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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิ น 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนินแหล่งข้อมูลในการวิจยั ได้แก่ ภาควิ ช าและแผนกจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 6 ภาควิชา 1 แผนก สังกัดสานักวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น ที่ และ2.
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ปี 2560 –2561เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ รู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พรด.4.0 คู่มือครู แผนปฎิบตั ิการสถานศึกษา และเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ 1 แบบบันทึ กผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพที่พฒั นาขึ้น 2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1. กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
พรด.4.0 ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้( Learner Person)ประสบความสาเร็ จในเชิงวิชาการ เป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Co-creator) สามารถนาความรู ้สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิ ษฐ์และนวัตกรรมในเป็ นที่ ยอมรับได้รับรางวัลต่างๆ และเป็ น
พลเมืองที่เข็มแข็ง โดยมีจิตอาสา รักความเป็ นไทย จงรั กภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษา
ตามเกณฑ์หลักสู ตรอยู่ในระดับ ดี 2. ผลการศึ กษาความคิดเห็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิ น( พรด.4.0 Model) พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ มีความเต็มใจและภาคภูมิใจที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยนมีความสุขใจ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการศึกษา
คาสาคัญ รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน(พรด.4.0)
ผลลัพธ์ ทพี่ งึ ประสงค์ ของการศึกษา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว วางเป้ าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579ไปสู่ การเป็ นประเทศ
ที่พฒั นาแล้ว โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ประกอบกับบริ บทของโลกและประเทศที่เปลี่ ยนไปอย่างก้าวกระโดด มีการนา
Digital Technologyเข้ามาใช้กบั ทุกภาคส่ วนของธุ รกิจ เหล่านี้ส่งผลต่อการจ้างงานและความต้องการแรงงาน
ทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ จึ ง เป็ นความท้าทายของทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องในการเตรี ยมความพร้ อม
แรงงาน และการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็ นภาคการผลิต

ที่มีบทบาทสาคัญในการเตรี ยมพัฒนาคนให้มีศกั ยภาพและเติบโตเป็ นแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือ มีคุณลักษณะที่
เหมาะสม ซึ่ งจากสถานการณ์ผา่ นมา ยังสะท้อนว่า มีความไม่สมดุลของแรงงานกับอาชีพ (Mismatch)
เนื่ องจากการผลิ ตในสาขาที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการผลิ ตกาลังคนยังมี
สมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการจากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวข้างต้น การจัดการศึ กษาจึ ง ต้องมองเป้ าหมายการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ วางแผนการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนภาพรวมของประเทศให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาว และที่ สาคัญควรเร่ งพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษา ให้เป็ นแรงงานที่ มี
คุณภาพ มีการบ่มเพาะคุ ณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมกับการทางานในยุคใหม่ การจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย ซึ่ งทา หน้าที่ผลิตและพัฒนากา ลังคนในระดับกึ่งฝี มือ (ปวช.) และฝี มือ (ปวส.)
ป้ อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานมาอย่างยาวนาน จา เป็ นต้องให้ความสาคัญและปรับทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนป้ อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานอย่างเร่ งด่วน ให้ทนั ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศใน 4
กลุ่ มอาชี พใน 5 ปี ข้างหน้า ข้อค้นพบจากงานวิจยั มี ความสาคัญต่ อการจัดการศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ในการนา ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพื่อขจัดสภาวการณ์
“การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน” รวมถึงนา ไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย ผูส้ าเร็ จอาชีวศึกษามี
คุณภาพและปริ มาณเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ และ
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล(สานักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา, 2561:ข)
ซึ่ งสอดคล้องกับ“มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่ งได้กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ ที่พึง
ประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ งยึดเป็ นกรอบสาหรับสร้ างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตาม
บริ บทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่ วมคือ “ธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”
สามารถเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิ จ มิติสังคม และมิติการเมือง ต่อไปได้ ซึ่ ง
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ไ ด้ก าหนด ผลลัพ ธ์ ที่ พึ งประสงค์ของการศึ กษา (Desired Outcomes of
Education, DOE Thailand)โดยพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสายอาชี พ ให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ ผูส้ ร้างสร้างสรรค์ และ
พลเมืองที่เข้มแข็งตอบสนองความต้องการของภาคธุ รกิ จ ชุ มชน และเสริ มสร้ างสมรรถภาพบุคลากรทาง
อาชี ว ศึ ก ษาด้ว ยกระบวนการชุ ม ชมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามยัง่ ยื น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาคม
อาชีวศึกษาทุกระดับ ในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมตลอดจนประเมินผลการดาเนินการเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา,2561 : 1-4)
ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่จดั การเรี ยนการเรี ยนการสอนจึงต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอน การดูแลผูเ้ รี ยน ให้เกิ ดผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่ งวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ซึ่ งเป็ นสถาบันการอาชีวศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนทางด้านพณิ ชยกรรม
มากว่า 60 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการดูแลพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและความต้องการของสังคม ชุ มชน ตลาดแรงงาน จาการศึกษา
ค้นคว้าของผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารงานวิชาการของสถานบัน ได้ร่วมกับตัวแทนสมาชิ กทุกภาคส่ วนในการ

