบุ (2562: 21) ได้
กล่าวเก่ียวกับวิสัยทัศน์ว่า การปฏิรูปทั้งหมดนั้น 
วสิยัทศันเ์ปน็สิง่สำาคัญทีต้่องมากอ่นเปน็อนัดับแรก 
สำาหรบัโรงเรยีนทีม่สีถานการณเ์หมอืนการเลน่กล 
โยนรับลูกบอลนั้น ครูใหญ่ที่ไม่มีวิสัยทัศน์จะ
ทำาลายทั้งครูและนักเรียนที่กำาลังพยายามเลี้ยง

ลูกบอลทั้งหมดจากความต้องการภายนอก
โรงเรียน และครูท่ีไม่มีวิสัยทัศน์ก็จะเป็นผู้ทำาลาย
นักเรียนที่กำาลังพยายามเลี้ยงลูกบอลทั้งหมด
จากการต้องการภายนอกห้องเรียน ดังนั้นแล้ว
วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ  
นนัทน์ชิา ดษิฐพ์าณชิย ์(2561: 289) สภาพปจัจบุนั
และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียน 
เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ตาม
แนวคดิโรงเรยีนเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ซึง่ผลการ
วจิยัสะทอ้นใหเ้หน็สภาพปจัจบุนัดา้นการวางแผน
มสีภาพปจัจบุนัทีส่งูทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่วสิยัทศัน์
ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระยะแรกๆ ที่จะต้องตั้ง
เป้าหมายให้เข้าใจโดยทั้งโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า สภาพปัจจุบันของทางการพัฒนาโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จากการขับเคลื่อนของ
ผูอ้ำานวยการเขตพืน้ทีฯ่ ศกึษานเิทศก ์ผูอ้ำานวยการ 
โรง เรียน และคณะครูสำ านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดำาเนินการสร้าง 
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในทิศทางที่ชัดเจน

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
แบบเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดจากภายในห้องเรียน 
สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการจัดการเรียผรู้แบบเชิงรุก  
ซึ่งเป็นการดำาเนินการปฏิรูปการศึกษาตามหลัก 
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สอดรับ 
กับนโยบายการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้
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เห็นว่าการขับเคลื่อนของสำานักงานเขตพื้นที่
ก า รศึ กษามั ธ ยมศึ กษาสุ ริ นท ร์ ทำ า ใ ห้ ก า ร
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากชั้นเรียนเป็นเรื่องสำาคัญ 
และเปน็สิง่ทีต่อ้งการพัฒนาเพ่ิมมากขึน้ สอดคลอ้ง
กบัอิสราภรณ ์สบืสาย (2563: 16) ความตอ้งการ
จำาเป็นในการบริหารโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม
วทิยาคมตามแนวคดิโรงเรยีนชุมชนแหง่การเรยีนรู ้ 
ที่สะท้อนให้เห็นสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง ซึ่ง
จะเป็นการนำาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแบบ 
เ ชิงรุก  เข้ า ไปพัฒนาตามแนวคิดโรง เรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกับ อรพิณ 
ศิริสัมพันธ์ และปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2563: 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการพัฒนาครูมืออาชีพด้วย
นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในภูมิภาคตะวันตก โดยการใช้รูปแบบโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ 

2. ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ผลการประเมินความต้องการจำาเป็นของ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โดยนำาข้อมูลมา
วิเคราะห์จัดลำาดับความสำาคัญของความต้องการ
จำาเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบ
ปรับปรุง โดยใช้สูตร PNI

modified
 ชี้ให้เห็นว่าด้าน

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเชิงรุก (Active  
learning) มีความต้องการจำาเป็นสูงสุด ลำาดับ
ต่อมาคือ ด้านการศึกษาชั้นเรียน ด้านวิจัยในชั้น
เรียน ด้านระบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ด้านการ
รว่มมือรวมพลังและการสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ตามลำาดบั ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะการดำาเนนิการปฏิรปู

การศกึษาตามหลกัการปฏริปูการศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สอดรับกับนโยบายการศึกษาของชาติ
ทำาให้ด้านการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแบบเชิงรุก
มีความต้องการจำาเป็นในอันดับแรก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อิสราภรณ์ สืบสาย (2563: 24) 
ความต้องการจำาเป็นในการบริหารโรงเรียนจันทร์
ประดษิฐารามวทิยาคมตามแนวคดิโรงเรยีนชมุชน
แห่งการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้ความต้องการจำาเป็น
สูงสุดคือ ความเป็นเลิศ ด้านปรัชญาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งปรัชญาของความเป็นเลิศ เป็นการ
ดึงเอาการเรียนรู้แบบกระโดดสุดตัว เพื่อไขว่
คว้าหาความเป็นเลิศของตนเอง เชื่อมโยงไปสู่ 
การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนแบบเชงิรกุ สอดคลอ้ง
กับอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี (2563: บทคัดย่อ). 
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเสริม
สร้างคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนยิ่งยวดพิทยา
นุกูล ซึ่งมีความความต้องการจำาเป็นสูงสุดคือ 
ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกแบบร่วมมือ ส่วนการสร้างวิสัยทัศน์คือสิ่งที่
เกิดข้ึนในระยะแรกของการปฏิรูปการศึกษาใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ทีช่ดัเจน ดว้ยนวตักรรม TPS Model จงึทำาใหค้วาม
ต้องการจำาเป็นอยู่ในลำาดับสุดท้าย สอดคล้องกับ 
อานนท์ ธิติคุณากร (2558: 562) ความต้องการ
จำาเป็นในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย มีค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็นต่ำาที่สุดคือ ด้านการมีวิสัย
ทศันร์ว่มกนั และสอดคลอ้งกบัอนพุงษ ์ชมุแวงวาป ี
(2563: บทคัดย่อ). ความต้องการจำาเป็นในการ
พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีรว่มกบัการพฒันา
บทเรียนร่วมกัน การช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
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เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนยิ่งยวด
พทิยานุกูล ซ่ึงมีคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ต่ำาสดุ
คือ ด้านนโยบายและเป้าหมายร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  ช่ วยให้ เกิด  
Transformative Learning ซึง่จะมปีระโยชนอ์ยา่ง
มากในการท่ีจะไปปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 จากผลการศึกษาวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ

1.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด  
คือ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ดังนั้นระดับ
โรงเรียน และระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ควรมีการเสริมแรงต่างๆ 
จนทำาให้เกิดการตระหนักในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะ 
3 ประการ คือ Learning Outcome ได้แก่ Basic 
Outcome, Cognitive Abilities, Cross functional 
Skills. ตอบโจทย์กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก และคุณครูมีความเป็นกัลยาณมิตร
ในฐานะผู้ปฏิบัติเต็มที่และอยากเป็นครูมืออาชีพ 
ตามที่สังคมต้องการ

1.2 สภาพสภาพที่ พึงประสงค์ของ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ดังน้ันควรมีการกำาหนดเป้าหมายโดยใช้รูปแบบ  

TPS Model ที่มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันใน
กิจกรรมย่อยต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมชน
แหง่การเรยีนรูร้ะดบัโรงเรยีน และระดบัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

1.3 ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ความต้องการ
จำาเป็นสูงสุด คือ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
ดังนั้นระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 
เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 แก่คุณครูในรูปแบบต่างๆ  
เช่น การอบรมฯ การเปิดชั้นเรียนในรูปแบบ  
Symposium ในรูปแบบมหกรรมระดับเขต ฯ 
เพื่อให้โรงเรียนเกิดพลังเกิดการถอดบทเรียน  
และสอดรับกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำาหรับปี 
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยโดยมีการสร้างเป็น
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

2.2 ควรมีการนำาแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทรไ์ปทดลองใชใ้น
บริบทสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และสังกัดฯ อื่นๆ

2.3 ควรมีการกำาหนดข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์
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