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บทคัดย่อ 

 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส�าเร็จได้น้ันต้องเริ่มจากการปฏิรูปโรงเรียนและปฏิรูป

การจัดการเรียนการสอน แนวทางหนึ่ง คือ “การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ่งมีผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษา

กรอบแนวคิดของรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ

พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการพัฒนาตามแนวราบ และ รูปแบบการพัฒนาตามแนวดิ่ง 

กรอบแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด แบบประเมินความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 

แต่ละด้านจะมีข้อค�าถาม 8 ข้อ รวมข้อค�าถามทั้งหมด 96 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 

จ�านวน 5 ระดับ การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีค่า Item-Objective 
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congruence (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อค�าถาม การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ พบว่า  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกด้านมีค่าความเที่ยง มากกว่า 0.8

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

Abstract

 Success in educational reform must start with reforms of school and instruction. 

One way is to “ To make school as learning community” in which school administrator is 

the key factor in changing school into learning community. The purposes of this research 

are (1) to study the framework of concept for development of school administrators in line 

with the concept of making school as a learning community and (2) to develop an instrument 

for measuring the needs for the development of school administrators in accordance with 

the concept of making school as learning community.

 The research findings could be summarized as follows:

 1) The conceptual framework of the school administrator development model 

consists of two forms: the horizontal development and the vertical development.

 2) The conceptual framework of the school as learning community consists of eight 

indicators.

 3) The assessment form for the needs of the school administrator development 

according to the concept of making school as learning community is divided into six 

categories, each of which has eight questions, thus a total of 96 items. The instrument is 

a 5-level rating scale. The examination of content validity of all questions by experts has 

showed that the item objective congruence (IOC) is greater than .05. The instrument reliability 

examination has showed that the correlation coefficient of all categories is greater than .08

Keywords : School Administrator Development Format, School as a Learning Community



302

◆ ศนิชา ภาวโน บัญชา ชลาภิรมย์ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ◆

บทน�ำ

	 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปฏิรูปจากบน 

ลงล่าง	กล่าวคือ	เน้นทีก่ารปรบัโครงสร้างกระทรวงศึกษาธกิาร	วางนโยบายใหม่	กฎหมายใหม่	ซ่ึงล้วนแต่

ยังไม่ส่งผลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในทางปฏิบัติสู่โรงเรียน	 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงและ

ประสบความส�าเร็จนั้นควรที่จะปฏิรูปที่โรงเรียน	 และปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน	 จึงจะส่งผลให้

เกิดกับผู้เรียนได้โดยตรงมากกว่า	 งานวิจัยของ	 ซาโต	 มานาบุ	 (2559)	 กล่าวถึงการปฏิรูปโรงเรียน

ในอนาคตที่ควรท�าให้โรงเรียนสามารถรับมือกับ	 (1)	 สังคมที่มีรากฐานความรู้	 (2)	 สังคมของการอยู่

ร่วมกันที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม	 (3)	 สังคมที่มีความเสี่ยงเรื่องช่องว่างระหว่างคนรวย

กับคนจน	 และ	 (4)	 สังคมเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้รูปแบบของโรงเรียนควรต้อง

เปลีย่นแปลงบทบาทหน้าทีใ่ห้เป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรมของชุมชนเป็นพืน้ทีแ่ละสถานทีท่ีค่รไูด้เรยีนรู้

ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 การปฏิรูปโรงเรียนด้วยการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	(School	as	Learning	

Community)	 จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้น	 โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีการสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ร่วมกนั	รบัฟังซ่ึงกันและกัน	สร้างความเป็นกัลยาณมติรระหว่างผู้บรหิาร	คร	ูและผู้เรยีน	สร้างความเป็น

เพื่อนร่วมงานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ให้กับครู	สร้างครูและผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้

และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการท�างานร่วมกันแบบ

ร่วมมอืรวมพลงัและเป็นประชาธปิไตย	การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัของครแูละ

ผู้เรียน	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและครู	 และเผยแพร่องค์ความ

รู้ของโรงเรียนและท�าให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ส�าหรับส่วนรวม	 (Sergovanni,	 1992;	Martell,	 1993;	

Boyd	&	Hord,	1994;	Dimock	&	Hord,	1994;	Bielaczyc	&	Collins,	1999;	Barth,	2000;	

Hiatt-Michael,	2001;	Alonso	&	Crea,	2002;	Sato,	2559)	

	 โรงเรียนในอนาคตควรมีบทบาทเป็นศูนย์รวมความรู้ของทั้งชุมชน	 ตอบสนองความท้าทาย

และความต้องการใหม่ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร	 ความส�าเร็จของคนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทาง

เชาว์ปัญญา	การเรียนรู้ตลอดชีวิต	และความสามารถในการปรับตัว	โดยมีกุญแจส�าคัญ	คือนวัตกรรม	

(Alonso	&	CREA,	2002)	อย่างไรก็ตาม	ในการจะปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ได้ส�าเรจ็นัน้	จ�าเป็นจะต้องสร้างผู้น�าทีม่ศัีกยภาพในการเปลีย่นแปลง	ซ่ึงผู้น�าของโรงเรยีนจะต้องมกีาร

พฒันาให้มสีมรรถนะและกรอบความคิดทีส่อดรบักับการเป็นผู้น�าโลกยุคใหม่ทีเ่ปลีย่นไว	(Volatility)	

ไม่แน่นอน	(Uncertainty)	ซับซ้อน	(Complexity)	และคลมุเครอื	(Ambiguity)	หรอื	VUCA	เนือ่งจาก

การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท�าให้โลกเปลี่ยนแปลงได้ไว	 เกิดความไม่แน่นอน	 ไม่สามารถ
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คาดการณ์ได้	มคีวามซับซ้อนจากองค์ประกอบทีเ่ช่ือมโยง	หลากหลาย	และมคีลมุเครอืมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	

(สมเกียรติ	ตั้งกิจวาณิชย์,	2562) 

	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย	 แต่พบว่ายังไม่ประสบความ

ส�าเรจ็มากเท่าทีค่วร	McKinsey	&	Company	กล่าวถงึ	4	สาเหตุทีท่�าให้โปรแกรมพฒันาผู้น�าล้มเหลว	

นั่นคือ	1)	วิธีพัฒนาเดียวใช้กับทุกคน	2)	การพัฒนาไม่สะท้อนผลที่เกิดจากงานประจ�า	3)	ประเมินค่า

กรอบความคิดต�า่เกนิไปมนษุย์จ�าเป็นต้องออกจากพืน้ทีป่ลอดภัย	และ	4)	ล้มเหลวในการวดัผลทีเ่ป็น

รปูธรรม	(Mckinsey	&	Company,	2014)	นอกจากน้ียงัมงีานวิจัยของ	Patrie	(2014)	ทีศึ่กษาสาเหตุ

ที่ท�าให้โครงการพัฒนาผู้น�าไม่ประสบความส�าเร็จ	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 หลายโครงการมีจุดเน้นที่ผิด

ใช้เวลามากเกินไปกับการให้ข้อมูลและเนื้อหา	 แต่ยังมอบหมายงานที่จะท�าให้ผู้น�าพัฒนาตัวเองน้อย

เกินไป	 ผู้น�าส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองต้องท�าอะไร	 และอะไรที่พวกเขาขาดการพัฒนา	 2)	 โครงการพัฒนา

ส่วนใหญ่มักจะขาดการเช่ือมโยงกับงาน	 3)	 หลายโครงการล้มเหลวที่จะประสานระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีหลกักบักระบวนการเปลีย่นแปลง	ท�าให้ขาดการมปีฏิสมัพนัธ์	และ	4)	หลายโครงการออกแบบ

เหมือนเป็นงานอีเว้นท์	(Event)	มากกว่าจะเป็นกระบวนการระยะยาว	มีการจัดกิจกรรมสั้น	ๆ 	แต่ขาด

การติดตามผล	

	 ด้วยปัญหาและข้อจ�ากัดของการพฒันาผู้บรหิารข้างต้น	ส่งผลให้การพฒันาผู้บรหิารในงานวิจัย

นีเ้ลอืกศึกษารปูแบบการพฒันาผู้บรหิาร	2	รปูแบบ	คือ	(1)	รปูแบบการพฒันาตามแนวราบ	(Horizontal	

Development)	(2)	รูปแบบการพัฒนาตามแนวดิ่ง	(Vertical	Development)	ซึ่งรูปแบบทั้งสองนั้นมี

เป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ	การพัฒนาตามแนวราบจะเน้นการพัฒนาความรู้	ทักษะ	

ความสามารถ	 เพื่อให้เกิดสมรรถนะในเรื่องนั้น	 ๆ	 ส่วนการพัฒนาตามแนวด่ิงจะเน้นพัฒนาการคิด

และการปฏิบัติ	 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดยืดหยุ่นหลากหลาย	 สามารถบริหารงานได้ในทุก

สภาวการณ์ที่ต้องเผชิญในอนาคต	(Petrie,	2011;	Brown,	2013;	Gifford,	2013;	Cook-Greuter,	

2013;	Flahive,	2014;	Petrie,	2014;	Dimitry,	2016;	Palus,	2017;	Hendel-Giller,	2017;	

