
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

 1.1.1 ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 1.1.2 ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 

 1.2.1 ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 
 1.2.2 ด้านสภาพสังคมชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้าง 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

  2.1 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

  2.2 ร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

   2.2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  
   2.2.2 วิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์  
   2.2.3 ร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  2.3 ผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกลยุทธ์การบริหารจัด    
การเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างกลยุทธ์ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 3.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์  
  3.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์  
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 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

  4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน จากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
     4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
         4.1.2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

4.2 ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัด 
การเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

  4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือ 
  เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
        1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 
                       1.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5) 
                       1.1.2 ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ตารางท่ี 6) 
        1.1.3 ด้านดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ตารางท่ี 7) 
             1.1.4 สรุปภาพรวม (ตารางท่ี 8) 
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ตารางที ่5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ  ตำแหน่งและระดับการศึกษา 
 

N = 64 

 

  จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ รอ้ยละ 37.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 
        หญิง 58 90.62 
รวม 64 100.00 
2. ตำแหน่ง   
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 
        ครูเชี่ยวชาญ - - 
รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 
รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    
ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายใน (N = 64) 

 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สภาพปัจจบุัน (N = 64) สภาพที่พึงประสงค์ (N = 64) 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

1. การแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ  (PLC) 
เพื่ อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ใน
สถานศึกษาได้ 

4.14 0.72 มาก 4.80 0.44 มากที่สุด 

2. การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

4.02 0.82 
 

มาก 4.80 
 

0.44 
 

มากที่สุด 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.93 0.78 
 

มาก 4.79 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

4. การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา 

3.80 0.80 
 

มาก 4.84 
 

0.37 
 

มากที่สุด 

5. การสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนว
ทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.88 0.90 
 

มาก 4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 

6. การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

3.80 
 

0.88 
 

มาก 4.84 
 

0.42 
 

มากที่สุด 

7. การให้คำแนะในการดำเนินการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ประสบ
ความสำเร็จ 

3.75 
 

0.92 
 

มาก 4.77 
 

0.47 
 

มากที่สุด 

8. การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจ
ในการจัดทำร่วมแก้ปัญหา 

3.79 
 

0.89 
 

มาก 4.79 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

9. การพัฒ นาให้ ค รูมี ค วามรู้ ก ารสร้ าง
เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องที่
จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.68 
 

0.97 
 

มาก 4.77 
 

0.47 
 

มากที่สุด 

10. มีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้
ครูมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.59 
 

0.83 
 

มาก 4.80 
 

0.40 
 

มากที่สุด 

11. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด 
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)   

3.63 
 

0.80 
 

มาก 4.79 
 

0.41 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจบุัน (N = 64) สภาพที่พึงประสงค์ (N = 64) 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

12. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ   
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC) ที่ มี กระบวนการที่ ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

3.48 
 

0.89 
 

ปานกลาง 4.77 
 

0.47 
 

มากที่สุด 

13. การกำกับติ ดตาม และรายงานผล 
การด ำ เนิ น ก าร ชุม ชน การ เรี ย น รู้  
ทางวิชาชีพ (PLC)   

3.80 
 

0.88 
 

มาก 4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.69 มาก 4.80 0.35 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่าสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.79, σ= 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีกระบวนการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับปานกลาง  (µ= 3.48,   
σ= 0.89) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  เพ่ือให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้  (µ= 4.14, σ=0.72) รองลงมา
ได้แก่การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)     
(µ= 4.02, σ= 0.82)  และการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
(µ= 3.93, σ=0.78) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ด้านการบริหารจัดการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของสถานศึกษา (µ= 4.84,     
σ =0.37)การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (PLC) อย่างเป็นระบบ (µ= 4.84, σ= 0.42)
รองลงมาได้แก่ การสร้างความรู้และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) และการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) (µ= 4.82, σ= 0.39) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหาร

จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    
ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายใน (N = 64) 

 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ 

µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (PLC) 

3.88 0.83 มาก 4.83 0.40 มากที่สุด 

1. การรวมกลุ่มครูที่มีความสนใจ ค่านิยม และ
มีความเช่ือในทิศทางเดียวกัน 

3.88 0.76 มาก 4.80 0.44 มากที่สุด 

2. มีบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถาน
ประกอบ การ  ป ราชญ์ ชาวบ้ าน  ห รื อ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม 

3.46 1.01 ปานกลาง 4.79 0.46 มากที่สุด 

3. มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม
อย่างชัดเจน   

3.91 0.82 มาก 4.86 0.35 มากที่สุด 
4. มีการจัดทำเอกสารขอจัดตั้ งกลุ่ มตาม

รูปแบบที่สถานศึกษากำหนด 
4.25 0.72 มาก 4.88 0.33 มากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งท่ี 
ต้องการพัฒนา 

3.90 0.74 มาก 4.82 0.42 มากที่สุด 

5. มีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนหรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนา ด้านความรู้  ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.91 0.75 มาก 4.84 0.37 มากที่สุด 

6. มีการสรุปเป็นประเด็นปัญหาหรือประเด็นท่ี
จะพัฒนา 

3.86 0.72 มาก 4.84 0.37 มากที่สุด 

7. มีการเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา หรือ
สิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน    

3.93 0.74 มาก 4.88 0.38 มากที่สุด 

8. มีการเลือกปัญหาสำคัญหรือจำเป็นต้อง
พัฒนา 

3.98 0.77 มาก 4.82 0.43 มากที่สุด 

9. มีนำประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา
ที่สำคัญมาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิ
ของปัญหา 

3.80 0.77 มาก 4.82 0.43 มากที่สุด 

10. มีกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
     ที่ผู้ เรียนต้องการพัฒนาที่สอดคล้อง กับ

ปัญหาและสาเหตุ 

3.91 0.72 มาก 4.77 0.50 มากที่สุด 

11. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา
อย่างชัดเจน 

3.88 0.76 มาก 4.80 0.44 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ 

µ σ แปลผล µ σ แปลผล 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ 
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.75 0.80 มาก 4.75 0.56 มากที่สุด 

12. Model Teacher จั ด เต รี ย ม แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรมที่
น ำมาใช้ ในการแก้ปัญ หาหรือพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน 

3.88 0.66 มาก 4.79 0.53 มากที่สุด 

13. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม
ในการการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อให้เป้าหมายในการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนา 

 
 
 
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้

เป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
บรรลุผลได้มากท่ีสุด 

3.71 0.82 มาก 4.73 0.59 มากที่สุด 

14. ออกแบบแผนงาน แผนการสอน โดย
คำนึงถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ ตามลักษณะปัญหา 

3.88 0.72 มาก 4.79 0.46 มากที่สุด 

15. มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วม
ให้คำแนะนำในการออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.54 1.01 มาก 4.71 0.68 มากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
ปรับปรุงแก้ไข 

3.85 0.69 มาก 4.81 0.46 มากที่สุด 

16. กิจกรรมผู้เรียนมีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
และความสอดคล้องวัตถุประสงค์ 

3.84 0.71 มาก 4.77 0.54 มากที่สุด 

17. กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และ
ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ 

3.86 0.70 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 

18. เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม 
และความสอดคล้องวัตถุประสงค ์

3.75 0.79 มาก 4.82 0.47 มากที่สุด 

19. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง
เหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องวัตถุประสงค ์

3.91 0.67 มาก 4.86 0.40 มากที่สุด 

20. กิจกรรมขั้นนำ มี ความ เหมาะสม เป็ น
ประโยชน์และเป็นไปได้ 

3.82 0.61 มาก 4.80 0.48 มากที่สุด 

21. กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็น 
     ประโยชน์และเป็นไปได้ 

3.93 0.66 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 

22. กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เป็น
ประโยชน์ เป็นไปได้ 

3.84 0.68 มาก 4.79 0.49 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

ขั้นตอนที่ 5 จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 3.85 0.79 มาก 4.71 0.64 มากที่สุด 
23. มีการสรุปประมวล สะท้อนข้อคิด นำมา 

ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
สมบูรณ์ 

3.84 0.73 มาก 4.80 0.44 มากที่สุด 

24. Model Teacher นำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในห้องเรียนจริง 

4.00 0.63 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 

25. เพื่อนสมาชิก (Buddy Teacher) อย่างน้อย
หนึ่งคน ร่วมสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติ
จริง 

3.96 0.85 มาก 4.73 0.59 มากที่สุด 

26.  มีการบันทึกเป็นวีดีทัศน์โดยเฉพาะช่วงเวลา
ที่สำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.46 1.08 ปานกลาง 4.63 0.68 มากที่สุด 

27. ความเหมาะสมลักษณะสภาพท่ัวไปของ
สถานท่ีจัดการเรียนรู ้

3.82 0.79 มาก 4.71 0.62 มากที่สุด 

28. ความเหมาะสมของอุปกรณ์สื่อ สิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ 

3.68 0.77 มาก 4.64 0.72 มากที่สุด 

29. บ ร รย าก าศ ก ารก า ร เรี ย น ก า รส อ น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 

3.89 0.78 มาก 4.71 0.68 มากที่สุด 

30. การจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามลำดับของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.98 0.75 มาก 4.71 0.68 มากที่สุด 

31. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของการเรียนการสอน 

3.89 0.71 มาก 4.77 0.57 มากที่สุด 

32. ครู มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่
แสดงออกว่าไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นได้ 

3.95 0.75 มาก 4.75 0.61 มากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการ 

เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.90 0.75 มาก 4.78 0.53 มากที่สุด 

33. มีจัดประชุมกลุ่ม และนำหลักฐานต่าง ๆ ใน
การจัดสอน นำเสนอในการประชุม 

3.88 0.81 มาก 4.70 0.63 มากที่สุด 

34. ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.89 0.76 มาก 4.77 0.50 มากที่สุด 

35. กิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนการมี
ปฏิสัมพันธ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและครูกับผู้เรียน 

3.96 0.71 มาก 4.77 0.57 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

36. บรรยากาศของบทเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และ/
หรือข้อเสนอ 

3.96 0.74 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 

37. กิ จกรรมการเรี ยน รู้ น ำไปสู่ ก ารพัฒ นา
ความสามารถของผู้เรียน 

3.89 0.80 มาก 4.70 0.66 มากที่สุด 

38. การกำหนดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน
ระดับความสามารถของผู้เรียน 

3.91 0.67 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 

39. ลำดับขั้นตอนการนำเสนอคำอธิบายหรือการ
ตั้งประเด็นคำถาม ของครู 

3.86 0.72 มาก 4.79 0.46 มากที่สุด 

40. ความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของ
สื่อ 

3.89 0.76 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 
41. การเสริมแรงของครูต่อผู้เรียน 3.86 0.72 มาก 4.84 0.50 มากที่สุด 
42. ความเพียงพอเหมาะสมของสื่อ 3.80 0.84 มาก 4.84 0.50 มากที่สุด 
43. ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำหนด 
3.91 0.79 มาก 4.80 0.52 มากที่สุด 

44. การร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.93 0.74 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 

ขั้นตอนที่  7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการ 
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.93 0.71 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 

45. Model Teacher นำผลสรุปที่ ได้ รวบรวม 
บันทึกเขียนเป็นรายงานผล 

4.09 0.72 มาก 4.84 0.42 มากที่สุด 

46. ผลที่ได้จากการสรุป นำไปสู่การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ รอบใหม่ซึ่ งเช่ือมั่ นว่าการ
จัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

3.77 0.69 มาก 4.86 0.40 มากที่สุด 

47. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลสำเร็จของ
งาน 

3.93 0.74 มาก 4.82 0.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.87 0.62 มาก 4.79 0.42 ม า ก
ที่สุด 

 
 จากตารางที่  7 พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (µ= 3.87, σ= 0.62)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นมี
บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่มอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (µ= 3.46, σ = 1.01) และมีการบันทึกเป็นวีดีทัศน์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สำคัญของ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (µ= 3.46, σ= 1.08) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มีการจัดทำเอกสาร   
ขอจั ด ตั้ งกลุ่ ม ต าม รูป แบ บ ที่ ส ถ าน ศึ กษ าก ำห นด  (µ=  4.25, σ=0.72) รอ งล งม าได้ แก่                
Model Teacher นำผลสรุปที่ ได้รวบรวม บันทึกเขียนเป็นรายงานผล  (µ= 4.09, S.D. =0.72) 
Model Teacher และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง (µ= 4.00, σ= 0.63) 
 สภาพที่ พึ งประสงค์ ด้ านการดำเนิ นการชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ  (PLC)               
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการจัดทำเอกสารขอจัดตั้งกลุ่มตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด (µ= 4.88,    
σ= 0.33) มีการเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน (µ= 4.88, σ= 
0.38)รองลงมาได้แก่ มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน (µ= 4.86, σ= 0.35) การ
วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องวัตถุประสงค์และผลที่ได้จากการสรุป 
นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและ   
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม (µ= 4.86, σ= 0.40) 
 
ตารางท่ี 8 สรุปภาพรวม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ 

ที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (N=64) 

 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สภาพปัจจบุัน (N = 64) สภาพที่พึงประสงค์ (N = 64) 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
    การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.79 0.69 มาก 4.80 0.35 มากที่สุด 

2. ด้านการดำเนินการชุมชนการ 
    เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.87 0.62 มาก 4.79 0.42 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.61 มาก 4.79 0.39 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่  8 พบว่าสรุปภาพรวมสภาพปัจจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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 1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.2.1 ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ (ตารางที่ 9) 
1.2.2 ด้านสภาพสังคมชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ตารางท่ี 10) 
1.2.3 สรุปภาพรวม (ตารางท่ี 11) 

 

ตารางที่  9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์  
การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (N = 64) 

 
การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (PLC) 
สภาพปัจจบุัน (N = 64) สภาพที่พึงประสงค์ (N = 64) 

µ σ แปลผล µ σ แปลผล 
1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ 
    ทางวิชาชีพ (PLC) 

3.77 0.66 มาก 4.61 0.78 มากที่สุด 

2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

3.77 0.56 มาก 4.55 0.78 มากที่สุด 

3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่
ต้องการพัฒนา 

3.68 0.61 มาก 4.55 0.78 มากที่สุด 

4. การออกแบบและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.84 0.42 มาก 4.71 0.59 มากที่สุด 

5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และปรับปรุงแก้ไข 

3.46 0.74 ปานกลาง 4.68 0.61 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

3.80 0.40 มาก 4.71 0.53 มากที่สุด 

7. การประเมินผล/ สะท้ อนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.50 0.76 มาก 4.64 0.62 มากที่สุด 

8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.64 0.62 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.60 มาก 4.65 0.66 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่าสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (µ= 3.69, σ= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  (µ= 3.84,     
σ= 0.42) รองลงมาได้แก่ จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (µ= 3.80, σ= 0.40) การบริหารจัด       
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การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (µ= 3.77, σ= 0.66) และการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ (PLC) (µ = 3.77, σ = 0.56) 
 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมและรายข้ออยู่      
ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม (µ = 4.75, σ = 0.58) รองลงมาได้แก่ ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม (µ=4.71,σ =0.59) จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (µ= 4.71,σ = 0.53) 
 
ตารางที่  10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์  

การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร  ด้านสภาพชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (N = 64) 

 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สภาพปัจจบุัน (N = 64) สภาพที่พึงประสงค์ (N = 64) 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (PLC) 

3.77 0.66 มาก 4.61 0.78 มากที่สุด 

2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

3.71 0.53 มาก 4.55 0.78 มากที่สุด 

3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่
ต้องการพัฒนา 

3.71 0.53 มาก 4.55 0.78 มากที่สุด 

4. การออกแบบและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.46 0.76 ปานกลาง 4.76 0.40 มากที่สุด 

5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

3.86 0.35 มาก 4.79 0.41 มากที่สุด 

6. ก ารจั ดก าร เรี ยน รู้  /กิ จกรรม  /
นวัตกรรม 

3.77 0.47 มาก 4.86 0.40 มากที่สุด 

7. การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.46 0.74 ปานกลาง 4.45 0.89 มาก 

8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

3.93 0.26 มาก 4.86 0.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 0.54 มาก 4.69 0.61 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านสภาพชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.70, σ= 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่   
ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/



 

 
150 

 

 

นวัตกรรม (µ= 3.93, σ= 0.60)  รองลงมาได้แก่ การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) (µ= 3.77, σ= 0.66)และจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม (µ= 3.77, σ= 0.47) 
 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ด้านสภาพชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.69,   
σ= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรมสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม (µ= 3.86, σ= 0.40)  รองลงมาได้แก่ และวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 
(µ= 3.79, σ= 0.41) 
ตารางที่ 11 สรุปภาพรวม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันและสภาพ          

ที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (N = 64)     

 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

สภาพปัจจบุัน(N = 64) สภาพที่พึงประสงค์(N = 64) 
µ σ แปลผล µ σ แปลผล 

   1. นโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมือง  
และสภาพเศรษฐกิจ 

3.69 0.60 มาก 4.65 0.66 มากที่สุด 

   2. สภาพสังคมชุมชน และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

3.70 0.54 มาก 4.69 0.61 มากที่สุด 

เฉลี่ย 3.70 0.57 มาก 4.67 0.63 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่าสภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC)  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากส่วน
สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ขั้นตอนที่  2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

        2.1 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 12 - 15) 
        2.1.1 ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (ตารางท่ี 12) 

      2.1.2  ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน (ตารางท่ี 13) 
        2.1.3  ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจจาก    
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (ตารางท่ี 14) 

                2.1.4  ด้านสภาพสังคมชุมชน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (ตารางท่ี 15) 
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 2.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อนและภาวะคุกคามการบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
       2.2.1 จุดแข็งและจุดอ่อนการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้         
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 16) 

     2.2.2 โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 17) 

           2.2.3 ร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 18) 
   2.3 ผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 19) 
   2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างกลยุทธ์ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง  
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 20) 
 

 2.1 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางที่ 12 - 15) 
 

ตารางที่ 12 ความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (N = 64) 

 

ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 

0.16 13 

2. การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ การขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.20 12 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

0.22 11 

4. การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ 
(PLC)  ของสถานศึกษา 

0.27 5 

5. การสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการ
ดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.24 10 

6. การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นระบบ 0.27 5 
7. การให้คำแนะในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ให้ประสบความสำเร็จ 
0.27 5 

8. การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจในการจัดทำร่วม
แก้ปัญหา 

0.26 9 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

9. การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

0.30 4 

10. มีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ครูมีการฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

0.34 2 

11. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

0.32 3 

12. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

0.37 1 

13. การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

0.27 5 

       รวมเฉลี่ย  0.27  
 

 จากตารางที่ 12 พบว่าค่าดัชนี PNImodified จากการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27  โดยมีสี่รายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีกระบวน  
การที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.37) มีการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ครูมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีค่าความต้องการจำเป็น
ลำดับที่ 2 (PNImodified= 0.34) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC) มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่  3 (PNImodified= 0.32) และ    
การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 4 (PNImodified= 0.30) 
 

ตารางที่ 13 ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (N = 64) 

 

ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   0.25 2 
1. การรวมกลุ่มครูที่มีความสนใจ ค่านิยม และมีความเชื่อในทิศทาง

เดียวกัน 
0.24 3 

2. มีบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม  

0.38 1 

3. มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน   0.24 2 
4. มีการจัดทำเอกสารขอจัดตั้งกลุ่มตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด 0.15 4 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 
ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 0.24 4 
1. มีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา  

ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
0.24 3 

2. มีการสรุปเป็นประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา 0.25 2 
3. มีการเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการ

พัฒนาผู้เรียน    
0.24 3 

4 มีการเลือกปัญหาสำคัญต้องแก้ไข หรือจำเป็นต้องพัฒนา 0.21 7 
5. มีนำประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนาที่สำคัญมาศึกษา

วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
0.27 1 

6. มีกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต้องการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับปัญหาและสาเหตุ 

0.22 6 

7. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 0.24 3 
ขั้นตอนที่  3 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.27 1 

1. Model Teacher จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

0.24 4 

2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือให้เป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาบรรลุผล
ได้มากที่สุด 

0.27 2 

3. ออกแบบแผนงาน แผนการสอน โดยคำนึงถึงวิธีการจัดการ
เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะปัญหา  

0.24 3 

4. มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมให้คำแนะนำในการ
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

0.33 1 

ขั้นตอนที่  4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.25 2 
1. กิจกรรมผู้ เรียนมีความเหมาะสม เป็ น ไป ได้  และความ

สอดคล้องวัตถุประสงค ์
0.24 4 

2. กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ 

0.25 3 

3. เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความ
สอดคล้องวัตถุประสงค ์

0.29 1 

4. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน
สอดคล้องวัตถุประสงค ์

0.24 4 



 

 
154 

 

 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 
ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

5. กิจกรรมขั้นนำ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นไปได้ 0.26 2 
6. กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นไปได้ 0.23 8 
7. กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นไปได้ 0.25 3 
8. มีการสรุปประมวล สะท้อนข้อคิด นำมา ปรับปรุง แผนการ

จัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ 
0.25 3 

ขั้นตอนที่  5 จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.22 7 
1. Model Teacher นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง 0.19 7 
2. เพ่ือนสมาชิก (Buddy Teacher) อย่างน้อยหนึ่ งคน ร่วม

สังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติจริง  
0.19 7 

3. มีการบันทึกเป็นวีดีทัศน์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สำคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

0.34 1 

4. ความเหมาะสมลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการเรียนรู้  0.23 3 
5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ 0.26 2 
6. บรรยากาศการการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน  0.21 5 
7. การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับของแผนการจัดการเรียนรู้  0.18 9 
8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการ

เรียนการสอน  
0.22 4 

9. ครู มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่แสดงออกว่าไม่
สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นได้  

0.20 6 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.23 5 

1. มีจัดประชุมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนำ
หลักฐานต่าง ๆ ในการจัดสอน นำเสนอในการประชุม 

0.21 8 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.22 7 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์/การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและครูกับผู้เรียน 
0.20 11 

4. บรรยากาศของบทเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม 
ข้อคาดเดา และ/หรือข้อเสนอ 

0.20 11 

5. กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 0.21 8 
6. การกำหนดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียนระดับความ 

สามารถของผู้เรียน 
0.21 8 

7. ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ คำอธิบายหรือการตั้งประเด็น
คำถามของครู  

0.24 3 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 
ข้อ การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

8. ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพของสื่อ 0.24 3 
9. การเสริมแรงของครูต่อผู้เรียน 0.25 2 
10. ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ 0.27 1 
11. ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 0.23 5 
12. การร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 0.23 5 
ขั้นตอนที่  7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.23 6 

1. Model Teacher นำผลสรุปที่ได้รวบรวม บันทึกเขียนเป็น
รายงานผล  

0.18 3 

2. ผลที่ได้จากการสรุป นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบ
ใหม่ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

0.29 1 

3. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลสำเร็จของงาน 0.23 2 
 รวมเฉลี่ย 0.24  
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าดัชนี PNImodified จากการวิเคราะห์ด้านการดำเนินการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.24  โดยมีการวิเคราะห์จำแนกตามขั้นตอน
การดำเนินการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25    
โดยมีหนึ่งรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่มีบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบ   
การ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่มมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.38)  
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.24      
โดยมีหนึ่งรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีนำประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนาที่
สำคัญมาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหามีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่  1 (PNImodified 
= 0.27) 
 ขั้นตอนที่  3 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.27  โดยมีหนึ่ งรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่   มีผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมให้คำแนะนำในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.33)   
 ขั้นตอนที่  4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.25     
โดยมีสองรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่  เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องวัตถุประสงค์มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.29)  และกิจกรรม



 

 
156 

 

 

ขั้นนำ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นไปได้มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 2 (PNImodified = 
0.26)   
 ขั้นตอนที่   5 จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.22  โดยมี  
สามรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่  มีการบันทึกเป็นวีดิทัศน์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สำคัญของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.34)  ความเหมาะสม
ของอุปกรณ์สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 2 (PNImodified = 0.26)  
ความเหมาะสมลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการเรียนรู้มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่  3 
(PNImodified = 0.23)   
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.23  โดยมีสี่รายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ  
มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่  1 (PNImodified = 0.27)  การเสริมแรงของครูต่อผู้ เรียนมีค่า 
ความต้องการจำเป็นลำดับที่ 2 (PNImodified = 0.25)  ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ คำอธิบายหรือ 
การตั้งประเด็นคำถามของครูและความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อมีค่าความต้องการ
จำเป็นลำดับที่ 3 (PNImodified = 0.24)   
 ขั้นตอนที่  7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.23 โดยมีหนึ่งรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผลที่ได้จากการสรุป นำไปสู่  
การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1  (PNImodified = 0.29)  
 
ตารางที่ 14 ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  (N = 64)  

 

การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 

1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 0.22 7 
2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 0.21 8 
3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 0.24 4 
4. การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.23 6 
5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.35 1 
6. การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.24 4 
7. การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.33 2 
8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.30 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.26  
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  จากตารางที่ 14 พบว่า ค่าดัชนี PNImodified จากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นใน 
การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ด้านนโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.26 โดยมีสามรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ การวิพากษ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.35) 
การประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม มีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 2 
(PNImodified = 0.33) การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรม มี  
ค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 3 (PNImodified = 0.30) 
 

ตารางที่ 15  ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านสภาพสังคมชุมชน และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (N = 64) 

 

การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified ลำดับ 
1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 0.22 8 
2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 0.23 6 
3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 0.23 6 
4. การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.38 1 
5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.24 4 
6. การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.29 2 
7. การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.29 2 
8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 0.24 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.27  
 

  จากตารางที่ 15 พบว่า ค่าดัชนี PNImodified จากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นใน 
การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ด้านนโยบายของรัฐจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.27 โดยมี 
สามรายการที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 (PNImodified = 0.38) การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 2 (PNImodified = 0.29) การประเมินผล/สะท้อนการจัด 
การเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรมมีค่าความต้องการจำเป็นลำดับที่ 3 (PNImodified = 0.29) 
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 2.2 ร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

       2.2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อนและภาวะคุกคามการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

           1) จุดแข็งและจุดอ่อนการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 16) 

         2) โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 17)  

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เพ่ือกำหนดจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน
และภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือ พัฒนากลยุทธ์ 
การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
มีรายละเอียดดังนี้  

ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมา
จัดกลุ่มค่าดัชนี  PNImodified โดยนำค่าดัชนี  PNImodifiedสูงสุด ลบด้วยค่าดัชนี  PNImodified ต่ำที่สุด  
แล้วหารด้วย 2 เพ่ือแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodifiedสูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี 
PNImodifiedต่ำ  [(0.38-0.15) ÷ 2 =0.12] ดังนี้  

กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodifiedสูง เท่ากับ 0.27 – 0.38 
  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodifiedต่ำ เท่ากับ 0.15 – 0.26 
 
ตารางท่ี 16 จุดแข็งและจุดอ่อนการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (N = 64) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

ความต้องการจำเป็น ผลการ
วิเคราะห์ PNImodified ผลการจัดกลุ่ม 

ด้านการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.27 สูง จุดอ่อน 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 