ค้น คว้า ศึ ก ษานวัต กรรมทางการศึ ก ษาสู่ ก ารพัฒ นาผู ้เ รี ยนจึ ง พบว่ า ชุ ม ชนการเรี ยนรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community) เป็ นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ม ารวมตัวกันเพื่ อทางานร่ วมกันและสนับ สนุ นซึ่ ง กันและกัน โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และคุณภาพของผูเ้ รี ยน ร่ วมกันวางเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และตรวจสอบ สะท้อน
ผลการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ในส่ ว นบุ ค คลและผลที่ เกิ ด ขึ้ น โดยรวมผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ การทางานร่ วมกัน การร่ วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ น
องค์รวม โดยมี การดาเนิ นการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มี เป้ าหมายร่ วมกันในการจัดการเรี ยนรู ้ /การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากหน้างาน/สถานการณ์ จริ งของชั้น
เรี ยน 3) ทุกฝ่ ายเกี่ยวข้องร่ วมเรี ยนรู ้และรวมพลัง/หนุนเสริ มให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้ าหมาย
4)มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทางานพัฒนาผูเ้ รี ยน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงานอันประกอบด้วย (1)
honesty & humanity เป็ นการยึดข้อมูลจริ งที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริ งใจ (2) option & openness
เป็ นการเลือกสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ผเู ้ รี ยนและพร้อมเปิ ดเผย/เปิ ดใจเรี ยนรู้จากผูอ้ ื่น (3) patience & persistence
เป็ นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมัน่ ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เป็ น
การสร้ างความเชื่ อมัน่ ในผลของวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนว่าจะทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ และ
กระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ (เรวดี ชัยเชาวรัตน์ อ้างใน สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558 : 1) ผูว้ ิจยั และคณะได้ทาการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และกระบวนการชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพของทางวิทยาลัยฯ ซึงผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ทาให้ได้รูปแบบที่มีชื่อว่า “รู ปแบบชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พรด.4.0 Model” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบในการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยนาหลักการของชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริ บทของสถานศึกษาสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยน และได้มีการ
นารู ปแบบดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในปี การศึกษา 2561 โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาผลการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามแนวคิดโดยการสังเคราะห์ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบจากทุกภาควิชาเพื่อนาไปสู่ การ
สร้างแบบปฏิบตั ิที่ดี(best practice) ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น( พรด. 4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตริ ชาชีพ ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
รูปแบบชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การราชดาเนิน(พรด. 4.0 Model)

ตัวแปรตาม
ผลลัพธ์ ที่พงึ ประสงค์ทางการศึกษา
ผูเ้ รี ยนรู้(Learner person)
ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองเข็มแข็ง (Active Citizen)
ความคิดเหนของผู้มีส่วนได้ เสี ย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Farmwork)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิน( พรด.4.0 Model) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการศึ กษาของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิน( พรด.4.0 Model)
นิยามศัพท์เฉพาะ
รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน (พรด.4.0
Model) หมายถึง กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งเกิดจากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ พัฒนาคุณลักษณะอัน
ถึ ง ประสงค์ ท างการศึ ก ษาของผู้เ รี ยน ของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการราชด าเนิ น ( Rajadamnern
Commercial College) ชุ ม ชนภายนอก(Community) และ บริ ษ ทั สถานประกอบการ (Company and
Entrepreneur)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจาการใช้รูปแบบชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน (พรด.4.0 Model) 3 ด้าน ได้แก่ การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้
ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองเข็มแข็ง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ การเรี ยนดี กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็ นเลิศ
ความคิดเห็ นของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย หมายถึ ง ความรู้ สึก นึ กคิดของผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยน สถาน
ประกอบการ ชุ ม ชนใกล้เคี ย ง ที่ มีส่ วนร่ วมตามกระบวนการในรู ปแบบชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน (พรด. 4.0 Model) ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยนรู ้ ผูร้ ่ วม
สร่ างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองเข็มแข็ง
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
/2561 ที่ได้รับการพัฒนาด้วยรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น (พรด.
4.0 Model)
แนวคิดทฤษฏี หลักการทีเ่ กีย่ วข้ องกับนวัตกรรม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 “คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จาเป็ น
บนฐานค่านิยมร่ วม สู่ กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา”
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซ่ ึงเป็ นคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
อันเป็ นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา

จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกาหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัด
การศึกษา ให้เป็ นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้ รี ยนหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุ น กากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้(accountability) มีระบบการบริ หารจัดการทั้งด้าน
ผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์และบุ ค ลากร หลัก สู ตรการเรี ย นการสอน สื่ อ เทคโนโลยีดิ จิท ัล ทรั พ ยากร สิ่ ง
สนับสนุ นการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องที่ทาให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุม
ระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครู ในฐานะกลไกสา คัญในการ
พัฒนาครู ให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรี ยมความพร้ อมครู ก่อนประจาการและส่ งเสริ มการพัฒนา
ครู ประจาการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ยุคใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู $ความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นัน่ คือเป็ นคนดี มีคุณธรรม
ยึดค่านิ ยมร่ วมของสังคมเป็ นฐานในการพัฒนาตนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็ นคุณลักษณะ
ขั้นต่าดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนรู้ คือ เป็ นผูม้ ีความเพียร ใฝ่ เรี ยนรู้และมีทกั ษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทลั และ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ้ความรอบรู้ดา้ นต่าง ๆ มีสุนทรี ยะ รักษา
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกั ษะชีวติ เพื่อสร้างงานหรื อสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง
ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ ที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผูร้ ่ วมสร้ างสรรค์นวัตกรรม คือ เป็ นผูม้ ีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทลั (digital
intelligence)ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทัก ษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมี
คุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อร่ วมสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรื อสังคม
เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กบั ตนเอง และสังคม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง คือ เป็ นผูม้ ีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู ้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก มี
จิตอาสามีอุดมการณ์และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิ ปไตย ความยุติธรรม ความเท่า
เทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน และการอยู/ร/วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ
แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับชุ มชนการเรียนรู้ วชิ าชี พ (Professional learning Community)
ชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community) เป็ นกระบวนการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่ วมกันและสนับสนุ นซึ่ ง
กันและกัน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ร่ วมกันวางเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน

และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิ บ ตั ิ ง านทั้ง ในส่ ว นบุ ค คลและผลที่ เกิ ด ขึ้ นโดยรวมผ่า นกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ การวิพ ากษ์วิจารณ์ การทางานร่ วมกัน การร่ วมมื อรวมพลัง โดยมุ่ งเน้นและส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นองค์รวม โดยมีการดาเนิ นการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้ าหมายร่ วมกัน
ในการจัดการเรี ยนรู ้/การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากหน้างาน/
สถานการณ์ จริ งของชั้นเรี ยน 3) ทุกฝ่ ายเกี่ยวข้องร่ วมเรี ยนรู ้และรวมพลัง/หนุ นเสริ มให้เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามเป้ าหมาย 4)มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทางานพัฒนาผูเ้ รี ยน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้
ทีมงานอันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็ นการยึดข้อมูลจริ งที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกัน
อย่างจริ งใจ (2) option & openness เป็ นการเลือกสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ผเู้ รี ยนและพร้อมเปิ ดเผย/เปิ ดใจเรี ยนรู้
จากผูอ้ ื่น (3) patience & persistence เป็ นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมัน่ ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผล
ชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ในผลของวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนว่าจะทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ และกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ (เรวดี ชัยเชาวรัตน์, 2558)
ความหมายและวัตถุประสงค์
1. PLC หมายถึง การรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และ
นักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่ คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
ความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน
ย้า PLC เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา ไม่ใช่ หัวเรื่ องในการสอน
2. วัตถุประสงค์ของ PLC
1. เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดการร่ วมมือ รวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรี ยนการสอนสู่ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู ดว้ ยการพัฒนาผูเ้ รี ยนPLC ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ ยวชาญในงานนั้น
จึงเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
ความเชื่อของ PLC
1. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบตั ิงานของครู มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ยอมรับหลักการที่วา่ การเรี ยนรู ้ของครู คือการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. ยอมรับว่า ครู มีความแตกต่างกัน
4. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร
องค์ ประกอบสาคัญของ PLC
1. ต้องมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเปูาหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่ การพัฒนาการเรี ยน
การสอน สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนคู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community)
2. ร่ วมแรง ร่ วมใจ และร่ วมมือ หมายถึง ต้องเปิ ดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นาสู่ การปฏิบตั ิและ