Mcguire	&	Palus,	2018)

	 การปฏิรูปการศึกษาที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืนจึงจ�าเป็นต้องเริ่มจากการปฏิรูปโรงเรียนและ

การจัดการเรียนการสอน	 โดยการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ซ่ึงมีผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นตัวแปรส�าคัญ	 ท�าหน้าที่หลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลง	 หากผู้บริหารโรงเรียนได้รับ

การพัฒนาด้วยรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมก็น่าจะช่วยท�าให้มีสมรรถนะ	 การคิดและการปฏิบัติงาน

ที่เหมาะสม	ส่งผลต่อการปฏิรูปโรงเรียนให้เกิดความส�าเร็จได้โดยง่าย	ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจ�าเป็น

ที่จะต้องศึกษากรอบแนวคิดรูปการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและกรอบแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
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การเรยีนรู	้เพือ่พฒันาเครือ่งมอืประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิด

โรงเรยีนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูอั้นจะน�าไปสูร่ปูแบบการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิดโรงเรยีน

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาประเทศไทยในต่อไป

วัตถุประสงค์

 1)	เพือ่ศึกษากรอบแนวคิดรปูแบบการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิดโรงเรยีนเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้

	 2)	 เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตาม

แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	 เพื่อหากรอบแนวคิด

รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 คือ	 การวิเคราะห์

เนื้อหา	และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	

โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษำกรอบแนวคิดรูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

	 วิธกีาร	:	1)	ศึกษากรอบแนวคิดจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง	2)	ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ

ประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัย	 และ	 3)	 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด

การวิจัย	

	 เครื่องมือ	:	แบบวิเคราะห์เนื้อหา	และแบบประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 แหล่งข้อมลู	:	ทฤษฎีและเอกสารงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง	และผู้ทรงคุณวุฒทิีม่คีวามเช่ียวชาญด้าน

การพัฒนาผู้บริหารและแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 จ�านวน	 5	 คน	 ที่ผ่านเกณฑ์

การคัดเลือก	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผู้บริหาร	 2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบาย

การศึกษา	3)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากร	4)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล	และ	

5)	ผู้บริหารโรงเรียน

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	:	วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	และก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
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◆ การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ◆

ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

	 ขั้นตอนที่	 2	 พัฒนำเครื่องมือกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

	 วธิกีาร	:	1)	พฒันาเครือ่งมอืตามกรอบแนวคิดรปูแบบการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิด

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้ในขั้นตอนที่	 1	 2)	 วิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา	 (IOC)	

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือ	3)	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	และ	4)	ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

หลังจากปรับปรุง	

	 เครื่องมือ	:	แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย

	 แหล่งข้อมูล	 :	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาผู้บริหารและแนวคิดโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 จ�านวน	 5	 คน	 1)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผู้บริหาร	 2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านนโยบายการศึกษา	3)	ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการพฒันาบคุลากร	4)	ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการวดัและประเมนิ

ผล	และ	5)	ผู้บริหารโรงเรียน

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 :	 วิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือ	 โดยการค�านวณค่า	

Item-Objective	Congruence	(IOC)	และปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะและพฒันาเป็นเครือ่งมอืการวิจัย

	 ขั้นตอนที่	 3	 ทดลองใช้เคร่ืองมือกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

	 วิธีการ	:	1)	น�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	(ผอ./รองผอ.	โรงเรียน)	จ�านวน	30	

คน	2)	วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ	และ	3)	ปรับปรุงเครื่องมือและน�าไปใช้เก็บข้อมูล

	 เครื่องมือ	 :	 แบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิด

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 	

	 แหล่งข้อมูล	 :	 ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 จ�านวน	 30	 คน	 โดยใช้วิธีสุ่ม

อย่างง่าย	 จากผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดสพฐ.	 ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2562	ถึง	22	ตุลาคม	2562	ด้วยวิธี

การแจกแบบสอบถามผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	:	วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ	โดยใช้สูตรของ	Cronbach’s	

Alpha	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัย
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◆ ศนิชา ภาวโน บัญชา ชลาภิรมย์ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ◆

ผลกำรวิจัย

	 1.	ผลกำรศึกษำกรอบแนวคิดรูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	 ประกอบด้วยกรอบแนวคิด	 2	 กรอบแนวคิด	 คือ	 กรอบแนวคิดรูปแบบ

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน	 กับกรอบแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ดังรูปที่	 1	 โดยใช้

การสังเคราะห์จากเอกสารที่เก่ียวข้อง	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบศึกษาเอกสาร	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาเอกสาร	และการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