0.16 ต่ำ จุดแข็ง 

2. การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.20 ต่ำ จุดแข็ง 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.22 ต่ำ จุดแข็ง 

4. การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา 

0.27 สูง จุดอ่อน 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)   
ความต้องการจำเป็น ผลการ

วิเคราะห์ PNImodified ผลการจัดกลุ่ม 

5. การสร้างความรู้  และความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบัติ 
การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

6. การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 

0.27 สูง จุดอ่อน 

7. การให้คำแนะในการดำเนินการกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ประสบความสำเร็จ 

0.27 สูง จุดอ่อน 

8. การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจในการจัดทำ
ร่วมแก้ปัญหา 

0.26 ต่ำ จุดแข็ง 

9. การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการ
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.30 สูง จุดอ่อน 

10. มีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ครูมีการฝึกฝน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

0.34 สูง จุดอ่อน 

11. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน  
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

0.32 สูง จุดอ่อน 

12. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ที่มี
กระบวนการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

0.37 สูง จุดอ่อน 

13. การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

0.27 สูง จุดอ่อน 

ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   0.24 ต่ำ จุดแข็ง 
ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

0.25 ต่ำ จุดแข็ง 

1. การรวมกลุ่มครูที่ มีความสนใจ ค่านิยม และมี  
ความเชื่อในทิศทางเดียวกัน 

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

2. มีบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม  

0.38 สูง จุดอ่อน 

3. มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน   0.24 ต่ำ จุดแข็ง 
4. มีการจัดทำเอกสารขอจัดตั้ งกลุ่ ม   (PLC) ตาม

รูปแบบที่สถานศึกษากำหนด 
0.15 ต่ำ จุดแข็ง 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ความต้องการจำเป็น ผลการ
วิเคราะห์ PNImodified   ผลการจัดกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 0.23 ต่ำ จุดแข็ง 
1. มีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนหรือสิ่งที่ต้องการ

พัฒนา ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค ์

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

2. มีการสรุปเป็นประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะ
พัฒนา 

0.25 ต่ำ จุดแข็ง 

3. มีการเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา หรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนาผู้เรียน    

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

4. มีการเลือกปัญหาความสำคัญของปัญหา หรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนา 

0.21 ต่ำ จุดแข็ง 

5. มีนำประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนาที่สำคัญ
มาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

0.27 สูง จุดอ่อน 

6. มีกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต้องการพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ 

0.22 ต่ำ จุดแข็ง 

7. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาอย่าง
ชัดเจน 

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.27 สูง จุดอ่อน 

1. Model Teacher จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้เป้าหมายในการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาบรรลุผลได้มากที่สุด 

0.27 สูง จุดอ่อน 

3. ออกแบบแผนงาน แผนการสอน โดยคำนึงถึงวิธีการ
จัดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะ
ปัญหา  

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

4. มีผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมให้
คำแนะนำในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

0.33 สูง จุดอ่อน 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 

ความต้องการจำเป็น ผลการ
วิเคราะห์ PNImodified ผ    ผลการจัดกลุ่ม 

ขั้นตอนที่  4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.25 ต่ำ จุดแข็ง 
1. กิจกรรมผู้เรียนมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และ

ความสอดคล้องวัตถุประสงค ์
0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

2. กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และความ
สอดคล้องวัตถุประสงค ์

0.25 ต่ำ จุดแข็ง 

3. เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องวัตถุประสงค ์

0.29 สูง จุดอ่อน 

4. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม 
ชัดเจนสอดคล้องวัตถุประสงค์ 

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

5. กิจกรรมขั้นนำ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์
และเป็นไปได ้

0.26 ต่ำ จุดแข็ง 

6. กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์
และเป็นไปได ้

0.23 ต่ำ จุดแข็ง 

7. กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
เป็นไปได้ 

0.25 ต่ำ จุดแข็ง 

8. มีการสรุปประมวล สะท้อนข้อคิด นำมา ปรับปรุง 
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ 

0.25 ต่ำ จุดแข็ง 

ขั้นตอนที่  5 จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.22 ต่ำ จุดแข็ง 
1. Model Teacher นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้

ในห้องเรียนจริง 
0.19 ต่ำ จุดแข็ง 

2. เพ่ือนสมาชิก (Buddy Teacher) อย่างน้อยหนึ่ง
คน ร่วมสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติจริง  

0.19 ต่ำ จุดแข็ง 

3. มีการบันทึกเป็นวีดีทัศน์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่
สำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

0.34 สูง จุดอ่อน 

4. ความเหมาะสมลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่
จัดการเรียนรู้  

0.23 ต่ำ จุดแข็ง 

5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์สื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก ต่าง ๆ 

0.26 ต่ำ จุดแข็ง 

6. บรรยากาศการการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียน  

0.21 ต่ำ จุดแข็ง 

7. การจัดการเรียนรู้ เป็ น ไปตามลำดับของแผน 
การจัดการเรียนรู้  

0.18 ต่ำ จุดแข็ง 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(PLC) 
ความต้องการจำเป็น ผลการ

วิเคราะห์ PNImodified   ผลการจัดกลุ่ม 

8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการเรียนการสอน  

0.22 ต่ำ จุดแข็ง 

9. ครู  มี การดำเนิ นการที่ เหมาะสมกับ ผู้ เรี ยนที่
แสดงออกว่าไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นได้  

0.20 ต่ำ จุดแข็ง 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม 

0.23 ต่ำ จุดแข็ง 

1. มีจัดประชุมกลุ่มและนำหลักฐานต่าง ๆ ในการจัด
สอน นำเสนอในการประชุม 

0.21 ต่ำ จุดแข็ง 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

0.22 ต่ำ จุดแข็ง 

3. กิ จก รรมการ เรี ย น ก ารสอน สนั บ สนุ น ก ารมี
ปฏิสัมพันธ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและครูกับผู้เรียน 

0.20 ต่ำ จุดแข็ง 

4. บรรยากาศของบทเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้าง
ความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และ/หรือข้อเสนอ 

0.20 ต่ำ จุดแข็ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน 

0.21 ต่ำ จุดแข็ง 

6. การกำหนดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียนระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 

0.21 ต่ำ จุดแข็ง 

7. ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ คำอธิบายหรือการตั้ง
ประเด็นคำถามของครู 

0.24 ต่ำ จุดแข็ง 

8. ความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อ 0.24 ต่ำ จุดแข็ง 
9. การเสริมแรงของครูต่อผู้เรียน 0.25 ต่ำ จุดแข็ง 
10. ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ 0.27 สูง จุดอ่อน 
11. ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 0.23 ต่ำ จุดแข็ง 
12. การร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอน 
0.23 ต่ำ จุดแข็ง 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(PLC) 
ความต้องการจำเป็น ผลการ

วิเคราะห์ PNImodified   ผลการจัดกลุ่ม 
ขั้นตอนที่  7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม 

0.23 ต่ำ จุดแข็ง 

1. Model Teacher นำผลสรุปที่ ได้รวบรวม บันทึก
เขียนเป็นรายงานผล 

0.18 ต่ำ จุดแข็ง 

2. ผลที่ได้จากการสรุป นำไปสู่การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้รอบใหม่ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้จะมี
ความแม่นตรงและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

0.29 ต่ำ จุดอ่อน 

3. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลสำเร็จของงาน 0.23 ต่ำ จุดแข็ง 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่าจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
 ด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
  จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้แก่ การจัด
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนกระบวนการที่มีกระบวนการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้
(PNImodified= 0.37) มีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ครูมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (PNImodified= 0.34) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การขับเคลื่อนชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified= 0.32) การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
(PNImodified= 0.32) การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของสถานศึกษา 
(PNImodified= 0.27) การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นระบบ (PNImodified= 
0.27) การให้คำแนะในการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ 
(PNImodified= 0.27) การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) (PNImodified= 0.27) 

  จุดแข็งด้านการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้ (PNImodified= 0.15) การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ การขับเคลื่อนชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  (PNImodified= 0.20) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชน        
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified= 0.22) การสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทาง         
การปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified= 0.24) การสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นครูให้มีกำลังใจในการจัดทำร่วมแก้ปัญหา (PNImodified= 0.26) 
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 ด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  จุดอ่อนด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่ ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ

และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified= 0.27) 
  จุดแข็งด้านการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่ ขั้นตอนที่  1  

การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified= 0.25) ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข (PNImodified= 0.25) ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม(PNImodified= 0.23) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
(PNImodified= 0.23) ขั้นตอนที่  6 ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 
(PNImodified= 0.23) และข้ันตอนที ่5 จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified= 0.22) 
 
ตารางที่ 17  โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  (N = 64) 
 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (PLC) 
ความต้องการจำเป็น ผลการ

วิเคราะห์ PNImodified ผ ผลการจัดกลุ่ม 
นโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ 

   

1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 0.22 ต่ำ โอกาส 
2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 0.21 ต่ำ โอกาส 
3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 0.24 ต่ำ โอกาส 
4. การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/

