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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระ เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ปัจจัยสาคัญ และแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ผลการศึกษา แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 1)สภาพปั จจุบนั ของการบริ หาร
จัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกัน อยู่ในระดับมาก 2)สภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเป็ นชุมชนกัลยาณมิตร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยรวม พบว่า ปัจจัยที่
มีผลในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยรวม พบว่า
4.1) ด้านการวางแผน ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้ชดั เจน
4.2) ด้านการปฏิบตั ิตามแผน ควรมีการดาเนิ นกิจกรรมด้วยเทคนิ ควิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและผูร้ ่ วม
กิจกรรม 4.3) ด้านการตรวจสอบ ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกันของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ ด้วยการกาหนดวิธีการและประเด็นที่จะตรวจสอบให้ชดั เจน 4.4) ด้านการปรับปรุ งแก้ไข ควรมีการส่ งเสริ ม
ให้มีการนาเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกันของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพทุกครั้ง
คาสาคัญ: การบริ หารจัดการ, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ,คุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
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Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the present conditions, desirable
conditions, important factors ,and “guidelines for developing professional learning community
management to improve the quality”. The result of the study revealed that on present
conditions of professional learning community management, the overall averages revealed at
very high level as considering each aspect. Next, on desirable conditions of professional
learning community management the overall average revealed at a high level, as considering
each aspect with the highest average was being a friendly community at the highest level.
Then, on important factors that affecting to the management of professional learning
communities the overall average showed that the highest aspect was individual aspect. And
the guidelines for community management of professional learning on the overall show that.
4.1 Planning: On the planning stage, should be clearly assigned the objectives, vision, & goals of the
PLC. 4.2 Doing: On the implementation of the plan, conduct activities with techniques and methods
that are suitable for the target group. 4.3 Checking: On the checking aspect, should be reviewing and
sharing ideas the vision and goals of the community by clearly defining the methods and issues before
checking. 4.4 Action: should be always encourage the presentation of the ideas, vision, and goals of
the professional learning community at all times.
Keywords: Management, Professional learning community, The quality of learners with special
needs

บทนา
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีความเชื่อพื้นฐานที่ตอ้ งการ
ช่วยเหลือและส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนมีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันโดยผ่านกระบวนการ พัฒนาวิชาชีพ
(พูนชัย วิราช, 2562, น. 473) และเป็ นการรวมตัวของกลุ่มคนในวิชาชีพครู ที่มีความรู ้ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
มาร่ วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ ร่ วมกันทาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู ้ใหม่เพื่อนาไปประยุกต์และปรับใช้
ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ และเปลี่ยนแปลงการทางานของครู จากวัฒนธรรม
แบบเดิมที่ทางานอย่างโดดเดี่ยว มาเป็ นการทางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยมุ่งมัน่ ให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ
สาหรับครู และทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู ้ที่อาศัยความร่ วมมือ
เป็ นฐานในการปรับตัวและสรรสร้างสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นชุมชนที่ทาให้เกิดการ
ปรับปรุ งทักษะเจตคติ ความเข้าใจ กระตุน้ การปฏิบตั ิงานของครู และกลุ่มครู พัฒนาจากการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ
เป็ นการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จนในที่สุดกลายเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (ปองทิพย์
เทพอารี ย,์ 2557, น. 286)การนาแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพมาใช้ในโรงเรี ยนเป็ นการเปลี่ยนจากผูส้ อน