รูปที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

กำรพัฒนำตำมแนวรำบ	

•	 พัฒนาความรู้ในการบริหารโรงเรียน	

•	 พัฒนาทักษะในการบริหารโรงเรียน

•	 พฒันาความสามารถในการบรหิารโรงเรยีน

กำรพัฒนำตำมแนวดิ่ง

•	 การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

	 บริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของ

	 สังคมและผู้น�า

•	 การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

	 บริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของตนเอง

	 และเป้าหมายองค์กร

•	 การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

	 บริหารโรงเรียนตามการเปลี่ยนแปลงของ

	 โลก	 และวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงระบบใน

	 การแสวงหาทางเลือกใหม่

รูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	(SLC)

•	 การสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน

•	 การรับฟังซ่ึงกันและกัน	 และสร้างความเป็น

	 กัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้เรียน

•	 การสร ้างความเป ็นเพื่อนร ่วมงานและชุมชน

	 แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ให้กับครู

•	 การสร้างครแูละผู้เรยีนให้ใฝ่เรยีนรูแ้ละสนบัสนนุให้

	 เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

•	 การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการท�างานร่วมกัน

	 แบบร่วมมือรวมพลังและเป็นประชาธิปไตย

•	 การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั

	 ของครูและผู้เรียน

•	 การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิคุณภาพการศึกษา

	 แก่ผู้เรียนและครู

•	 การเผยแพร่องค์ความรู ้ของโรงเรียนและท�าให้

	 โรงเรียนเป็นพื้นที่ส�าหรับส่วนรวม

✚

➡

รูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

 รูปแบบกำรพัฒนำผูบ้ริหำรโรงเรียน	แบ่งออกเป็น	2	รปูแบบ	คือ	1)	รูปแบบกำรพัฒนำตำม

แนวรำบ	(Horizontal	Development)	หมายถึง	การพัฒนาความรู้	ทักษะ	และความสามารถในการ

บริหารโรงเรียน	(Brown,	2013;	Gifford,	2013;	Greuter,	2013;	Flahive,	2014;	Petrie,	2014;	

Dimitry,	2016;	Palus,	2017)	มี	3	องค์ประกอบ	คือ	1.1)	การพัฒนาความรู้ในการบริหารโรงเรียน	
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◆ การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ◆

ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

1.2)	การพฒันาทกัษะในการบรหิารโรงเรยีน	และ	1.3)	การพฒันาความสามารถในการบรหิารโรงเรยีน	

2)	รูปแบบกำรพัฒนำตำมแนวดิง่	(Vertical	Development)	หมายถงึ	การพฒันาการคิดและการปฏิบัติ

ในการบรหิารโรงเรยีนให้มคีวามยดืหยุน่หลากหลาย	(Petrie,	2011;	Brown,	2013;	Gifford,	2013;	

Cook-Greuter,	2013;	Flahive,	2014;	Petrie,	2014;	Dimitry,	2016;	Palus,	2017;	Hendel-

Giller,	2017;	Mcguire	&	Palus,	2018)	มี	3	องค์ประกอบ	คือ	2.1)	การพัฒนาการคิดและการ

ปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของสังคมและผู้น�า	 2.2)	 การพัฒนาการคิดและการ

ปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของตนเองและเป้าหมายองค์กร	 และ	 2.3)	 การพัฒนา

การคิดและการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนตามการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และวิเคราะห์สังเคราะห์

เชิงระบบในการแสวงหาทางเลือกใหม่	  

	 โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	หมายถงึ	โรงเรยีนทีม่กีารสร้างวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนร่วม

กัน	รับฟังซึ่งกันและกัน	สร้างความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้เรียน	สร้างความเป็น

เพื่อนร่วมงานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ให้กับครู	สร้างครูและผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้

และสนบัสนนุให้เกิดการเรยีนรูต้ลอดชีวิต	การสนบัสนนุให้ครแูละผู้เรยีนมกีารท�างานร่วมกนัแบบร่วม

มือรวมพลังและเป็นประชาธิปไตย	 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของครูและ

ผู้เรียน	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและครู	และเผยแพร่องค์ความรู้

ของโรงเรยีนและท�าให้โรงเรยีนเป็นพืน้ทีส่�าหรบัส่วนรวม	(Sergovanni,	1992;	Martell,	1993;	Boyd	

&	Hord,	1994;	Dimock	&	Hord,	1994;	Bielaczyc	&	Collins,	1999;	Barth,	2000;	Hiatt-