นวัตกรรม 
0.23 ต่ำ โอกาส 

5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.35 สูง ภาวะคุกคาม 

6. การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.24 ต่ำ โอกาส 

7. การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.33 สูง ภาวะคุกคาม 

8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.30 สูง ภาวะคุกคาม 

สภาพสังคมชุมชน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี    

1. การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   0.25 ต่ำ โอกาส 

2. การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 0.23 ต่ำ โอกาส 

3. การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 0.23 ต่ำ โอกาส 

4. การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.38 สูง ภาวะคุกคาม 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 
 
การดำเนินการตามขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (PLC) 
ความต้องการจำเป็น ผลการ

วิเคราะห์ PNImodified ผ ผลการจัดกลุ่ม 
5. การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข 0.24 ต่ำ โอกาส 

6. การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 0.29 สูง ภาวะคุกคาม 

7. การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.29 สูง ภาวะคุกคาม 

8. การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

0.24 ต่ำ โอกาส 

 
           จากตารางที่ 17 พบว่าโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีดังนี ้
            นโยบายของรัฐ สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 
                  โอกาส ได้แก่ การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified = 
0.22) และการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้แก่ การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified = 0.21) การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา (PNImodified 
= 0.24) การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified = 0.23)     
การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม (PNImodified = 0.24) 
                  ภาวะคุกคาม ได้แก่การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้แก่  
การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข (PNImodified = 0.35) การประเมินผล/ สะท้อน 
การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรม  (PNImodified = 0.33)  และการสรุปผลและเผยแพร่  
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified = 0.30) 
             สภาพสังคมชุมชน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
                  โอกาส ได้แก่ การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (PNImodified = 
0.25) และการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) (PNImodified = 0.23) การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา (PNImodified = 
0.23) การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข (PNImodified = 0.24) และขั้นตอนที่ 7 
สรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified = 0.24) 
                  ภาวะคุกคาม ได้แก่ การดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้แก่          
การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified = 0.38) การจัด    
การเรียนรู้/กิจกรรม /นวัตกรรม (PNImodified=0.29) การประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม (PNImodified = 0.29) 
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สภาวะแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง Strenght 
   -  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได ้ 
   - กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ การขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การสร้างความรู้ และความเข้าใจ แนวทางการ
ปฏิบัติการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจในการจัดทำ
ร่วมแก้ปัญหา 
   - การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา  
   - การวิพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 
   - การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 
   - การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  
   - การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม/นวัตกรรม 
 

  

จุดอ่อน Weakness 
   - การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรติการขับเคลื่อน
กระบวนการท่ีมีกระบวนการท่ีดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
   - การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้ครูมีการฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
   - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การพัฒนาให้ครูมีความรู้การสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องท่ีจำเป็นในการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การกำหนดปฏิทินการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพของสถานศึกษา 
   - การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ  
   - การให้คำแนะนำในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ประสบความสำเร็จ  
   - การกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   - การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม/นวัตกรรม 

 
 

โอกาส Opportunity 
   - การบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ในสถานศึกษา  
    - การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
   - การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา  
   - การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม/นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /
นวัตกรรม 
   - การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข  
   - การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม/นวัตกรรม 

  
ภาวะคุกคาม Threat 

   - การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  
   - การประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม   
   - การสรุปผลและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม 
   - การออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม/นวัตกรรม  
   -  การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 
   - การประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 
 

สภาวะแวดล้อมภายนอก 

 
ภาพที่ 10 SWOT Analysis การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  (อำนวย  นวลจันทร์ : 2561) 
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           2.2.2 วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ นำจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และภาวะคุกคามมาจับคู่วิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ 1) กำหนดกลยุทธเชิงรับ (WT) 
2) กำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 3) กำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และ 4) กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
(SO) และนำมาร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดังตารางที่ 18 

 
ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
  โอกาส (O) ภาวะคุกคาม (T) 
  O1  ด้านการบริหารจัดการชุมชน

การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา  PNImodified 
=0.22 
O2  การรวมกลุม่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)    
PNImodified =0.21 
O3 การวิเคราะห์และระบุปัญหา/
สิ่งที่ ต้องการพัฒนา  
PNImodified =0.24 
O4  การออกแบบและจดัทำ
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  PNImodified =0.23 
O5  การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /
นวัตกรรม  PNImodified =0.33  
O6  วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข  PNImodified 
=0.24 
O7  สรุปผลและเผยแพร่แผนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  
PNImodified =0.24  

T1  การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข PNImodified 
=0.35   
T2  การประเมินผล/ สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 
PNImodified =0.33   
T3  การสรุปผลและเผยแพร่
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  PNImodified =0.30  
T4  การออกแบบและจัดทำ
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  PNImodified =0.38  
T5  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ 
กิจกรรม/นวัตกรรม PNImodified 
=0.29  

  
จุดแข็ง-จุดอ่อน 

และ 
โอกาส-ภาวะคุกคาม 

  
  

  

จุดแข็ง (S) 
จุดแข็ง-โอกาส (SO)  

กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST) 

 กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
S1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้ PNImodified 
=0.16 

S1O1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้ ด้านการบริหาร
จัดการชุมชนการเรียนรู้   

S8T1  วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข  
S10T2 การประเมินผล/ สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม     
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ตารางท่ี 18 (ต่อ)   

จุดแข็ง (S) 
จุดแข็ง-โอกาส (SO)  

กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST)  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S2 การกำหนดนโยบาย แผนการ
ดำเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  PNImodified 
=0.20 
S3. การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  PNImodified 
=0.22 
S4 การสร้างความรู้ และความ
เข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการ 
S5 การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นครูให้
มีกำลังใจในการจัดทำร่วม
แก้ปัญหา PNImodified =0.26 
S6 การรวมกลุม่ชุมชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  PNImodified 
=0.25 
S7 การวิเคราะหแ์ละระบุปญัหา/
สิ่งที่ต้องการพัฒนา PNImodified 
= 0.24 
S8 การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และปรับปรุงแก้ไข PNImodified 
=0.25 
S9 การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /
นวัตกรรม PNImodified =0.22 
S10 การประเมินผล/ สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 
PNImodified =0.23 
S11 การสรุปผลและเผยแพร่
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม PNImodified =0.23 
 
 
  

S2O1 การกำหนดนโยบาย 
แผนการดำเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   
S3O1 การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  S5O1 การสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นครูให้มีกำลังใจใน
การจัดทำร่วมแก้ปัญหา  
S6O2 การรวมกลุม่ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
S7O3 การวิเคราะห์และระบุ
ปัญหา/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา S7O3 
การวิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่
ต้องการพัฒนา  
S8O6 การวิพากษ์ แลกเปลีย่น
เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  
S9O5 การจัดการเรียนรู้ /กิจกรรม 
/นวัตกรรม  
S11O7 การสรุปผลและเผยแพร่
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  
  

S11T3 การสรุปผลและเผยแพร่
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม  
S9T5 การจัดการเรียนรู/้ กิจกรรม/
นวัตกรรม 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ)   

จุดอ่อน (W) 
จุดอ่อน-โอกาส (WO)  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)  

กลยุทธ์เชิงรับ 
W1 ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา PNImodified =0.27 
W2. การกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ของสถานศึกษา PNImodified 
=0.27 
W3. การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้
ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
PNImodified =0.27 
W4. การให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้
ประสบความสำเร็จ PNImodified 
=0.27 
W5. การพัฒนาให้ครูมีความรู้การ
สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องที่จำเป็นในการดำเนินการ
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   PNImodified 
=0.30 
W6. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน การขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  PNImodified 
=0.32 
W7. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ การขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ที่มีกระบวนการที่ดีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ PNImodified =0.37 
W8 การกำกับติดตาม และรายงาน
ผลการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) PNImodified 
=0.27 
W9 การออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม PNImodified =0.27 

W1O1 ด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ในสถานศึกษา  
W9O4 การออกแบบและจัดทำ
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม   
  
  
  

W9T4 การออกแบบและจัดทำ
แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม   
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  การจำแนกกลยุทธ์ของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นำผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix มาจำแนก 1) กำหนดกลยุทธ
เชิงรับ (WT) 2) กำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)  3) กำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 4) กำหนดกลยุทธ์
เชิงรุก (SO) เพ่ือกำหนดร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 ผลการจำแนกกลยุทธ์ของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
จุดอ่อน-โอกาส (WO) กล

ยุทธ์เชิงแก้ไข 
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม 
(WT) กลยุทธ์เชิงรับ 

จุดอ่อน+โอกาส+ภาวะ
คุกคาม 

กลยุทธ ์

W1O1 ด้านการบริหาร
จัดการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา  
W9O4 การออกแบบและ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู/้กิจกรรม/นวัตกรรม   

W9T4 การออกแบบ
และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม   
  

นโยบายของรัฐ 
สถานการณ์ทาง
การเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม
ชุมชน และ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ทำให้
สถานศึกษาควร
สนับสนุนให้มี การ
ออกแบบและจัดทำ
แผนการจดัการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม  

 - สนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา
และพัฒนาผูเ้รียนโดยอาศยั
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 
- สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพแผนการจดัการ
เรียนรู้ของ Model 
Teacher ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