ประเมินร่ วมกัน Open เปิ ดใจรับและให้ Care และ Share
3. ภาวะผูน้ าร่ วม หมายถึง การทาPLC ต้องมีผนู้ าและผูต้ ามในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็ นเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เติมเต็มส่ วนที่ขาดของแต่ละคน
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทางานที่เปิ ดโอกาสการทางาน
ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชวั่ โมงพูดคุย
6. การเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานและตรงกับภาระงานคือ
การสอน สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ได้การคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็ นเลิศ 16 แห่ ง
ในงานวิจยั ของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาแห่ งชาติสถานศึกษา เรื่ อง“การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ โดยใช้แ นวคิ ด PLC” ซึ่ งเป็ นรู ป แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยผ่ า นวิ พ ากษ์จ าก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญเมื่ อ วัน ที่ วัน จัน ทร์ ที่ 22 ตุ ล าคม 2561 โดยรู ป แบบดัง กล่ า วนี้ ซึ่ งมี อ งค์ประกอบ หลัก การ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและเงือนไขความสาเร็ จ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน (พรด 4.0 )

หลักการของรู ปแบบ
พัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย นสายอาชี พ ให้ เ ป็ นผู้เ รี ย นรู้ ผู้ส ร้ า งสร้ า งสรรค์ และพลเมื อ งที่ เ ข้ม แข็ ง
ตอบสนองความต้องการของภาคธุ รกิ จ ชุ มชน และเสริ มสร้ างสมรรถภาพบุ คลากรทางอาชี วศึกษาด้วย
กระบวนการชุ มชมแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีความยัง่ ยืนโดยการมี ส่วนร่ วมของประชาคมอาชี วศึ กษาทุ กระดับ
ในการวิเคราะห์ สร้ า งสรรค์และใช้นวัตกรรมตลอดจนประเมิ นผลการดาเนิ นการเพื่อการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสายอาชีพ ให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ ผูส้ ร้า งสร้างสรรค์ และพลเมืองที่เข้มแข็ง
ตอบสนองความต้องการของภาคธุ รกิจ ชุมชน และเสริ มสร้างสมรรถภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษา
ขั้นตอนของรู ปแบบ
1. วิเคราะห์ความต้อการจาเป็ น (Analyzing Needs) คือ การร่ วมมือระหว่างประชาคมอาชีวศึกษา
ในการวิเคราะห์ ถึงประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
2.ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยผูเ้ กี่ยวข้อง (Design and Developing innovation Based on
Participations) คือ ผูม้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ การพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน
3.การนานวัตกรรมสู่ การปฏิบตั ิ (Implementing) คือ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องนานวัตกรรมทีพฒั นาขึ้นสู่
การปฏิบตั ิ โดยมีการผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา มีการไตร่ ตรองย้อนคิด จากผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
4. การประเมินเพื่อพัฒนาและประเมินสรุ ป (Assessing and Evaluating By พรด.) คือ ตลอด
กระบวนการมีการประเมินระหว่างกระบวนการเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาและมีการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดนวัตกรรม
เงือนไขความสาเร็จ

“ พ ร ด”

1 พ = พร้อม คือ ทุกภาคส่ วนทุกระดับ มีความพร้อมทัง่ กาย ใจ สติปัญญาในการพัฒนาคุณภาพูเ้ รี ยน
2 ร = รัก คือ ทุกภาคส่ วนทาด้วยใจรัก เต็มใจ รักในความสาเร็ จในการดาเนินการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
3. ด = ดาเนินการ คือ ทุกภาคส่ วนพร้อมผลักดัน ปฏิบตั ิ ในการนานวัตกรรมที่คิดค้นสู่ การปฏิบตั ิจริ งอย่าง
จริ งจังต่อเนื่ อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557 : บทคัดย่อ) รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู สู่การเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 บริ บทโรงเรี ยนในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ด้านรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู
สู่ การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 บริ บทโรงเรี ยนในประเทศไทย ประกอบด้วย จุ ดเปลี่ ยนผ่านจากระบบปิ ดสู่
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู ที่มี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู สู่
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 บริ บทโรงเรี ยนในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่ องกันอย่างเป็ นเหตุ
และผลอย่างเป็ นลาดับตามองค์ประกอบสาคัญ6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) ชุ มชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย ส่ งผล
ให้เกิดความไว้วางใจและรับฟัง (2) ภาวะผูน้ าเร้าศักยภาพ ทาให้เกิดการเผยตนของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (3)
วิสัยทัศน์เชิ งศรัทธาร่ วม ทาให้เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม (4) ระบบเปิ ดแบบผนึ กกาลังมุ่งสู่ ผเู ้ รี ยน ทาให้
เกิดการเผยตนเป็ นเจ้าของงานการเรี ยนรู ้ (5) ระบบทีมเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู่ วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็ น