Michael,	 2001;	Alonso	&	Crea,	 2002;	 Sato,	 2559)	มี	 8	 องค์ประกอบ	คือ	 1)	 การสร้าง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน	 2)	 การรับฟังซ่ึงกันและกัน	 และสร้างความเป็นกัลยาณมิตรระหว่าง

ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้เรียน	 3)	 การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

(PLC)	 ให้กับครู	 4)	 การสร้างครูและผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

5)	 การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการท�างานร่วมกันแบบร่วมมือรวมพลังและเป็นประชาธิปไตย	

6)	การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัของครแูละผู้เรยีน	7)	การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและครู	 และ	 8)	 การเผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนและท�าให้

โรงเรียนเป็นพื้นที่ส�าหรับส่วนรวม

	 2.	ผลกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรวจิยัเพ่ือประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำผูบ้ริหำร

โรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	 ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือการวิจัยจากกรอบ

แนวคิดการวจัิยข้างต้นเป็นแบบประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิด

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยค�าถาม	2	ประเด็น	คือ	1)	ท่านเคยได้รับการพัฒนา

เรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด	(สภาพปัจจุบัน)	และ	2)	ท่านคาดหวังจะได้รับการพัฒนาเรื่องดังกล่าว
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ในอนาคตมากน้อยเพยีงใด	(สภาพพงึประสงค์)	แบ่งออกเป็น	6	ด้าน	แต่ละด้านจะมข้ีอค�าถาม	8	ข้อที่

เหมอืนกนั	รวมข้อค�าถามทัง้หมด	96	ข้อ	โดยใช้มาตรวดัแบบ	Rating	Scale	จ�านวน	5	ระดับ	ประกอบ

ด้วย	0	หมายถึง	ไม่เคยพัฒนา/ไม่คาดหวัง,	1	หมายถึง	พัฒนาน้อย/คาดหวังน้อย,	2	หมายถึง	พัฒนา

ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง,	 3	 หมายถึง	 พัฒนามาก/คาดหวังมาก,	 4	 หมายถึง	 พัฒนามากที่สุด/

คาดหวังมากที่สุด	ดังรายละเอียดข้อค�าถามต่อไปนี้

ตำรำงที่	1	รายละเอียดข้อค�าถาม

ด้ำน ข้อค�ำถำม

สภำพปัจจุบัน สภำพพึงประสงค์

จ�ำนวน ข้อที่ จ�ำนวน ข้อที่

1.	การพฒันาความรูใ้นการบรหิาร

โรงเรียน

1)	การสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

			ร่วมกัน	

2)	การรับฟังซึ่งกันและกัน	และ

				สร้างความเป็นกัลยาณมิตร

				ระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้เรียน	

3)	การสร้างความเป็นเพือ่นร่วม

			งานและชุมชนแห่งการเรยีนรู้

			ทางวชิาชีพ	(PLC)	ให้กบัครู	

4)	การสร้างครูและผู้เรียนให้ใฝ่

			เรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการ

			เรียนรู้ตลอดชีวิต	

5)	การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน

			มีการท�างานร่วมกันแบบร่วมมือ

			รวมพลังและเป็นประชาธิปไตย	

6)	การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้

			เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของครูและ

			ผู้เรียน	

7)	การส่งเสริมและสนับสนุนให้

			เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียน

			และครู	

8)	การเผยแพร่องค์ความรู้ของ

			โรงเรียนและท�าให้โรงเรียนเป็น

			พื้นที่ส�าหรับส่วนรวม

8	ข้อ 1.1-1.8 8	ข้อ 1.1-1.8

2. การพฒันาทักษะในการบรหิาร

   โรงเรียน

8	ข้อ 2.1-2.8 8	ข้อ 2.1-2.8

3.  การพัฒนาความสามารถใน

การบริหารโรงเรียน

8	ข้อ 3.1-3.8 8	ข้อ 3.1-3.8

4.  การพัฒนาการคิดและการ

ปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน

ตามความคาดหวังของสังคม

และผู้น�า

8	ข้อ 4.1-4.8 8	ข้อ 4.1-4.8

5.	การพฒันาการคิดและการปฏิบติั

  ในการบริหารโรงเรียนตาม

  วิสัยทัศน ์ของตนเองและ

   เป้าหมายองค์กร

8	ข้อ 5.1-5.8 8	ข้อ 5.1-5.8

6.	การพฒันาการคิดและการ

			ปฏิบติัในการบรหิารโรงเรยีน

			ตามการเปลีย่นแปลงของโลก	

			และวิเคราะห์สงัเคราะห์เชิง

			ระบบในการแสวงหาทางเลอืก

			ใหม่

8	ข้อ 6.1-6.8 8	ข้อ 6.1-6.8

รวม 96	ข้อ
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ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