จุดแข็ง-โอกาส (SO) กล
ยุทธ์เชิงรุก 

จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม 
(ST) กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน 

จุดแข็ง+โอกาส+ภาวะ
คุกคาม (SO -ST) 

กลยุทธ ์

S1O1 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
เพื่อให้สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาได้   
ด้านการบริหารจดัการ
ชุมชนการเรียนรู้   
S2O1 การกำหนดนโยบาย 
แผนการดำเนินการการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   
  

S8T1  วิพากษ์ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข  
S10T2 การ
ประเมินผล/ สะท้อน
การจัดการเรยีนรู/้
กิจกรรม/นวัตกรรม    
S11T3 การสรุปผลและ
เผยแพร่แผนการ
จัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม  
S9T5 การจัดการ
เรียนรู/้ กิจกรรม/
นวัตกรรม 

นโยบายของรัฐ 
สถานการณ์ทาง
การเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม
ชุมชน และ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ทำให้
สถานศึกษาต้อง
สนับสนุนให้มีการ
วิพากษ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และปรับปรุง
แก้ไข   
  
  

 - สนับสนุนการยกระดบั
คุณภาพการสนทนาทาง
วิชาชีพ 
 
- สนับสนุนให้ครสูร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 
 - สนับสนุนให้ครูนำ
แผนการจดัการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  

ตารางท่ี 19 (ต่อ)   



 

 
171 

 

 

จุดแข็ง-โอกาส (SO) กล
ยุทธ์เชิงรุก 

จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม 
(ST) กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน 

จุดแข็ง+โอกาส+ภาวะ
คุกคาม (SO -ST) 

กลยุทธ ์

S3O1 การส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   
S5O1 การสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นครูให้มีกำลังใจใน
การจัดทำร่วมแก้ปัญหา  
S6O2 การรวมกลุม่ชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   
S7O3 การวิเคราะห์และ
ระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการ
พัฒนา  
S8O6 การวิพากษ ์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ไข  
S9O5 การจัดการเรียนรู้ /
กิจกรรม /นวัตกรรม  
S11O7 การสรุปผลและ
เผยแพร่แผนการจัดการ
เรียนรู/้กิจกรรม/
นวัตกรรม   

 การจัดการเรยีนรู้ /
กิจกรรม /นวัตกรรม 
และการสรุปผลและ
เผยแพร่แผนการจัดการ
เรียนรู/้กิจกรรม/
นวัตกรรม  
  

- สนับสนุนการนเิทศการ
สอน/สังเกตการสอนให้เกิด
การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของคร ู
 
 - สนับสนุนให้ครูพัฒนา
งานวิจัยนวัตกรรมจาก
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ให้เกิด
ประโยชน์และมีคณุค่าสู่การ
พัฒนาการศึกษาในวงกว้าง 
 
 - ส่งเสริมศักยภาพและยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูด้านการ
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
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       2.2.3  รา่งกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

 เป็นการนำข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์  
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix นำมาร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สรุปไดต้ารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20 กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

          กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติครูด้านการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ครูสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของ Model Teacher ชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการสนทนาทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการนิเทศการสอน/สังเกตการสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  
การจัดการเรียนการสอนของครู 

กลยุทธ์ที่ 8 สนับสนุนให้ครูพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)      
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสู่การพัฒนาการศึกษาในวงกว้าง 
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 2.3  ผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ทักษะในการบริหารงานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการชุนชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังแสดงในตาราง
ที ่21-22 
 
ตารางที่ 21 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

กลยุทธ์ ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและยกย่องเชิดชู
เกียรตคิรูด้านการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

ควรเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนในเรื่องการบริหาร
จัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  โดยเน้นการดำเนินการเชิงรุก  
จะครอบคลุมการบริหารจัดการมากกว่าการ
ส่งเสริมศักยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติครู  

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ครูสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

กลยุทธ์ สนับสนุนให้ครูร่วมกันสร้างเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือสนับสนุน 
ให้ครูมีการแลกเปลี่ยน จะช่วยให้เครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
ควรเพิ่มคำว่า “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital 
Learning Platform)” เพ่ือจะได้เพ่ิมขั้นตอน
การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดกับผู้เรียนและจะ
ทำให้ปัญหาของผู้เรียนจะลดลง 

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ของ Model Teacher 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ควรปรับหรือตัดออก เพราะความหมายจะ
ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์อื่น ๆ  
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ตารางท่ี 21  (ต่อ) 

             กลยุทธ์ ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 
การสนทนาทางวิชาชีพ 

เพ่ิมคำว่า “เชิงวิพากษ์” ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ชื่อของประเด็นยุทธศาสตร์และเป็นการสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ครูนำแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ สนับสนุนให้ครูนำแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน ให้ เพ่ิมคำว่า “การจัดการ
เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก  (Active learning)  เ พ่ื อ
พัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือให้มีวิธีการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือ
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการนิเทศการสอน/สังเกต
การสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนของครู 

ควรปรับหรือตัดออก เพราะความหมายจะ
ใกล้เคียงกับกลยุทธ์อื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่  8 สนับสนุนให้ครู พัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ให้ เกิดประโยชน์ และมีคุณ ค่ าสู่ การพัฒ นา
การศึกษาในวงกว้าง 

ควรปรับหรือตัดออก เพราะความหมายจะ
ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์อื่น ๆ 

 
 จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ ได้จากการสัมมนาอิงผู้ เชี่ ยวชาญ 
(Connoisseurship) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขร่างกลยุทธ์ ได้กลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังตารางที่ 22 
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ตารางท่ี 22 กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาชุมพร ฉบับสมบูรณ ์
 

                         กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้   
 ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital   
              Learning Platform)   
กลยุทธ์ที่  4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้             
 ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับ
 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนา 
              การคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ 
              ทางวิชาชีพ (PLC) 
               
 

 2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างกลยุทธ์ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง  
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  เป็นการประเมินเพ่ือหาความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที ่23 – 25 
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ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง่ 
                ประสบการณ์   

N = 7 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 100.00 อายุ  51-60 ปี 
ร้อยละ 100  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ร้อยละ 85.71 ปริญญาตรี ร้อยละ 14.21 เป็นผู้อำนวย  
การเชี่ยวชาญ ร้อยละ 57.14 และผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 42.86

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 7 100 
        หญิง - - 

รวม 7 100.00 
2. อายุ   
        ต่ำกว่า  30 ปี - - 
        41-50  ปี     - - 
        51-60  ปี 7 100.00 

รวม 7 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี - - 
        ปริญญาโท 6      85.71 

 

        ปริญญาเอก 1 14.29 

รวม 7 100.00 

4.  ตำแหน่ง   

        ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 3 42.86 
        ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 4 57.14 

รวม 7 100.00 



 

 
177 

 

177 
 

ตารางที ่24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (N = 7) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์

x  
S.D. แปลผล x  

S.D. แปลผล x  
S.D. แปลผล x  

S.D. แปลผล 

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการ     
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
(PLC) เชิงรุก 
 

4.57 0.53 มากที่สุด 4.71 0.49 มากที่สุด 4.71 0.49 มากที่สุด 4.86 0.38 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 

4.86 0.38 มากที่สุด 4.86 0.38 มากที่สุด 4.86 0.38 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการแกไ้ขปญัหาและพัฒนา
ผู้เรยีนโดยอาศัยดิจิทลัแพลตฟอรม์ 
(Digital Learning Platform) 

 

4.71 0.49 มากที่สุด 4.71 0.49 มากที่สุด 4.71 0.49 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการ
สนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 24  (ต่อ) 
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์

x  
S.D. แปลผล 

x  
S.D. แปลผล 

x  
S.D. แปลผล 

x  
S.D. แปลผล 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยทุธ์การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) เพื่อ
พัฒนาการคิดและยกระดับคณุภาพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ดว้ย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

4.71 0.49 มากที่สุด 4.86 0.38 มากที่สุด 4.71 0.49 มากที่สุด 4.86 0.38 มากที่สุด 

                      รวมเฉลี่ย 4.77 0.38 มากที่สุด 4.83  0.35 มากที่สุด 4.80  0.37  มากที่สุด 4.86  0.26  มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 24 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรทั้งหมด 5 กลยุทธ์ มีความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกำหนด (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป) โดยรวมทุกด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความเป็นประโยชน์ ( x =4.86, S.D.=0.26)  

รองลงมาได้แก่  ด้านความสอดคล้อง ( x =4.83, S.D.=0.35) ด้านความเป็นไปได้ ( x =4.80, S.D.=0.37) และด้านความเหมาะสม ( x =4.77, S.D.=0.38)   
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ตารางที่  25  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อความเหมาะสม ความสอดคล้อง       
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 

1.  กลยุทธ์ที่พัฒนามีความเป็นไปได้ มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างชุนชนการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

1 

2.  ต้องมีการทำแผนพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษา  โดยครอบคลุมกลยุทธ์
ทั้งหมดท่ีจัดทำขึ้น 

1 

3.  กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความครบถ้วน ความสมบูรณ์และมีความชัดเจน มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษา 