ครู ทาให้เกิ ดเจตจานงร่ วมพัฒนาวิชาชี พ (6) พื้นที่ เรี ยนรู ้ แบบร่ วมแรงร่ วมใจบนฐานงานจริ ง ทาให้เกิ ด
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงบนฐานงานจริ ง เมื่อแต่ละพื้นที่มีการพัฒนาในรู ปแบบดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นวิถีปกติขององค์กร
ละดา ดอนหงษา และคณะ (2560, บทคัดย่อ) การพัฒนารู ปแบบการสร้างชุมชนการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชี พ ในโรงเรี ย น“การส่ งเสริ ม การอ่า นเพื่อความเข้าใจ” : กรณี ศึ กษาโรงเรี ย นบ้านโนนสงเปลื อย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) รู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในโรงเรี ยนบ้า นโนนสงเปลื อ ย
ประกอบด้วย 4องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเตรี ยมองค์กรเพื่อการเรี ยนรู ้ 2) การสร้ างค่านิ ยมและวิสัยทัศน์
ร่ วม 3) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน 4) การประเมินผลที่คาดหวัง และมีผลการประเมินรู ปแบบใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้และด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม และ2) ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบพบว่า นักเรี ยนชั้น ป. 1 – 6 มี คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยทุกชั้นเท่ากับร้อยละ 80.11 ครู มีพฤติกรรมการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรี ยน ในระดับมาก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครั้งทีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเคราะห์ผล
การนารู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ พรด. 4.0 Model ไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนของภาควิชา
แผนกในสังกัดสานักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น ในปี การศึกษา
2561
แหล่ งข้ อมูล
1.ภาควิชาและแผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 6 ภาควิชา 1 แผนก สังกัดสานัก
วิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิ น ที่ใช้รูปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน(พรด. 4.0 Model)
2.เอกสารรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน ปี 2560 –2561
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรจัดกระท า (Treament Variable) คื อ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิช าชี พ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน(พรด. 4.0 Model)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 1)ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา ได้แก่
ผูเ้ รี ยนรู้(Learner person) ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator) พลเมืองเข็มแข็ง (Active Citizen)
2) ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้ แก่ รู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการราชดาเนิน(พรด. 4.0) คู่มือครู แผนปฎิบตั ิการสถานศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้แ บ่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล ได้แก่ 1 แบบบันทึ กผลการพัฒนาผูเ้ รี ย นตามแนวคิ ด รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ท าง
วิชาชีพที่พฒั นาขึ้น 2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus group)
การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการพัฒนาและหาคุ ณภาพเครื่ องมือผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1ศึกษา
เอกสารทางวิช าการ ที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล 2สร้ างร่ างของ
เครื่ องมือและนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
3 ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมื อตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอัน
ถึงประสงค์ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตริ ชาชีพ โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนาผูเ้ รี ยนดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้อการจาเป็ น (Analyzing Needs) คือ การร่ วมมือระหว่างประชาคมอาชีวศึกษา
ในการวิเคราะห์ ถึงประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยนาผูเ้ รี ยนที่ประสบปั ญหา ทั้งด้านการเรี ยน
พฤติกรรม ปั ญหาเศรษฐกิจฯลฯ เข้าสุ่ กระบวนการวิเคราะห์หาปั ญหาที่แท้จริ งโดยความร่ วมมือระหว่างครู
ผูป้ กครอง และส่ วนงานภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสุ่ การกาหนดปั ญหาที่แท้จริ งสู่ การออกแบบ
นวัตกรรมในขั้นตอนต่อไป
2.ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยผูเ้ กี่ยวข้อง (Design and Developing innovation Based on
Participations) คือ ผูม้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ การพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน โดยการนาปั ญหาสู่ การออกแบบวิธีการแก้ไขปั ญหาซึ่ งในขั้นตอนนี้มีการขยายผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ สถานประกอบการ ชุ มชนใกล้เคียง หรื อองค์กรต่างๆที่เต็มใจแลพร้อมทางานร่ วมกับทางวิทยาลัยฯ
เช่น กรณี ผเู ้ รี ยนขาดแคลนทุนทรัพย์ จะมีการวางแผนในการขอทุนการศึกษา ประสานสถานประกอบการ
รับผูเ้ รี ยนทางานพิเศษนอกเวลา เป็ นต้น
3.การนานวัตกรรมสู่ การปฏิบตั ิ (Implementing) คือ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องนานวัตกรรมทีพฒั นาขึ้นสู่
การปฏิบตั ิ โดยมีการผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา มีการไตร่ ตรองย้อนคิด จากผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการดาเนินการตามแผนงานที่ได้กาหนดร่ วมกันในกลุ่ม พรด.โดยมี
การกากับติดตาม ดูแล ให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนตลอดจนผูเ้ รี ยนสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างเข็มแข็ง