	 จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 จ�านวน	 5	 คน	

ประกอบด้วย	1)	ผู้ทรงคุณวฒุด้ิานการพฒันาผู้บรหิาร	2)	ผู้ทรงคุณวฒุด้ิานนโยบายการศึกษา	3)	ผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากร	4)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล	และ	5)	ผู้บริหารโรงเรียน	

พบว่ามีค่า	Item-Objective	Congruence	(IOC)	มากกว่า	0.5	ทุกข้อค�าถาม	แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่ม

เติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับภาษาของข้อค�าถามที่ควรเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย	 มีความชัดเจน	 ซ่ึง

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	และพัฒนาเป็นเครื่องมือที่พร้อมน�าไปทดลองใช้ต่อไป	

ตำรำงที่	2	ตัวอย่างแบบประเมินความต้องการจ�าเป็น

กำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน

ตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

  

สภำพปัจจุบัน

ไม่เคยพัฒนำ	➝	พัฒนำ

มำกที่สุด	

สภำพพึงประสงค์

ไม่คำดหวัง	➝	คำดหวัง

มำกที่สุด

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.	ท่านได้รับการพัฒนาควำมรู้ในการบริหารโรงเรียน	ในข้อต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.2 การรับฟังซึ่งกันและกัน	และสร้างความเป็น

กัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้เรียน

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.3 การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานและชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ให้กับครู

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.4 การสร้างครูและผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้และสนับสนุน

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.5 การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการท�างานร่วม

กันแบบร่วมมือรวมพลังและเป็นประชาธิปไตย

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.6 การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั

ของครแูละผู้เรยีน

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.7 การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิคุณภาพการศึกษา

แก่ผู้เรยีนและครู

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1.8 การเผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนและท�าให้

โรงเรียนเป็นพื้นที่ส�าหรับส่วนรวม

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
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 3. ผลกำรทดลองใช้เคร่ืองมือกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรโรงเรียนตำมแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	 ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค�าถามต่าง	 ๆ	

ให้สอดคล้องกับนยิาม	จากนัน้ได้น�าไปทดลองใช้กบัผู้อ�านวยการโรงเรยีน	จ�านวน	30	คน	เพือ่ตรวจสอบ

ความเข้าใจของข้อค�าถามในด้านความชัดเจนของภาษา	 และคุณภาพของเครื่องมือ	 ด้วยการหาค่า

ความเที่ยง	ได้ผลดังนี้

ตำรำงที่	3	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค�าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม

สภำพปัจจุบันของรูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรฯ	 สภำพพึงประสงค์ของรูปแบบกำรพัฒนำผู้บริหำรฯ	

ด้าน α ด้าน  α

1.	ความรู้	(ข้อ	1.1-1.8) .881 1.	ความรู้	(ข้อ	1.1-1.8) .882

2.	ทักษะ	(ข้อ	2.1-2.8) .923 2.	ทักษะ	(ข้อ	2.1-2.8) .908

3.	ความสามารถ	(ข้อ	3.1-3.8) .952 3.	ความสามารถ	(ข้อ	3.1-3.8) .908

4.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

			บริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของสังคม

			และผู้น�า	(ข้อ	4.1-4.8)

.962 4.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติใน

			การบริหารโรงเรียนตามความคาดหวัง

			ของสังคมและผู้น�า	(ข้อ	4.1-4.8)

.971

5.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

			บริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของตนเองและ

			เป้าหมายองค์กร	(ข้อ	5.1-5.8)

.967 5.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

   บริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของตนเอง

			และเป้าหมายองค์กร	(ข้อ	5.1-5.8)

.978

6.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

			บริหารโรงเรียนตามการเปลี่ยนแปลงของ

			โลก	และวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงระบบใน

			การแสวงหาทางเลือกใหม่	(ข้อ	6.1-6.8)

.938 6.	การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติในการ

			บริหารโรงเรียนตามการเปลี่ยนแปลง

			ของโลก	และวิเคราะห์สังเคราะห์

			เชิงระบบในการแสวงหาทางเลือกใหม่	

			(ข้อ	6.1-6.8)

.985

รวมทั้งฉบับ .984 รวมทั้งฉบับ .984

	 จากการทดลองใช้เครื่องมือ	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Cronbach’s	 Alpha

Coefficient:	α)	ของทกุด้านมค่ีาความเทีย่ง	มากกว่า	0.8	ซ่ึงแสดงว่าข้อค�าถามมคีวามเทีย่งสงู	จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด	 ผู้วิจัยจึงได้เครื่องมือการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์ในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทยที่สามารถน�าไปใช้ศึกษาข้อมูลต่อไป
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ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