เป็ นนักเรี ยนทางานร่ วมกับเพื่อน และรวมตัวกันเป็ นชุมชนหรื อเครื อข่ายปรึ กษาหารื อและช่วยเหลือกัน อยูก่ นั อย่างมี
ความสุ ข และยังเปลี่ยนแปลงการทางานของครู เปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรี ยนเป็ นการสะท้อนความคิดและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ที่ได้รับอิทธิ พลจากการสนทนา เพื่อช่วยเหลือกันในการพัฒนาวิชาชีพระหว่างครู ใน
โรงเรี ยน (Gilrane and Others, 2008, p. 101) หมายความว่าชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจะเปลี่ยนแปลงนักเรี ยน
ครู ผูบ้ ริ หาร และโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 191)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้การศึกษาวิเคราะห์
ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุคคล น าข้อ มู ลมาใช้ในการจัดทาแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education
Program : IEP) ให้ตรงกับความต้องการจาเป็ น เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญผูเ้ รี ยนร้อยละ
86.42 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88.97 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนร้ อยละ 75.94 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน ผลงานของผูเ้ รี ยน มีกระบวนการทางานเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86.04 มี
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการพัฒ นาตนเองและสั ง คม ตามระดับ
ความสามารถและศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละทักษะ
การเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี ข้ ึนไป คิดเป็ นร้ อยละ 88.57 ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการประเมิ นผลตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) คิดเป็ นร้อยละ 92.35 และ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 89.41 มีความรู ้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามระดับ ความสามารถและศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (โรงเรี ยน
เชียงรายปัญญานุกูล , 2563, น. 26-36)
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และคุณภาพของผูเ้ รี ยนจาเป็ นจะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เพื่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยใช้แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ การดาเนินการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล มีปัญหาและอุปสรรค
หลายด้านจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไข และการดาเนินการแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะทาการวิจยั แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นแนวทาง
สาคัญในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สถานศึ กษาได้รับประโยชน์จึงได้ดาเนิ นการวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้ านความรู้
1.1 ได้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ และได้
ทราบถึงสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
1.2 ได้ทราบถึงปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
1.3 ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
2. ด้ านการนาไปใช้
โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล ได้แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อนาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ขอบข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ จานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกัน
2)ระบบทีมร่ วมแรงร่ วมใจ 3) ภาวะผูน้ าร่ วม 4) การเรี ยนรู ้และการพัฒนาวิชาชีพ 5) การเป็ นชุมชนกัลยาณมิตร 6)
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
2. กระบวนการศึกษาตามหลักการบริ หารวงจรคุณภาพ PDCA คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบตั ิตาม
แผน (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุ งแก้ไข (Act)
3. ปั จ จั ย พื้ น ฐาน 4M’s คื อ 1) คน (Man) 2) เงิ น (Money) 3) วัส ดุ สิ่ ง ของ (Materials) 4) การจั ด การ
(Management)
ขอบเขตด้ านประชากร
1. กลุ่มประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 3 คน และครู โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุ
กูล ปี การศึกษา 2564 จานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 71คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร่ วมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ในขั้นตอนนี้ คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา จานวน 3 คน ผูเ้ ชียวชาญด้านชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ จานวน
1 คน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง นโยบาย (Policy Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย แบบผสม (Mixed