4. การประเมินเพื่อพัฒนาและประเมินสรุ ป (Assessing and Evaluating By พรด.) คือ ตลอด
กระบวนการมีการประเมินระหว่างกระบวนการเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาและมีการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดนวัตกรรม เป็ นการสะท้อนผลและประเมินผลสู่ การพัฒนานวัตกรรมวิธีการที่ใช้
ในการแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยนด้วยการบันทึกผลของแต่ละส่ วนงานและการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อนาไปสู่ การเป็ นแบบปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศกับเพื่อนครู ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้ อหา
เกณฑ์ การแปลผลผู้เรี ยนสาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 90 ขึ้นไป อยูใ่ นระดับ ดีมาก
ร้อยละ80-89.99 อยูใ่ นระดับดี
ร้อยละ 70 – 79.99 อยูใ่ นระดับ พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 70 อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) สรุ ปได้ดงั นี้
1.1ผลงานและความสาเร็ จของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดรู ปแบบชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ผลลัพธ์ ทพี่ งึ ประสงค์ ทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ผู้เรี ยนรู้
โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา โครงการราชดาเนินสร้างสรรค์สัญจร
กิจกรรม/
โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพ โครงการศูนย์วทิ ยบริ การเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ ศูนย์
โครงการ
วัฒนธรรม โครงการศูนย์บ่มเพาะความพอเพียง
ตามแผนปฏิบัติ
โครงการฝึ กงาน ฯลฯ
การสถานศึกษา
ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน ผูเ้ รี ยน เป็ นผูท้ ี่มีความเพียร ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ ก้าวทันโลกยุค ดิจิตลั
และโลกในอนาคต รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกั ษะชีวติ เพื่อสร้างงานหรื อสัมมา
อาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่ คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจาปี การศึกษา 2561 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
ตัวอย่างผลงาน
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพรเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสานักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา นักเรี ยน
นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับรางวัลมากกว่า 80 รางวัล ฯลฯ
ผู้ร่วมสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน โครงการราชดาเนินวิชาการ
กิจกรรม/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา
ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน

ตัวอย่างผลงาน

พลเมืองทีเ่ ข้ มแข็ง
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา
ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน

โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา โครงการศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
อาชีวศึกษา โครงการพัฒนาสื่ ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฯลฯ
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิตลั (digital
intelligences) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการ
นักเรี ยนของวิทยาลัยที่เข้าร่ วมการแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช. ได้ 4
เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน และระดับ ปวส. ได้ 3 เหรี ยญเงิน 4 เหรี ยญทองแดง เข้า
ร่ วมโครงการกรุ งไทยยุววาณิ ชย์ ต้นกล้าสี ขาว นักศึกษาภาควิชาการบัญชี ได้รับการ
คัดเลือกในกิจกรรม พรด. ACCOUNT ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้รับเงิน
รางวัล 50,000 บาท นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.3 จานวน 10 คน ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจฯ เข้าร่ วมการแข่งขันโครงการต้นกล้านักประดิษฐ์พฒั นาแนวคิดและงาน
สร้างสรรค์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ” ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ
1 ฯลฯ

โครงการเครื อข่ายผูป้ กครองพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโครงการคุณธรรมตามศาสตร์
พระราชา โครงการสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา โครงการสถานศึกษาคุณธรรมโครงการ
ความรู ้คู่คุณธรรม โครงการราชดาเนินเกมส์ ฯลฯ
ผูเ้ รี ยนเป็ นเป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู ้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็ นพลเมืองไทยและพล
โลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิ ปไตย
นักเรี ยนของวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ระดับ
ตัวอย่างผลงาน
ปวช. ได้เหรี ยญทองและชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ ปวส. ได้เหรี ยญทอง กองลูกเสื อวิสามัญของ
วิทยาลัยฯ ได้รับมอบธงกองลูกเสื อวิสามัญช่อสะอาด และการสอบธรรมศึกษา ศูนย์
พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม วัดทองนพคุณในนามสานักเรี ยนเขต มีนบุรี
ปี การศึกษา 2560 นักเรี ยน นักศึกษาของวิทยาลัยฯสอบผ่านธรรมศึกษา จานวน 1,924
คน คิดเป็ นร้อยละ 93.44 ผลการสอบผ่านเป็ นอันดับ 1 ฯลฯ
จากตารางที่.1 แสดงผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) พบว่า กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ส่ งผลใฟ้ ผูเ้ รี ยน
เป็ นผูเ้ รี ย นรู้ ( Learner Person)ประสบความส าเร็ จในเชิ ง วิชาการ เป็ นผูร้ ่ วมสร้ า งสรรค์นวัตกรรม(Co-

