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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงค์ ข องการบริ ห ารจั ด การเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ( PLC) วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
บันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) ในด้านการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ที่ 0.164 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าดัชนีความต้องการ
จำเป็น (PNIModified) เท่ากับ 0.166 และด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าดัชนีความ
ต้องการจำเป็น (PNIModified) เท่ากับ 0.162 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา พบว่า วิทยาลัยควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนอย่างจริงจังและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ด้านให้ใช้กระบวนการ PDCA มาประกอบในการดำเนินการ
คำสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้วชิ าชีพ การบริหารจัดการ ความต้องการจำเป็น
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the perception of teachers on current
and desirable conditions of the management for enhancing professional learning community
( PLC) Suratthani Vocational College, 2) study the needs for enhancing professional learning
community (PLC), Suratthani Vocational College and 3) study guidelines for the development of
enhancing professional learning community ( PLC) Suratthani Vocational College. The sample
group was 90 teachers of Suratthani Vocational College in the first semester of academic year
2020. The research instrument included questionnaire for the current and desirable conditions of
the management for enhancing the professional learning community (PLC) Suratthani Vocational
College and group discussion record form. The data were collected by using questionnaires and
group discussions and analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research showed that teachers perceived high level of opinions on the
current and desirable conditions of the management to enhance the professional learning
community ( PLC) Suratthani Vocational College. The professional learning community
management ( PLC) and the professional learning community implementation ( PLC) were at a
high level. In this regard, when considering the Index of Priority of Needs to strengthen the
professional learning community ( PLC) Suratthani Vocational College, it was found that the
demand index (PNIModified)was necessary with the overall picture of 0.164. When considering each
aspect, it was found that the management of the professional learning community (PLC) had the
necessary index of need (PNIModified) at 0.166 and the professional learning community (PLC) Action
Index value (PNIModified)was 0.162. When considering the development approach, it was found that
the college should actively promote and drive activities in a systematic manner. Knowledge and
understanding should be provided to all stakeholders continuously through the PDCA process to
carry out operations.
Keywords : Professional Learning Community, Management, Needs Assessment
1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง
ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน [1]
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ขณะที่ พระราชบัญ ญัต ิก ารอาชีว ศึ กษา พ.ศ. 2551 [2] มาตรา 10 การจัดการอาชีว ศึ กษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องคำนึงถึง (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบาย
การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม และ (7) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เพื่อให้ส อดคล้ องกั บ แนวพระราชบั ญญัติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ พระราชบัญญัต ิ การอาชีว ศึ ก ษาและ
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว จึงได้เกิดรูปแบบการจัดการศึกษาที่ให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนที่เรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ
ผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวม
พลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งเสริมให้มีการ
นำ PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยการกำหนดให้ครูสามารถนำชั่วโมง PLC ไปรวมกับจำนวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ใน
การเลื่อนวิทยฐานะตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนด
ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.
0206.3/0635 ลว.10 ตุ ล าคม 2560 ให้ ค รู ท ี ่ จ ะเลื่ อ นวิ ท ยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิ เ ศษ มี ช ั ่ ว โมง
ปฏิบัติการ 800 ชั่วโมง และครูที่จะเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ มีชั่วโมงปฏิบัติการ 900 ชั่วโมง
โดยในชั่วโมงปฏิบัติการต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50
ชั่วโมง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนที่
เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายให้
ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการตามกระบวนการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ของสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และด้านการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหาสิ่งที่ต้องการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรมและนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 5
จัดการเรียนรู้/กิจกรรมและนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมและนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมและนวัตกรรม โดยวิทยาลัยจะให้การส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการ
สำรวจข้อมูล ของครูเกี่ย วกับ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) ของ
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สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมครูมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่มีแนวทางการดำเนินงานหรือแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่ชัดเจนทำให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีไม่ประสบผลสำเร็จตามที่
คาดหวัง นอกจากนั้นจากการเก็บรวบรวมข้อ มูลการจัดกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า มีการจัดกลุ่มทำกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 14 กลุ่ม และ
ดำเนินกิจกรรมครบ 3 วงรอบบรรลุผลสัมฤทธิ์มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นซึ่งแสดงว่าครูน่าจะยังขาดความรู้เข้าใจใน
ขั้นตอนและรายละเอียดในการทำกิจกรรมอย่างชัดเจนจึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลเพียงส่วนน้อย
เท่านั้น [3]
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรองอำนวยการสถานศึกษาที่รับผิ ดชอบดูแลการดำเนิน
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความต้องการในการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของครูที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้หลักการศึกษาความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ ดัชนีความสำคัญของความ