Methodology Research) ที่ มี วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั (Research Design) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของ
การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการดาเนินการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กลุ่มประชากรผูใ้ ห้
ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบสารวจรายการ
(Check-list) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับชั้นที่ทาการสอน กลุ่มสาระที่สอน และประสบการณ์ในการ
สอน ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีลกั ษณะเป็ น
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ในขั้นตอนนี้ ได้ใช้วิธีการ
ดาเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร่ วมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มย่อย โดยการ
แปลความหมายที่เหมาะสมจากข้อมูลดิบในการประชุม การตีความและข้อเสนอแนะในส่ วนของการวิเคราะห์และ
รายงานผลจะใช้การวิเคราะห์จากความจา (Memory-Baser Analysis) การวิเคราะห์จากการบันทึกย่อ (Note- Baser
Analysis) แล้วทาการสรุ ปสังเคราะห์เป็ นความเรี ยง เพื่อจัดทาเป็ นแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการ
ดาเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร่ วมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม
ย่อย โดยการแปลความหมายที่เหมาะสมจากข้อมูลดิบในการประชุม การตีความและข้อเสนอแนะในส่ วนของการ
วิเคราะห์และรายงานผลจะใช้การวิเคราะห์จากความจา (Memory-Baser Analysis) การวิเคราะห์จากการบันทึกย่อ
(Note- Baser Analysis) แล้วทาการสรุ ปสังเคราะห์เป็ นความเรี ยง เพื่อจัดทาเป็ นแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม
ย่อย
ดังนั้น เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่า PNI และ
เนื้อหาสาคัญ นาเสนอในรู ปแบบตารางและความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้

1.1 สภาพปั จ จุ บัน ของการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาชี พ พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเป็ นชุมชน
กัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ โครงสร้างสนับสนุนชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกัน อยูใ่ นระดับมาก
1.2. สภาพที่พึงประสงค์ ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ท างวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเป็ น
ชุมชนกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การเรี ยนรู ้และการพัฒนาวิชาชีพ และโครงสร้างสนับสนุ น
ชุมชน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกันอยูใ่ นระดับมาก
2. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยรวม พบว่า ด้านที่สูงที่สุด
คือ ด้านบุคลากร (Man) ได้แก่ ความสนใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา แรงจูงใจ ภาวะผูน้ าทางการวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูน้ าวง บุคลิกภาพและวุฒิภาวะของผูน้ าวง และ ความเชี่ยวชาญ
ของผูน้ าวง รวมทั้งองค์ความรู ้ของผูร้ ่ วมวง ความไว้วางใจของผูร้ ่ วมวง และความเป็ นกัลยาณมิตรของผูร้ ่ วมวง และ
การบริ หารจัดการที่เอื้ออานวยการเกิด PLC
3. แนวทางการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ โดยรวม พบว่า 3.1) ด้านการวางแผน
(Plan) กาหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายของ PLC ให้ชัดเจน วางแผนออกแบบกิจกรรมและจัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคีของทีม และวางแผนและออกแบบโครงสร้างสนับสนุนชุมชนของชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พให้ชัดเจน และสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ 3.2) ด้านการปฏิบตั ิตามแผน (Do) ดาเนิน
กิจกรรมด้วยเทคนิควิธีการที่เ หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผูร้ ่ วมกิจกรรม และดาเนินพัฒนาโครงสร้างสนับสนุน
ชุมชนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 3.3) ด้านการตรวจสอบ (Check) มี
การทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกันของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ด้วยการกาหนดวิธี การและประเด็น
ที่จะตรวจสอบให้ชัดเจน 3.4) ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (Act) ควรส่ งเสริ มให้มีการนาเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ร่ วมกันของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพทุกครั้ง ให้ผรู ้ ่ วมวงได้แสดงความรู ้สึกต่อการร่ วมกิจกรรม โดยการใช้
เทคนิคการพูดสนทนา การเขียน หรื อการวาดรู ปภาพ เพื่อเปิ ดใจแก่ผรู ้ ่ วมกิจกรรม

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย มี ประเด็นที่สามารถนามา
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1.สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พบว่า
1.1 สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
การเป็ นชุ มชนกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก ของการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ต้องอาศัยความเป็ นกัล ยาณมิตรที่มีสอิสระทางใจและเคารพซึ่ ง