createtor) สามารถนาความรู ้สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเป็ นที่ยอมรับได้รับรางวัลต่างๆ
และเป็ นพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยมีจิตอาสา รักความเป็ นไทย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้าย ที่สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2561 ตามเกณฑ์
ของหลักสู ตร ดังตารางที่ 2
ระดับ
จานวนเต็ม
สาเร็ จการศึกษา ร้อยละ ไม่สาเร็ จ
ร้อยละ ระดับ
การศึกษา
ปวช
477
418
87.63 59
12.36
ดี
ปวส
446
403
90.35 43
9.64
ดีมาก
รวม
923
821
88.94 102
11.05
ดี
จากตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ซึ่ งส่ งผลต่อการสาเร็ จการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายของปี การศึกษา 2561มีร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี
คิดเป็ นร้อยละ 88.94 เมื่อพิจารณาตามระดับชั้น พบว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีร้อยละของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาอยูใ่ นระดับ ดีคิดเป็ นร้อยละ 87.63 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมีร้อยละของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาอยูใ่ นระดับ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ90.35
ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาความคิดเห็นของผู้มีส่ วนได้ เสี ยที่มีต่ อรู ปแบบรู ปแบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการาชดาเนิน( พรด.4.0 Model)
ผลการศึกษาความคิดเห็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชี พ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิ น( พรด.4.0 Model) พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน
สถานประกอบการ มีความเต็มใจและภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนมีความสุ ขใจ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา โดยแบ่งได้ดงั นี้
ผู้บริหารสถานศึกษา
“สถานศึ กษามี เครื่ อข่ ายในการพั ฒนาผู้เ รี ยนที่ มี ค วามเข็มแข็งและสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ต รงจุ ดเกิ ดผลสาเร็ จ ”
“เครื อข่ ายของสถานศึกษามีความภูมิใจ และเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ ของการช่ วยเหลือกันในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ”

ครู
“ มีกาลังใจ เห็นความสาเร็ จในการพัฒนาผู้เรี ยน เพราะมีหลายส่ วนเข้ ามาช่ วยกัน”
“เชื่ อมัน่ และมีพลัง เหมือนมีเพื่อนร่ วมอุดมการณ์ ในการพัฒนาลูกศิษย์ ”

ผู้ปกครอง
“ ขอบคุณ และยินดีให้ ความร่ วมมือเท่ าที่ จะสามารถทาได้ และรู้ สึกอุ่นใจที่ มีคนใส่ ใจในลุกหลานของเรา”
“ รู้ สึกสบายใจ ที่ มีคนมาช่ วยเราเพราะปั ญหาของเราจาเป็ นต้ องอาศัยคนหลายคนหลายส่ วนถึงจะแก้ ไขได้ ”

สถานประกอบการ
“ ยินดีที่เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน ช่ วยเยาวชนก็เหมือนกับช่ วยสังคมถือเป็ น CSR ในรู ปแบบหนึ่ง”
“ ช่ วยเด็ก ก็เ หมื อ นช่ วยเหลื อ องค์ ก รของตั วเองเพราะต่ อ ไปเด็กเหล่ านี ้ก็จ ะเป็ นกาลัง ขององค์ กรและ
ประเทศชาติต่อไป”

ซึ่งสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ที่กล่าวว่า
“รู้ สึกอบอุ่น และโล่ งใจที่ มีคนเข้ ามาดูแลและแนะนาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาในชี วิตการเรี ยนไปได้ ”
“ ขอขอบคุณทุกท่ าน ที่ มาช่ วยทั้งให้ ทุน ให้ โอกาสนในการทางาน ตอนนีจ้ ะตั้งใจเรี ยนให้ จบเร็ วๆๆ”

สรุ ปผลการวิจัย
เพื่อตอบคาถามการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั และทดสอบสมมติฐานงานวิจยั การวิจยั ในครั้งนี้
มีผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) พบว่า กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู้(Learner
Person)ประสบความสาเร็ จในเชิ งวิชาการ เป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม(Co-creator) สามารถนาความรู้ สู่
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเป็ นที่ยอมรับได้รับรางวัลต่างๆ และเป็ นพลเมืองที่เข็มแข็ง โดย
มีจิตอาสา รักความเป็ นไทย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์
หลักสู ตรภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ88.94
2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิ น( พรด.4.0 Model) พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน
สถานประกอบการ มีความเต็มใจและภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนมีความสุ ขใจ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการศึกษา
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง “ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันถึง
ประสงค์ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตริ ชาชีพ” ผูว้ จิ ยั อภิปรายจากผลของการวิจยั ดังนี้
1. ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) พบว่า กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน( พรด. 4.0 Model) ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู้(Learner
Person)ประสบความสาเร็ จในเชิ งวิชาการ เป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม(Co-creator) สามารถนาความรู ้สู่
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเป็ นที่ยอมรับได้รับรางวัลต่างๆ และเป็ นพลเมืองที่เข็มแข็ง โดย
มีจิตอาสา รักความเป็ นไทย จงรั กภักดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึ กษาตาม