ต้องการจำเป็น (Modified Priority Needs Index: PNI Modified) เพื่อนำข้ อมูล ที่ ไ ด้จ ากการประเมินนำเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ นำสู่การแก้ปัญหาของครูผู้สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และนอกจากนี้ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อการศึกษาเป็นแนวทางให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานำกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามความคาดหวังต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2.2 เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2.3 เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาการเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ท างวิ ช าชี พ (PLC) วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research) โดยการศึกษา
ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 117 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 90 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของครูที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane) และสุ ่ ม ตั ว อย่า งแบบง่า ย (Simple Random Sampling) โดยการจั บฉลากในแต่ ล ะตำแหน่งงาน
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 149 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) โดย
สอบถามเกี่ยวกับเพศ ตำแหน่ง และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ใน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และด้านที่ 2 ด้านการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
2) การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ
2.1) ศึกษาแนวทางและวิธีการตั้งคำถามจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้อง
กับขอบข่ายของการวิจัย
2.2) กำหนดขอบเขตของข้อคำถามจากตัวแปรที่ศึกษา โดยสังเคราะห์จากแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.3) ประมวลข้อมูลและความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากนั้นดำเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปสร้างแบบสอบถามฉบับจริง
2.4) นำแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ว่าข้อความในแบบสอบถามเป็นคำถามที่สอดคล้อง
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ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดไว้เป็นนิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่ เพื่อนำมา
หาค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence) ทั้งนี้จะเลือกข้อคำถามที่มีค่า
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปมาใช้
2.5) นำแบบสอบถามหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย (IOC) ซึ่งได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00 ทุกข้อซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับข้อคำถามในการวิจัยซึ่งบางส่ว นที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะไว้ ผู้วิจัยจึงนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.6) นำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดสอบและหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยนำไปทดลองใช้ (Try-Out) กับครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลั ย
สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.963
2.7) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรวจสอบและปรับปรุง เพื่ อใช้เป็นแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยทำบันทึกข้อความขออนุญาตจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือให้ครูผู้สอน
ตอบแบบสอบถามในการวิจัย
2) ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์บน Google Form ให้ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตามรายชื่อที่คัดเลือกไว้ และมอบหมายให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถามและส่งกลับแบบออนไลน์ให้กับผู้วิจัย ซึ่ง
แบบสอบถามจำนวน 90 ฉบับ ได้คืนมาจำนวน 90 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3) เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อ
นำไปวิเคราะห์ผลต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกเป็น เพศ ตำแหน่ง และระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีระดับผลการดำเนินงานโดยยึดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

7
3) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้ดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น หรือ
Modified Priority Needs Index : PNIModified ซึ่งเป็นวิธีหาความแตกต่างของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่
เป็นอยู่แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจำเป็นให้อยู่ในช่วงพิสัยที่ไม่มาก
เกินไป โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
PNIModified =
เมื่อ

(𝐼−𝐷)
𝐷

PNIModified หมายถึง ดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น
𝐼
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น
𝐷
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (f), ค่าเฉลี่ย (Mean: X̅), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในแต่ละด้านปรากฎรายละเอียด
ดังนี้
1) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนการเรีย นรู้ทางวิช าชีพ (PLC) วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับผล
การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อ สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน
2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาในแต่ขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุ
ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ขั้นตอนที่ 3
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข ความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่ 5 จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ความคิดเห็นของ
ครูต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ที่ 0.164 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการบริห ารจัดการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิช าชี พ (PLC) มีค่าดัช นีความต้องการจำเป็ น
(PNIModified) เท่ากับ 0.166 ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น
(PNIModified) เท่ากับ 0.162 และเมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองใน
เรื่องการสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็น
ลำดับแรก รองลงมาคือ การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการ
ดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามลำดับ สำหรับด้านการดำเนินการชุม ชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองในขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการ
จัดการเรีย นรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม และขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม ตามลำดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจากการจัดกลุ่มสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
และโครงการของสถานศึกษา สรุปแนวทางในการพัฒนาแต่ละด้า นดังนี้ ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ค่าดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น (PNIModified) 3 ลำดับแรก ได้แก่ การ
สร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาให้
ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวั ตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) สำหรับแนวทางในการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มเห็นควรใช้กระบวนการ PDCA โดยกำหนดแนวทางดังนี้
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับวิทยาลัยโดยมีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก สำหรับด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ค่าดัชนีความสำคัญของลำดับ