กัน และกัน ดัง ที่ วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555, น.139) กล่ า วว่ า ชุ ม ชนกัล ยาณมิ ต ร (caring community) มี ห ลาย
องค์ประกอบที่ มีมุมสาคัญขององค์ประกอบสาคัญของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ ที่ มุ่งความเป็ นชุ มชนแห่ ง
ความสุ ขในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันโดยเน้นวัฒนธรรมแบบเปิ ดเผย สร้างความรู ้สึกปลอดภัย อิสระ วางใจ และ
เคารพซึ่ งกันชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มินตรา ลายสนิทเสรี กุล และปิ ย
พงษ์ สุ เมตติกุล (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ การเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
วิชาชีพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั และ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารโรงเรี ยนสู่ การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้วิชาชีพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสห
วิทยาเขตเบญจบูรพา กรุ งเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านทุกด้านปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก รวมทั้งในด้านการ
เป็ นชุมชนกัลยาณมิตร อยูใ่ นระดับมาก
1.2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ ห ารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเป็ นชุมชน
กัลยาณมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่ อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะ
การเป็ นชุมชนแห่ งกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อนามาพัฒนานักเรี ยนโดยการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชีพ ดังที่ วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกริ นทร์ สังข์ทอง (2557, น. 57) กล่าว
ว่า ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) มีลกั ษณะสาคัญคือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มุ่งเน้นความสุ ขทั้งการ
ทางานและการอยู่ร่วมกัน มีลกั ษณะวัฒนธรรม แบบวัฒนธรรมเปิ ดเผย ที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได้อย่างอิสระ มีความไว้วางใจ และเคารพซึ่ งกันและกัน มีความเอื้ออาทร เกื้อกูลกัน สมาชิกร่ วมกันทางาน
แบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ มีเจตคติทางบวกต่อการศึกษาและผูเ้ รี ยน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ แดง
มา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่ องสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของครู ที่มีต่อการบริ หารจัดการเพื่อ
เสริ มสร้าง ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบว่า ครู มีความคิดเห็น
ต่อสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการเพื่อเสริ มสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ (PLC)
และการเป็ นชุมชนกัลยาณมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี ด้านการบริ หารจัดการชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(PLC) และด้านการดาเนินการชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยรวม พบว่า
2.1 ด้านบุคลากร (Man) ได้แก่ ความสนใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา แรงจูงใจ ภาวะผูน้ า
ทางการวิชาการของผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูน้ าวงสนทนากลุ่ม บุคลิกภาพและวุฒิภาวะ
ของผูน้ าวงสนทนากลุ่ม และ ความเชี่ยวชาญของผูน้ าวง รวมทั้งองค์ความรู ้ของผูร้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม ความไว้วางใจ
ของผูร้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม และความเป็ นกัลยาณมิตรของผูร้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม และการบริ หารจัดการที่เอื้ออานวยการ
เกิด PLC ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านบุคลากรถือว่าจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการเป็ นผูน้ า
สนทนากลุ่มและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดาเนินงานและการจัดกิจกรรมชุมชน

แห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ ของสถานศึ กษามี คุณภาพสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลเป็ นไปตามที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2543, น. 7-8) และสมคิด บางโม (2545, น. 61–62) กล่าวถึงปัจจัยในการ
จัดการที่เป็ นมูลเหตุที่สาคัญและผูบ้ ริ หารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริ หารจัดการ คือ คน (Man) ทรัพยากร
บุคคลที่ถือได้ว่าเป็ นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่จะก่อผลสาเร็ จให้กบั กิจการได้อย่างมาก ทั้งนี้ในแง่ของปริ มาณและคุณภาพ
2.2 ด้านงบประมาณ (Money) ได้แก่ การวางแผนงบประมาณในการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การร่ วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลกับงานมากที่สุด ให้หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารจัดการด้วยตนเอง การจัดสรรงบประมาณเพื่ อการด าเนิ นงานตามแผน PLC มี ระบบการตรวจสอบ ติ ดตาม