เกณฑ์หลักสู ตรภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ88.94ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นกระบวนการที่เกิดจากการร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจกันทัง่ ส่ วนงานภายในและประชาคม
ภายนอกในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบจึงขึ้นอยูก่ บั ความเข็มแข็งของ
ทุกภาคส่ วนดังนั้นผลที่เกิดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558 :
1) ได้กล่ าวถึ งหลัก การของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community) เป็ น
กระบวนการสร้างการเปลี่ ยนแปลงโดยเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางาน
ร่ ว มกัน และสนั บ สนุ น ซึ่ งกัน และกัน โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ยน ร่ ว มกัน
วางเป้ าหมายการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน โดยการทางานร่ วมกัน การร่ วมมื อรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นองค์รวม
2.ผลการศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ที่ มีต่อรู ปแบบรู ปแบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู ้ ทาง
วิชาชี พ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการาชดาเนิน( พรด.4.0 Model) พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน
สถานประกอบการ มีความเต็มใจและภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนมีความสุ ขใจ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวิทยาลัย
เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมกันการพัฒนาผูเ้ รี ยน และมีการประกาศเกียรติคุณ เสริ มแรง สนับสนุ น
ทุกส่ วนงานที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูกาเนิ ด (2557 : บทคัดย่อ)
ได้ทาการวิจยั ถึง รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู สู่การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 บริ บทโรงเรี ยนใน
ประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู สู่การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 บริ บทโรงเรี ยนในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่ องกันอย่างเป็ นเหตุและผลอย่างเป็ นลาดับ
ตามองค์ประกอบสาคัญ6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) ชุ มชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย ส่ งผลให้เกิดความไว้วางใจ
และรับฟัง (2) ภาวะผูน้ าเร้าศักยภาพ ทาให้เกิดการเผยตนของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (3) วิสัยทัศน์เชิ งศรัทธา
ร่ วม ทาให้เกิ ดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม (4) ระบบเปิ ดแบบผนึ กกาลังมุ่งสู่ ผเู ้ รี ยน ทาให้เกิดการเผยตนเป็ น
เจ้าของงานการเรี ยนรู ้ (5) ระบบที มเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พสู่ วุฒิภาวะและจิ ตวิญญาณความเป็ นครู ทาให้เกิ ด
เจตจานงร่ วมพัฒนาวิชาชี พ (6) พื้นที่ เรี ยนรู ้ แบบร่ วมแรงร่ วมใจบนฐานงานจริ ง ทาให้เกิ ดวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจริ ง เมื่อแต่ละพื้นที่มีการพัฒนาในรู ปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องจน
กลายเป็ นวิถีปกติขององค์กร
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการดูแลด้วยกระบวนการตามรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ พรด. 4.0 Model ได้รับการพัฒนาเป็ นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง เนื่องจากสถานศึกษาเปิ ดใจและ
เปิ ดกว้างในการให้องค์กรภายนอกมีส่วนร่ วนในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนั้นรู ปแบบ พรด. 4.0 Model จะใช้ได้
อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพควรเริ่ ม จากการเปิ ดใจของทุ กภาคส่ วนเพื่อการท างานพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกับองค์ก ร
ภายนอก

2. ผลการวิจยั พบว่าทุกภาคส่ วนที่ส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนมีความเต็มใจในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
เนื่ องจากสถานศึกษามีการเสริ มแรง อานวยความสะดวก ทาให้เ กิ ดบรรยากาศในการช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน
ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการบรรจุโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดของรู ปแบบ พรด. 4.0 Model
ในแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดงบประมาณในการสนับสนุ นการดาเนิ นงานให้
ประสบผลสาเร็ จ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั โดยมุ่งศึกษาสังเคราะห์ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิด
รู ปแบบ พรด. 4.0 Model ในภาพรวมในการวิจยั ในครั้งต่อไปอาจวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจาแนกตาม
สาขาวิชาชีพ ปัญหาในการพัฒนา
2. การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งเน้นผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดรู ปแบบ พรด.4.0 Model
การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการกาหนดประเด็นในการพัฒนาผุเ้ รี ยนโดยใช้รูปแบบ พรด. 4.0 Modelสู่ การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการคิด เช่น การคิดอย่างมีวจิ ารณ์ญาณ(Critical Thinking) การคิดแก้ไขปั ญหา
(Problem solving thinking เป็ นต้น
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