1 

4.  กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ต้องเน้นการสร้างความรู้ในกับครูในสถานศึกษา 1 
    ชุมชนการเรียนรู้เป็นการสร้างความผูกพัน ความเป็นกัลยาณมิตรในเครือข่าย 1 
 
 จากตารางที่ 25 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่กลยุทธ์
ที่พัฒนามีความเป็นไปได้ มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างชุนชนการเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องมี          
การทำแผนพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยครอบคลุมกลยุทธ์ทั้งหมดที่จัดทำขึ้นกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้นมีความครบถ้วน ความสมบูรณ์และมีความชัดเจน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา    
เน้นการพัฒนาครูและสร้างความผูกพัน ความเป็นกัลยาณมิตรในเครือข่าย 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ดำเนินการจำนวน 5 กลยุทธ์ (รายละเอียดกิจกรรม ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง) 

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เชิงรุก 
               กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
               กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Learning Platform)   
               กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
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               กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก  (Active learning) 
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ(PLC) 

 3.1  กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก 
            3.1.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี 26- 27) 
 3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 28) 
 3.2  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3.2.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี 29-30) 
 3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 31) 
               3.3  กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนโดยอาศัยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform)   
 3.3.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี 33- 33) 
 3.3.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 34) 
               3.4  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
           3.4.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี 35 - 36) 
 3.4.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 37) 
 3.5  กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือ
พัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 3.5.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี  38 -39) 
 3.5.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 40) 
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 3.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก 
                     3.1.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี  26- 27) 
  3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี  28) 
 
ตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ ตำแหน่งและระดับการศึกษา  

N = 64 

 

  จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) 
 

ร้อยละ 

1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 
        หญิง 58 90.62 

รวม 64 100.00 
2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก  (N = 64) 

 

ข้อที่ รายการ N = 64 ระดับการ
ปฏิบัติ µ σ 

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

4.41 0.68 มาก 

2 การจัดทำแผนการให้ความรู้ ความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.45 0.66 มาก 

3 การสร้างทีมงานการขับเคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

4.44 0.66 มาก 

4 ระยะ เวล า ใน ก ารด ำ เนิ น ก ารมี ค ว าม
เหมาะสม 

4.39 0.68 มาก 

5 มีคู่มือ เอกสารประกอบการดำเนินการที่
ชัดเจน 

4.42 0.77 มาก 

6 ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร 

4.38 0.77 มาก 

7 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการสร้างความ
เข้าใจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูด้าน
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

4.48 0.62 มาก 

8 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูด้านการดำเนินงานชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.50 0.62 มาก 

9 ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหา สาระ รูปแบบ
ของกิจกรรมโครงการ 

4.58 0.50 มากที่สุด 

10 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได ้ 4.61 0.49 มากที่สุด 
           รวมเฉลี่ย 4.47 0.65 มาก 

 
 จากตารางที่ 27 พบว่าระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการและ   
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.47, 
σ= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้  (µ= 4.61, σ= 0.49) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจที่มี 
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ต่อเนื้อหา สาระ รูปแบบของกิจกรรมโครงการ (µ= 4.58, σ= 0.50) และลักษณะของกิจกรรมเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูด้านการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (µ= 4.50,σ= 0.62) 
 
ตารางที่ 28  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก   
 

รายการประเมิน 

จำนวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ผลสัมฤทธิจ์ากกลยุทธ ์ สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
64 5 7.81 64 100 +92.19 

2. การสร้างทีมงานการขับเคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

64 - - 64 100 +100.00 
 

3. ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อยกระดับคณุภาพการศกึษา 

64 - - 64 100 +100.00 
 

4. ครูที่เข้าร่วมเวทียกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

64 - - 64 100 +100.00 
 

5. ลักษณะของกิจกรรมเป็นการสร้างความ
เข้าใจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูด้าน
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

64 - - 64 100 +100.00 
 

           รวมเฉลี่ย +98.44 
 
 จากตารางที่ 28 พบว่าจากจำนวนครูทั้งหมด 64 คน ก่อนเข้าร่วมกลยุทธ์สนับสนุน  
การบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 5 คน ร้อยละ 7.81 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
แล้ว มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 64 คน ร้อยละ 
100.00 การสร้างทีมงานการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาร้อยละ 100.00 ครูที่เข้าร่วมเวทียกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ร้อยละ 100.00 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการสร้างความเข้าใจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการ
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร้อยละ 100.00 มีผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์เพ่ิมขึ้นทุก
รายการเฉลี่ยโดยรวมมีผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 98.44 
 
 



 

 
184 

 

 

 3.2  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

            3.2.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางที่ 29-30) 
    3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 30) 
 

ตารางที่ 29  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และระดับการศึกษา  

 

 

  จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 

 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) 
(N = 64) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 

 

        หญิง 58 90.62 
รวม 64 100.00 

2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PLC) (N = 64) 

 

ข้อที่ รายการ N = 64 ระดับการ
ปฏิบัติ µ σ 

1 ผู้ เชี่ ย วชาญ  ป ราชญ์ ช าวบ้ าน  สถาน
ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
คำแนะนำในการออกแบบ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรม หรือนวัตกรรม 

4.39 0.66 มาก 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ 

4.42 0.66 มาก 

3 การจัดกลุ่มจากผู้ที่มีความสนใจ ค่านิยม 
และมีความเชื่อในทิศทางเดียวกัน 

4.45 0.66 มาก 

4 ช่วยลดความโดดเดี่ยวให้กับงานครู ทำงาน
เป็นเครือข่ายร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน 

4.36 0.68 มาก 

5 เพ่ิ ม ค วาม รู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ พั น ธกิ จ แล ะ
เป้าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

4.47 0.78 มาก 

6 ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหา สาระ รูปแบบ
ของกิจกรรมโครงการ 

4.41 0.77 มาก 

7 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็น
เครื่องมือที่ ช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

4.52 0.62 มากที่สุด 

8 เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ถือว่า
ทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น  จึงเรียนรู้
ร่วมกันได ้

4.53 0.62 มากที่สุด 

9 เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน 

4.50 0.50 มาก 

10 ความพึงพอใจของครูผู้ สอนที่ เข้ าร่วม
โครงการ 

4.56 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.64 มาก 
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 จากตารางที่  30 พบว่าระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.46, σ= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ 
(µ= 4.56, σ= 0.50) รองลงมาได้แก่ เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ถือว่าทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้  (µ= 4.53, σ= 0.62) 
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ (µ= 4.52, σ= 0.62) 
  

ตารางที่ 31  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รายการประเมิน 

จำนวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ผลสัมฤทธิจ์ากกลยุทธ ์ สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1. ความรู้ เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายและสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 

64 7 9.37 

 

64 100 +90.63 
 

2. การจัดกลุ่มจากผู้ที่มีความสนใจ ค่านิยม 
และมีความเช่ือในทิศทางเดียวกัน 

64 - - 64 100 +100.00 
 

3  กลุ่ ม ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพที่ มี
บุคลากรทางการศึกษา ตั วแทนสถาน
ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม   

64 - - 64 100 +100.00 
 

4. ลักษณะของกิจกรรมเป็นการสร้างความ
เข้าใจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูด้าน
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

64 - - 64 100 +100.00 
 

รวมเฉลี่ย + 97.66 
 
      จากตารางที่ 31 พบว่าจากจำนวนครูทั้งหมด 64 คน ก่อนเข้าร่วมกลยุทธ์ สนับสนุน  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)          
ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 7 คน 
ร้อยละ 9.37 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว มีความรู้เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 
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จำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00 การจัดกลุ่มจากผู้ที่มีความสนใจ ค่านิยม และมีความเชื่อในทิศทาง
เดียวกันร้อยละ 100.00 กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน 
สถานประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม ร้อยละ 100.00 ลักษณะของ
กิจกรรมเป็นการสร้างความเข้าใจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการดำเนินงานชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร้อยละ 100.00 มีผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์เพ่ิมขึ้นทุกรายการ เฉลี่ย
โดยรวมมี ผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 97.66 

 3.3  กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนโดยอาศัยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform)  
   3.3.1  ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี  32 - 33) 
   3.3.2  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วดัของกลยุทธ์(ตารางที่ 34) 
 
ตารางที่ 32 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ ตำแหน่งและระดับการศึกษา  

N = 64 

 

  จากตารางที่ 32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 

 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 
        หญิง 58 90.62 

รวม 64 100.00 
2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 



 

 
188 

 

 

ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปฏิบัติตามกลยุทธ์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) (N = 64) 

 
 

ข้อที่ 
 

รายการ 
N = 64 ระดับการ

ปฏิบัติ µ σ 

1 การให้ความรู้และทักษะในพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 

4.39 0.66 มาก 

2 ความหลากหลายของสื่อเทคโนโลยี 4.38 0.65 มาก 
3 สื่อที่ใช้มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
4.59 0.56 มากที่สุด 

4 ความพร้อมของสื่ อและอุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.41 0.68 มาก 

5 ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา 

4.64 0.68 มากที่สุด 

6 การสร้างความร่วมมือของครูผู้สอนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดย
อาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning 
Platform) 