ประเมิ น การส่ งเสริ มงบประมาณจากหน่ วยงานอื่ น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะงบประมาณที่ มีการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพจะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด ดังที่ ไตรรัตน์ จงจิตร
(2546, น. 127–135 ) และเสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ (2550, น. 7–8) กล่าวว่า ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของ
โรงเรี ยนที่ จัดทาขึ้นโดยการกาหนดรายรั บรายจ่ ายของงานโครงการต่าง ๆ ที่ จะดาเนิ นการ เพื่อให้การจัดสรร
ทรั พยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษา จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและบริ หารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา พัฒนา ปรับปรุ ง
ซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อย่างประหยัดสุ ด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
สู งสุ ด
2.3 ด้านวัสดุ สิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวิสัย ทัศน์และ
เป้าหมายร่ วมกันภายในวง PLC การใช้อุปกรณ์ให้เปลืองน้อยที่สุด หรื อใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด วัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็ นสาหรั บผูน้ าวงสนทนากลุ่ม ผูน้ าวง PLC เป็ นบุคคลที่ สาคัญต่อการดาเนิ นการภายในวง เพื่อให้ผลการจัด
กิจกรรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผนู ้ าวงสนทนากลุ่ม และการเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับไตรรัตน์ จง
จิตร (2546, น. 127–135 ) และเสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ (2550, น. 7–8) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ 4M’s ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดสื่ อการเรี ยนการสอน และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรี ยนการสอน โดย
มีระบบการจัดหาและบารุ งรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งมีการบริ การและส่ งเสริ มการใช้อย่างทั่วถึงและเป็ น
ระบบการบริ หารงานวัสดุอุปกรณ์ที่ดี จะนาไปสู่ การบริ หารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการดาเนินงานและ
การจัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพทาให้การใช้วสั ดุอุปกรณ์เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน และวัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็ นปั จจัยที่มีปริ มาณและมูลค่าสู งไม่ ต่างไป
จากปัจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่ งของเหล่านี้ จะต้องมีการจัดหามาใช้ดาเนินการผลิต
2.4 ด้านการจัดการ (Management) ได้แก่ เทคนิคและวิธีการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกัน
ของผูเ้ ริ่ มวง PLC การบริ หารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานของผูร้ ่ วมกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่มีคุณภาพ รู ปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรม PLC และการส่ งเสริ มกิจกรรมที่เกิดจากวง PLC การสร้าง
แรงจูงใจด้วยเทคนิควิธีการด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม และแนวทางการบริ หารจัดการกิจกรรม PLC ที่มีคุณภาพ เป็ น

ปั จจัยสาคัญของการทากิจกรรม ดัง ที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2545, น. 6–7) ได้สรุ ปว่า การจัดการเป็ น
เรื่ องของการผสมผสานหรื อบู ร ณาการทรั พ ยากรการจัด การ ประกอบ ด้ว ย คน (Man) เงิ น (Money) วัส ดุ
อุปกรณ์ (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) ข้อมูลข่าวสาร (Information) และเวลา(Time)
3. แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยรวม พบว่า
3.1 ด้านการวางแผน (Plan) ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ PLC ให้
ชัดเจน วางแผนออกแบบกิจกรรมและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคีของทีม และช่วยผ่อน
คลายผูเ้ ข้าร่ วมวงให้เกิดความเป็ นกันเอง การจัดหาผูน้ าวงสนทนากลุ่ม กาหนดบทบาทให้ชดั เจน จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่
จาเป็ นสาหรับผูน้ าวงสนทนากลุ่ม รวมไปถึงการศึกษาแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง วางแผนออกแบบกิจกรรม
และจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศที่ ดีของการเข้าร่ วมกิ จกรรม และวางแผนและออกแบบ
โครงสร้างสนับสนุนชุมชนของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพให้ชดั เจน และสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ทั้งนี้
เนื่ องจากการบริ ห ารจัดการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาชี พ ต้องมี การเตรี ยมการวางแผนการดาเนิ นการ ดังที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 8-13) ได้กล่าวถึงวงจรการเรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ปฏิบตั ิการ เป็ น