อภิปรำยผล

	 1.	 การศึกษากรอบแนวคิดรปูแบบการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนในงานวิจัยน้ีเลอืกศึกษารปูแบบ 

การพัฒนาผู้บริหาร	2	รูปแบบ	คือ	(1)	รูปแบบการพัฒนาตามแนวราบ	(Horizontal	Development)	

(2)	รปูแบบการพฒันาตามแนวด่ิง	(Vertical	Development)	ซ่ึงเป็นรปูแบบทีพ่ฒันาผู้น�าทีซั่บซ้อนข้ึน

เพื่อตอบสนองโลกยุค	VUCA	ที่สภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	สอดคล้องกับงาน

วิจัย	เรื่อง	The	Future	of	Leadership:	The	New	Complex	Leaders’	Skills	ของ	Olmedo	E.	

(2012)	 ที่กล่าวว่าผู้น�าแห่งอนาคตต้องมีทักษะการบริหารที่ซับซ้อนหลากหลายด้าน	 ทั้งในเรื่องของ

การมองเห็น	(Complex	Seeing)	การคิด	(Complex	Thinking)	ความรู้สึก	(Complex	Feeling)

การรับรู้	(Complex	Knowing)	การปฏิบัติ	(Complex	Acting)	ความเชื่อมั่น	(Complex	Trusting)

และการด�ารงอยู่	 (Complex	 Being)	 เพื่อสามารถปรับตัวให้อยู่ในองค์กรที่มีความไม่แน่นอน	

เปลีย่นแปลงได้ง่าย	ไม่ตายตัว	รองรบักับการบรหิารงานในโลกอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี้	

คณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏิรปูการศึกษา	(2562)	ยงัได้มกีารจัดท�ากรอบสมรรถนะผู้บรหิารซ่ึงเน้น

ว่าควรต้องมกีารพฒันากรอบความคิดของผู้บรหิารให้มกีรอบความคิดแบบเติบโต	(Growth	Mindset)	

ด้วย	ซ่ึงรปูแบบการพฒันากรอบความคิดดังกล่าว	จ�าเป็นต้องใช้รปูแบบการพฒันาตามแนวด่ิง	(Vertical	

Development)	ควบคู่ไปกบัการพฒันาตามแนวราบ	(Horizontal	Development)	เพือ่พฒันาให้ผู้บรหิาร

มีศักยภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	

	 2.	 การศึกษากรอบแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้	 (School	 as	 learning	

community)	สังเคราะห์ได้	8	องค์ประกอบ	คือ	1)	การสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน	2)	การรับ

ฟังซึ่งกันและกัน	และสร้างความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้เรียน	3)	การสร้างความ

เป็นเพื่อนร่วมงานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ให้กับครู	4)	การสร้างครูและผู้เรียน

ให้ใฝ่เรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5)	การสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการท�างาน

ร่วมกนัแบบร่วมมอืรวมพลงัและเป็นประชาธปิไตย	6)	การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกิดการเรยีนรูร่้วม

กันของครูและผู้เรียน	 7)	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและครู	 และ

8)	การเผยแพร่องค์ความรูข้องโรงเรยีนและท�าให้โรงเรยีนเป็นพืน้ทีส่�าหรบัส่วนรวม	สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	 Sergovanni	 (1992)	 ที่กล่าวว่าโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะของความ

เอือ้อาทรทีม่ีการสร้างค่านิยมร่วมกนั	มีการด�าเนนิงานที่แตกต่างกนั	มกีารพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลข้ึนมาใหม่	 มีการสร้างความยึดเหนี่ยว	 และสร้างพันธะผูกพันธุ์ให้เกิดขึ้น	 รวมทั้ง	

Boyd	&	Hord	 (1994)	 กล่าวว่าโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมีองค์ประกอบ	 4	 ประการ	

คือ	 (1)	 การลดความเป็นส่วนตัว	 (2)	 การเพิ่มความสามารถของครู	 (3)	 การจัดสภาพแวดล้อมที่

เอาใจใส่และก่อให้เกิดผล	 (4)	 การสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพ	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับแนวคิด
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้น�ามาปรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น	 โดยมุ่งเน้นปรัชญา	 3	 เรื่อง	 (1)	 ปรัชญาของ

ความเป็นสาธารณะ	 (Public	 Philosophy)	 (2)	 ปรัชญาของความเป็นประชาธิปไตย	 (Democratic	

Philosophy)	(3)	ปรชัญาของความเป็นเลศิ	(Philosophy	of	Excellence)	ซ่ึงมรีะบบกจิกรรม	3	ส่วน	