ความต้องการจำเป็น (PNIModified) 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเป็นลำดับแรก ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม และ ขั้นตอนที่ 7
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สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ตามลำดับ สำหรับแนวทางในการพัฒนาจากการ
สนทนากลุ่มเห็นควรใช้กระบวนการ PDCA โดยกำหนดแนวทางดังนี้ ให้ผู้บริหารนำขั้นตอนที่ครูมีความต้องการ
พัฒนามาวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการ และจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาครูด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งควรมีการพัฒนาในภาพรวมทั้ง 7 ขั้นตอน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในภาพรวมให้กับครูทุกคนในต้นปีการศึกษา และเมื่อ
ครูเริ่มกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ก็ให้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยอาจเชิญวิทยากรภายนอกหรือ
ผู้ชำนาญการในสถานศึกษามาให้ความรู้
โดยสรุปจากการจัดกลุ่มสนทนาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยควรให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและขับเคลื่ อนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
สำหรับด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ด้านให้ใช้กระบวนการ PDCA มาประกอบในการดำเนินการ
5. อภิปรายผล
5.1 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู
ต่อสภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความ
คิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติค่อนข้างต่ำ ได้แก่ การสร้างความรู้และความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบ ัติการดำเนิน การชุมชนการเรีย นรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒ นาครูให้มีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนความคิดเห็นของครูต่อสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ทั้งนี้ครูส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการพัฒนาครูให้มีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องจำเป็นใน
การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ (PLC) ซึ่งมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด รวมทั้งอยากให้มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับด้าน
การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยสภาพปัจจุบันครูเห็นว่าขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ขั้นตอนที่ 4
วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขมีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/
สิ่งที่ต้องการพัฒนา และขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม การปฏิบัติยังอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครูต่อสภาพที่พึงประสงค์ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ขั้ นตอนที่มีความพึงประสงค์อยู่ในลำดับต้นๆ ได้แก่
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง
แก้ไขมีการปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม จากผล
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การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะเห็นว่าประเด็นหลักที่ครูต้องการ
คืออยากทราบแนวทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากครูส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการปฏิบัติจึง
ต้องการให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินการที่เป็นระบบตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนดไว้ เริ่มการจัดทำเอกสารขอจัดตั้งกลุ่มตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด มีการเรียงลำดับความสำคัญของ
ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒ นาผู้เรียน มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน การวัดและ
ประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องวัตถุประสงค์และผลที่ได้จากการสรุป นำไปสู่ การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [4] ได้ให้แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ตามขั้นตอนได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มี การกำหนดปฏิทินการ
ดำเนิน การชุมชนการเรีย นรู้ว ิช าชีพ (PLC) ของสถานศึกษา การสร้างความรู้และความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ การให้คำแนะในการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจในการจัดทำร่วมแก้ปัญหา พัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่เกี่ย วข้องที่จำเป็น ในการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้ครูมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีกระบวนการที่
ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)
และสอดคล้องกับชูชาติ พ่วงสมจิตร์ [5] ได้ทำการศึกษาเรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำใช้
ในสถานศึกษา พบว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นวิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรีย น มีล ักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีแ ละอยู่ร่ว มกันอย่างมีความสุข
2) เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการทำงาน 3) เป็นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกัน
ในทางวิชาการ และ 4) เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ การนำชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นวางแผน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วม และขั้นกำหนด
กิจกรรมการพัฒนา 2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 3) ขั้นสังเกตผลการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่สมาชิกแต่ละคนนำผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
ปกตินิยมใช้การทบทวนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน และ 4) ขั้นสะท้อนผล
เป็นขั้นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เป็นหลักการนำ ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในโรงเรียนจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไข 5 ประการ ได้แก่ความเป็นผู้นำที่ สนับสนุน
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และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก เงื่อนไขที่ช่วย
ผดุ ง ความเป็ น ชุม ชนการเรี ย นรู้ และการแบ่ ง ปั น การปฏิบ ั ติ และยั ง สอดคล้ อ งกั บ อนุส รา สุ ว รรณวงศ์ [6]
ได้ทำการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้ างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
พบว่า 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียน
เอกชน ประกอบด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (2) การกระจายความเป็น
ผู้นำทางวิชาชีพ (3) การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (4) การแสวงหาการ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (5) การบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) สภาพปัจจุบันของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโ รงเรียนเอกชนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ด้านการ
กระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการแสวงหาการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดด้านการส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) กลยุทธ์
สร้างวัฒ นธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (4) กลยุทธ์จัดการความรู้ทางวิช าชีพอย่างต่อเนื่อง และ
(5) กลยุทธ์กระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ
5.2 ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า ทั้ง 2 ด้านระดับความต้องการจำเป็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเองในเรื่องการสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการ
ดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองในขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุ
ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัต กรรม และ ขั้นตอน
ที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะในด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเห็นว่ายังมีความต้องการให้ผู้บริหารให้การ
ส่งเสริมเกี่ยวกับกระบวนการและแนวปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าที่ควรแต่ในแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ครูที่ทำอย่างจริงจังจะเป็นครูที่ต้องการเลื่อนวิทย
ฐานะ ดังนั้นครูจึงยังมีความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆอย่ างเหมาะสมเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมไปได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญสินี กิจค้า [7] ศึกษาวิจัยเรื่อง
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นอยู่ของคุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅X= 3.44) และสภาพที่ควรจะเป็นของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.70) นั่นแสดงว่าในองค์กรหากยังดำเนินการโดยที่ไม่ได้พัฒนาบุคลากรอย่าง
เต็มที่ความต้องการหรือสภาพที่ควรจะเป็นก็จะมากตามไปด้วย และยังสอดคล้องกับ อัญชลี สุขในสิทธิ์ และ
อนุพันธ์ คำปัน [8] ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครู
จำแนกตามขนาดโรงเรียนและสังกัดเขตพื้นที่ ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างของความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะครูเมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียนอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และภาวะผู้นำครู และ
พบความแตกต่างของความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูเมื่อจำแนกตามสังกัดโรงเรียนอยู่ 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2 ผลการจัดอันดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า
ค่าดัชนี PNIModified มีค่าระหว่าง 0.09 – 0.218 ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 0.30 แสดงว่าไม่มีสมรรถนะด้านใดที่จำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเร่งด่วน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนี PNIModified มากที่สุดคือ ด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่วนค่าดัชนี PNIModified ที่ต่ำที่สุด คือ ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สำหรับด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองในขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม และ ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในขั้นตอนประเมินผลและสรุปผลซึ่งเป็น
เพราะส่วนใหญ่การจัดกลุ่มจะดำเนินกิจกรรมไม่ครบวงรอบที่กำหนดดังได้กล่าวไว้ใ นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ดูแลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของครูจึงควรมี การ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ครูร่วมทำกิจกรรมให้ครบขั้นตอนที่กำหนดและให้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มีการ
ติดตามนิเทศ สรุปผล ก็จะทำให้สภาพการดำเนินงานในปัจจุบันบรรลุผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่ดีขึ้น
5.3 สำหรับแนวทางในการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มเห็นควรใช้กระบวนการ PDCA โดยเริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของครูที่ต้องการพัฒนาแต่ละขั้นตอนและพิจารณารายละเอี ยดย่อยของแต่ละ
ขั้นตอนที่ได้จากการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์แล้วนำมาวางแผน จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการตามลำดับความ
ต้องการจำเป็น มอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ ตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องและนำผลมา
ปรับปรุงในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ถือว่ากระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่
สามารถประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากทำครบวงจรตั้งแต่ Plan คือ การวางแผนงาน Do คือ การ
ทำงานตามแผนงาน Check คือ ตรวจสอบการทำงาน และ Action คือ การกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้
ดีขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) หากพัฒนาแล้วได้มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาก็ย่อมส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและถือว่า
เป็นความประสบความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ [9]
ที่กล่าวว่าวงจรเดมมิ่งหรือวงจร PDCA เป็นเครื่องมือในการใช้ในการบริห ารองค์การให้มีคุณภาพสำหรับใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับบัณฑิต เหมือดอดทน และวิทร วิภา
หัสน์ [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle :
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PDCA) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 1) ศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle :
PDCA) และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและ ข้อเสนอแนะการศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหาร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ ่ ง (Deming Cycle : PDCA) ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ในจังหวัดเลย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านการตรวจสอบร่วม ด้านการปรับปรุง ด้านการดำเนินงานและ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน
2. ปัญหาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริห ารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย จะพบว่ าการวางแผนการ
บริหารงานของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) นั้นอยูในระดับน้อยที่สุด 3. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลยเพื่อให้การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming Cycle : PDCA) มีประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่ างมีศักยภาพในฐานะเป็นพลโลก และได้รับการ
พัฒนาให้เป็นมืออาชีพ มาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการด้วยคุณภาพในระดับสากล ประกอบด้วยการ
พัฒนา 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน 2) การดำเนินงาน 3) การตรวจสอบ และ 4)การปรับปรุง โดยการพัฒนาเป็นไป
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สำหรับ ด้านการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ด้านให้
ใช้กระบวนการ PDCA มาประกอบในการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึกษาโดยผู้บริหารควรนำผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตามลำดับความต้องการและจำเป็นโดย
เลือกจากด้านและขั้นตอนที่มีลำดับความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ที่มีความต้องการพัฒนาสูง เช่น การสร้างความรู้ และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และควรมีพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆให้กับครู
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควรดำเนินการ
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษาตามรูปแบบการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
1.2 สถานศึกษาโดยผู้บริหารควรรจัดบรรยากาศ ทรัพยากรงบประมาณที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ รวมทั้ง
ร่วมประสานงานกับบุคคลภายนอกให้กับครูเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีทิศทางและบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อใช้ประกอบการบริหารสถานศึกษาและบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
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