วงจรคุณภาพ PDCA ไว้ในเอกสารแนวทางการวิจัยปฏิ บัติการ : โครงการโรงเรี ยนปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน การวางแผน (Plan : P) ผูเ้ รี ยน ซึ่ งประกอบด้วย ครู นักวิจยั ผูบ้ ริ หารนักวิจยั และ ผูส้ นับสนุ นหรื อ
นักวิจยั ภายนอก จะเริ่ มต้นด้วยการวางแผนการเรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ปฏิบตั ิ การกาหนดจุดมุ่งหมายจากฐานตนเอง
หรื อประสบการณ์เดิม ซึ่ งจะได้ขอ้ มูล สาระ หรื อประเด็นปั ญหาใน การวิจยั จากการประเมินสถานภาพของตนเอง
และของโรงเรี ยนเป็ นภาพรวม (Pre-test) ขอบเขต และปั ญหาวิจยั ปฏิบตั ิ ควรจะแคบและเฉพาะเจาะจงเพื่อมุ่งนาผล
ไปใช้ในวงกว้างหรื อไปใช้อา้ งอิง โดยทัว่ ไป ดังนั้น นักวิจยั ในโครงการจะต้องกาหนดเนื้ อหาและวิธีการวิจยั ให้
ได้ผลตามความเฉพาะเจาะจงนี้
3.2 ด้า นการปฏิ บัติ ต ามแผน (Do) ควรด าเนิ น กิ จ กรรมด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและผูร้ ่ วมกิจกรรม ดาเนินกิจกรรมด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผูร้ ่ วมกิจกรรม
และดาเนินพัฒนาโครงสร้างสนับสนุนชุมชนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากการปฏิบตั ิตามแผนเป็ นกระบวนการบริ หารโดยรวมทั้งหมดที่มีส่วนสาคัญ ดังที่ เรื องวิทย์ เกษ
สุ วรรณ (2545, น. 99) กล่าวถึ ง แนวคิดของเดมมิ่ งว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาทหลายด้าน และการจัดการ
คุณภาพที่ประสบความสาเร็ จนั้นต้องอาศัยหลักการที่เรี ยกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) สามารถสรุ ปได้ว่ากระบวนการ
บริ หาร ในส่ วนของขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Do : D) หมายถึ ง ลงมื อเอาแผนไปทา ซึ่ งอาจทาในขอบข่าย เล็ก ๆ เพื่อ
ทดลองดูก่อน การลงมือปฏิบตั ิ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาตนเองอาจทาได้ หลายแบบ แต่ผลที่ได้มาก
ที่สุดมักมาจากการลงมือกระทาอย่างเป็ นระบบ
3.3 ด้านการตรวจสอบ (Check) มีการทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกันของชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ด้วยการกาหนดวิธีการและประเด็นที่จะตรวจสอบให้ชดั เจน มีการทบทวนผลการจัดกิจกรรมและ
สรุ ปสิ่ งที่ได้จากกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคีของผูร้ ่ วมวง และมีการทบทวนผลการจัดกิจกรรมและสรุ ป

สิ่ งที่ได้จากกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวง ทั้งนี้ เนื่ องจากตรวจสอบ (Check : C) หมายถึง การ
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยนาข้อมูลก่อนการดาเนินงานและหลังการดาเนินงานมา
เปรี ยบเทียบกัน อดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545, น. 8-13) ที่กล่าวว่าการตรวจสอบ/
ประเมินผล (Check : C) ในกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ที่ผเู ้ รี ยน/ ผูว้ ิจยั ต้องการสื บหาข้อเท็จจริ ง ค้นหาคาตอบ
สร้างความรู ้ใหม่ ทดลองหรื อออกแบบนวัตกรรม การตรวจสอบและการประเมินผลจะต้องมีการสังเกต รวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (Act) ควรส่ งเสริ มให้มีการนาเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่ วมกัน
ของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพทุกครั้ง ให้ผรู ้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม ได้แสดงความรู ้สึกต่อการร่ วมกิจกรรม โดยการ
ใช้เทคนิ คการพูดสนทนา การเขียน หรื อการวาดรู ปภาพ เพื่อเปิ ดใจแก่ผูร้ ่ วมกิจกรรม สอบถามประเด็นที่ยงั เป็ น
ประเด็นขัดแย้งและไม่ชดั เจนผ่านเทคนิควิธีการที่เหมาะสม และให้ผรู ้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาโครงสร้างสนับสนุนชุมชนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและผูร้ ่ วม
กิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก แก้ไข (Action : :A) หมายถึง การนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ได้ผลหรื อประสบสาเร็ จมากาหนด
เป็ นมาตรฐานเพื่อถือปฏิบตั ิต่อไป แต่ถา้ ไม่ได้ผลก็นาไปพิจารณาวางแผนปรับปรุ งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
สุ รัตน์ สุ ทธิ ชชั วาลย์ (2546, น. 27) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดาเนินตาม
แผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ งแก้ไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบตั ิตามแผน การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทาการทบทวนแผนการโดยเริ่ มต้นใหม่
และทาาตามวงจรคุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่ อย ๆ จะทาให้เกิดการปรับปรุ งงานและระดับผลลัพธ์
ที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งหลักการดังกล่าวหากนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคลากร
และผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. จากผลการวิจยั สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและทิศทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พร่ วมกัน