(1)	การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืรวมพลงัในห้องเรยีน	(Collaborative	Learning)	(2)	การสร้างความเป็นเพือ่น

ร่วมงาน	(Collegiality)	และชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพ	(Professional	Learning	Community)	

(3)	การเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปของผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่น	(Sato,	2559)	

	 อย่างไรกต็าม	การก�าหนดองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ตามกรอบแนวคิดข้างต้น	ควรพจิารณาตามบรบิท

ของผู้ให้ข้อมลูด้วย	เนือ่งจากเป็นกรอบแนวคิดทีน่�ามาจากต่างประเทศ	ท�าให้บางค�าถามไม่เป็นทีเ่ข้าใจ

ของผู้บริหารโรงเรียนในบริบทประเทศไทย	ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องน�าหลาย	ๆ	แนวคิดมาเพื่อสังเคราะห์

เป็นข้อค�าถามใหม่ที่ใกล้เคียงกับการบริหารโรงเรียนในประเทศไทยมากที่สุด	 ทั้งนี้ตัวช้ีวัดดังกล่าว

ต้องมีความหมายที่ครอบคลุมและสื่อความได้ตรงกันด้วย

	 3.	 การพัฒนาแบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิด

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้องการวัดสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา

ผู้บริหารโรงเรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาตามแนวราบ	 (Horizontal	 Development)	 และ	 รูปแบบ

การพฒันาตามแนวด่ิง	(Vertical	Development)	ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาให้โรงเรยีนเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้ง	8	องค์ประกอบ	ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้น�ามาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	

และ	ความเท่ียงของเครือ่งมอืแล้ว	พบว่า	มคีวามตรงเชิงเน้ือหาในทกุข้อค�าถาม	ส่วนค่าความเทีย่งของ

เครื่องมือมากกว่า	0.8	ในทุกข้อค�าถาม	แสดงให้เห็นว่าแบบวัดทั้งฉบับมีค่าความสอดคล้องภายในอยู่

ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Murphy	&	Davidshofer	(1998)	ได้อธิบายเกี่ยวกับ

การแปลผลค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือว่าหากเครื่องมือมีค่าความเชื่อถือได้ตั้งแต่	0.71	–	1.00	

แสดงว่าเครือ่งมอืนัน้มค่ีาความเทีย่งตรงสงู	จึงกล่าวได้ว่าแบบประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการพฒันา

ผู้บรหิารโรงเรยีนตามแนวคิดโรงเรยีนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู	้มเีนือ้หาตรงและครอบคลมุคุณลกัษณะ

ทีต้่องการวัด	และสามารถน�าไปใช้วดัสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์ของการพฒันาผู้บรหิารได้จรงิ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 1.	 ผลจากการสร้างแบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตาม

แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	มีข้อค�าถามจ�านวนไม่มาก	ใช้เวลาน้อย	สามารถน�าไปใช้วัด

ผู้บริหาร	 หรือ	 ครูในโรงเรียนที่ต้องการให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 อย่างไรก็ตามข้อค�าถามจะซ�้ากัน

ในทุกรูปแบบ	 จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 ความสามารถ	 และระดับ

การพัฒนากรอบความคิดพอสมควรจึงจะประเมินได้	 ไม่เช่นนั้นผลการวิจัยอาจจะคลาดเคลื่อน	 ไม่
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ตรงกับความเป็นจริง

	 2.	 การน�าแบบประเมินฯ	 ไปใช้อาจจะต้องดูบริบทของโรงเรียนด้วย	 เนื่องจากบริบทชุมชนมี

ความแตกต่างกัน	 รูปแบบการพัฒนาบางรูปแบบ	 หรือ	 บางเรื่องอาจจะเหมาะสมกับเฉพาะบางพื้นที	่

ดังนั้นการเก็บข้อมูลอาจแยกเป็นขนาดโรงเรียน	 หรือ	 พื้นที่ของโรงเรียนที่เป็นในเมืองกับนอกเมือง	

ซึ่งจะท�าให้มีความหลากหลายของผลการวิจัยมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปสร้างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูหรือผู้บริหาร

โรงเรียนในการสร้างให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้	 โดยอาจเลือกรูปแบบและตัวช้ีวัดที่

เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและผู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนา	 ทั้งน้ี	 หากต้องการน�าไปใช้พัฒนาครู

ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรอบและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสม

	 2.	 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปใช้ในการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา

ผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 และน�าไปวิเคราะห์ว่าประเด็นใด

มีความต้องการจ�าเป็นท่ีควรน�าไปสร้างเป็นรูปแบบในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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