ดังนั้น ควรที่จะมีการดาเนินการทางานของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพโดยการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ทิศทาง โครงสร้างสนับสนุนชุมชนร่ วมกัน การกาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคจาก
การจัดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ จะทาให้ การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีข้ นึ
2. จากผลการวิจัยด้านสภาพที่ พึงประสงค์ส่งผลต่อ ทางการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิ ชาชี พ พบว่ า ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การเป็ นชุ ม ชนกัล ยาณมิ ต ร อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ดัง นั้น ควรมี ก าร
สนับสนุ นส่ งเสริ มการเป็ นชุมชนกัลยาณมิตรให้มีการร่ วมมือกันในการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ท าง
วิชาชีพ การกาหนดวิธีการ และเครื่ องมือประเมินผล วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุ ปผลจัดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบประเด็นหัวข้อของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ การมีวุฒิภาวะความเป็ นครู
ของสมาชิกชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่หลากหลาย การแสดงความคิ ดเห็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง

วิชาชี พ และการร่ วมรับผิดชอบต่อการจัดชุมชน เพื่อให้การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พมีการ
พัฒนาการเป็ นชุมชนกัลยาณมิตรให้ดียิ่งขึ้นไป
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากร (Man) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ มากที่สุด ดังนั้น ความสนใจของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็ นปัจจัยด้านบุคลากร (Man) มีแรงจูงใจ ภาวะการเป็ นผูน้ าทางการวิชาของผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูน้ าชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพและวุฒิภาวะของผูน้ าชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และ ความเชี่ยวชาญ
ของผูน้ าชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บุคลากร (Man) หรื อผูร้ ่ วมวงสนทนากลุ่ม ต้องมีความเป็ นกัลยาณมิตรของผูร้ ่ วมวง
สนทนากลุ่ม และการบริ หารจัดการที่เอื้ออานวยการเกิด PLC จึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้การบริ หารจัดการชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ มีคุณภาพมากที่สุด
4. แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พบว่า ควรใช้แนวทางการบริ หารจัดการ
ด้วยกระบวนการ PDCA ควรกาหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ PLC ให้ชดั เจน วางแผนออกแบบ
กิจกรรมและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคีของทีม และช่วยผ่อนคลายผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนากลุ่ม
ให้เกิดความเป็ นกันเอง การจัดหาผูน้ าวงสนทนากลุ่ม กาหนดบทบาทให้ชัดเจน จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับ
ผูน้ าวงสนทนากลุ่ม รวมไปถึงการนา ICT มาช่วยในการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น
จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจยั สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและทิศทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พร่ วมกัน
ดังนั้น ควรที่จะมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นแนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ แบบมีส่วนร่ วม จะทาให้เข้าในวิธีการในการบริ หาร และทาให้การบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ นึ
2. จากผลการวิจัยด้านสภาพที่ พึงประสงค์ส่งผลต่อ ทางการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ เป็ นด้านที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น สุ งสุ ด คือ การเป็ นชุมชนกัลยาณมิตร ดังนั้น
ควรมีการศึกษาวิจยั ในหัวข้อกลยุทธิ์ในการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนกัลยาณมิตร
เป็ นฐาน
3.จากผลการวิจยั ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พบว่า
ปั จจัยด้านบุคลากร (Man) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ มากที่สุด ดั งนั้น ควรที่จะมีการศึกษาวิจยั ในประเด็น แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
4. จากผลการวิจยั แนวทางการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พบว่า แนวทางการบริ หาร
จัด การชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู ้ ในขั้น ตอนของ การวางแผนออกแบบกิ จกรรมและจัด เตรี ยมวัส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ช่วย
เสริ มสร้างความสามัคคีของทีม เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการ ดังนั้น ควรมีการ
ศึกษาวิจยั ในหัวข้อ แนวทาง/รู ปแบบ/เทคนิ ค หรื อกลยุทธ์ในการวางแผนออกแบบกิจกรรมและจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคีของทีมเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
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