4.36 0.76 มาก 

7 ครูผู้สอนมีทักษะการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Learning Platform) ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

4.48 0.62 มาก 

8 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Learning Platform) ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

4.63 0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.48 0.65 มาก 
 

  จากตารางที่ 33 พบว่าระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้ เรียน โดยอาศัยดิจิทั ลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) โดยรวมอยู่ ในระดับมาก          
(µ= 4.48, σ= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (µ= 4.64, σ=0.68) 
รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (µ= 4.63, σ= 0.58) และสื่อที่ใช้มีความสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ (µ= 4.59, σ= 0.56) 
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ตารางที่ 34 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 

 

รายการประเมิน 

จำนวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ผลสัมฤทธิจ์ากกลยุทธ ์ สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาและ 
   พัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลเพลต 
   ฟอร์ม (Digital Learning Platform) 

64 10 15.62 64 100 +84.38 
 

2. ครูที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ 
   ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

64 - - 64 100 +100.00 
 

3. จำนวนผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

64 - - 64 100 +100.00 
 

4. ครูผู้สอนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 

64 - - 64 100 +100.00 
 

รวมเฉลี่ย +96.10 
      
  จากตารางที่ 34  พบว่าจากจำนวนครูทั้งหมด 64 คน ก่อนเข้าร่วมกลยุทธ์ สนับสนุน  
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลเพลตฟอร์ม (Digital 
Learning Platform) จำนวน 10 คน ร้อยละ 15.62 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว มีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00 ครูที่ให้ความร่วมมือและ
มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจำนวน จำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00 
จำนวนผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจำนวน 64 คน ร้อยละ 
100.00 ครูผู้ สอนมีทักษะการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจำนวน 
64 คน ร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์เพ่ิมขึ้นทุกรายการ เฉลี่ยโดยรวมมีผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 96.10 
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     3.4  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เชิงบวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
                       3.5.1  ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี 35-36)   
           3.5.2  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี 37)   
 
ตารางที่ 35 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ ตำแหน่งและระดับ

การศึกษา  
N = 64 

 
  จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 62.50 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 
        หญิง 58 90.62 

รวม 64 100.00 
2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 36 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติตามกลยุทธ์ สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 
เชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของ
ผู้เรียน (N = 64) 

 
ข้อที่ รายการ N = 64 ระดับการปฏิบัติ 

µ σ 

1 การให้ความรู้และแนวทางในการสนทนา
ทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน  

4.59 0.58 มากที่สุด 

2 สมาชิกร่วมกันสะท้อนคิดวิพากษ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ 

4.73 0.54 มากที่สุด 

3 ผลจากการร่วมกันสะท้อนคิดจะถูกรวบรวม
นำมาประมวลสรุปและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

4.70 0.46 มากที่สุด 

4 การรักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
บรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพ เชิ ง
วิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เชิงบวก 

4.48 0.67 มาก 

5 ผู้เชี่ยวชาญปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย ว ข้ อ งม าร่ ว ม ส ะท้ อ น คิ ด วิ พ าก ษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.45 0.66 มาก 

6 มีการยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 

4.67 0.56 มากที่สุด 

7 การเปิดใจรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.56 0.53 มากที่สุด 

8 ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพ เชิ ง
วิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เชิงบวก 

4.78 0.42 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.55 มากที่สุด 
 



 

 
192 

 

 

  จากตารางที่ 36 พบว่าระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ สนับสนุนการสร้างบรรยากาศ      
การสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ= 4.63, σ= 0.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่       
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก (PLC) (µ= 4.78, σ=0.42) รองลงมาได้แก่ สมาชิกร่วมกัน
สะท้อนคิดวิพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  (µ= 4.73, σ= 0.54) 
และผลจากการร่วมกันสะท้อนคิดจะถูกรวบรวมนำมาประมวลสรุปและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (µ= 4.70, σ= 0.46) 
 
ตารางที่ 37 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพ

เชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 

รายการประเมิน 

จำนวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ผลสัมฤทธิจ์ากกลยุทธ ์ สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการ

สนทนา ทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

64 5 7.81 64 100 +92.19 
 

2. ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ เป้ าห ม าย ก ารส ร้ า ง
บรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

64 5 7.81 

 

64 100 +92.19 
 

3. ทักษะการสร้างบรรยากาศสนทนาทาง
วิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   

64 5 7.81 64 100 +92.19 
 

4. ผู้เช่ียวชาญปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนคิดวิพากษ์สร้าง
บรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

  

64 - - 64 100 +100 

รวมเฉลี่ย +94.14 
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 จากตารางที่ 37 พบว่าจากจำนวนครูทั้งหมด 64 คน ก่อนเข้าร่วมโครงการกลยุทธ์ สนับสนุน
การสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพ เชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย     
การสร้างบรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทักษะ       
การสร้างบรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 5 คน 
ร้อยละ 7.81 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการสนทนา         
ทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  จำนวน 64 คน ร้อยละ 100 ความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายการสร้างบรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
จำนวน 64 คน ร้อยละ 100 ทักษะการสร้างบรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  (PLC) จำนวน 64 คน ร้อยละ 100 ผู้เชี่ยวชาญปราชญ์ชาวบ้านหรือ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนคิดวิพากษ์สร้างบรรยากาศสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน         
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 94.14 
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 3.5 กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC) 
                    3.5.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (ตารางท่ี  38 - 39)   
                    3.5.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (ตารางท่ี  40)   
 

ตารางที่ 38 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ ตำแหน่งและระดับ
การศึกษา 

 N = 64 

 

  จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 
        หญิง 58 90.62 

รวม 64 100.00 
2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 
        ครูเชี่ยวชาญ -  

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 39  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
ข้อที่ รายการ N = 64 ระดับการปฏิบัติ 

µ Σ 

1 การให้ความรู้และแนวทางในการใช้กลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.41 0.61 มาก 
 

2 ความหลากหลายของการใช้กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือ
พัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.34 0.67 มาก 
 

3 เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.53 0.50 มากที่สุด 
 

4 ความพร้อมของเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการคิด
และยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

4.42 0.59 มาก 
 

5 ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา 

4.77 0.50 มากที่สุด 
 

6 การสร้างความร่วมมือของครูผู้สอนในพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก  (Active 
learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่  21 
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.45 0.56 มาก 

7 ครูผู้สอนมีทักษะการใช้กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือ
พัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.48 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 39  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการ N = 64 ระดับการปฏิบัติ 
µ Σ 

8 ความพึงพอใจในการสนับสนุนให้ครูใช้ 
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

4.64 0.48 มากที่สุด 
 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.58 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 39 พบว่าระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่  21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  (µ= 4.51, 
σ= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (µ= 4.77, σ=0.50) รองลงมาได้แก่ 
ความพึงพอใจในการสนับสนุนให้ครู ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก  (Active learning) 
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) (µ= 4.64, σ= 0.48) และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (µ= 4.53, σ= 0.50) 
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ตารางที่ 40  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์ สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษ  
ที ่21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

รายการประเมิน 

จำนวน 
ผู้ร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ผลสัมฤทธิจ์ากกลยุทธ ์ สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การจัดการ

เรี ย น รู้ เ ชิ งรุ ก  (Active learning) เพื่ อ
พัฒ นาการคิดและยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 

64 10 15.63 64 100 +84.38 

2. Model Teacher ที่มีใช้กลยุทธ์การจัดการ
เรี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก  (Active learning) เพื่ อ
พัฒ นาการคิ ด และยกระดั บคุณ ภ าพ
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 

64 - - 64 100 +100 

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

64 - - 395 395 +100 

4. ความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
คิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่  21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC) 

64 - - 64 100 +100 

รวมเฉลี่ย +96.09 
 
      จากตารางที่ 40 พบว่าจากจำนวนครูทั้งหมด 64 คน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์  
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 10 คน ร้อยละ 15.63 หลังจากเข้า
ร่วมโครงการแล้ว มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)       
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ  (PLC) จำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00  Model Teacher ที่มี ใช้กลยุทธ์การจัด        
การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ทั้งหมด 64 คน ร้อยละ 100.00 การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00 ความพร้อมของเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 64 คน ร้อยละ 100.00 เฉลี่ยโดยรวมมีความรู้ ทักษะ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
96.09 
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ตารางท่ี 41 สรุปประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ที ่

 

รายการ 
N = 64 ระดับการ

ปฏิบัติ µ σ 

1 สนั บสนุ น การบริห ารจัดการและการ
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เชิงรุก 

4.47 0.65 มาก 

2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

4.46 0.64 มาก 

3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
โดยอาศั ยดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ม  (Digital 
Learning Platform) 

4.48 0.65 มาก 

4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนา
ทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

4.63 0.55 มากที่สุด 

5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการ
คิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่  21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

4.51 0.58 มากที่สุด 

 รวมทั้งสิ้น 4.51 0.61 มากที่สุด 
 
            จากตารางที่ 41 สรุปประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  5 กลยุทธ์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.51, σ=0.61) เรียงลำดับ 3 กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 
            ลำดับแรก กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์
ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ  (PLC) เชิ งบวกเพ่ือ เพ่ิ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (µ= 4.63, σ=0.55) ลำดับที่สอง กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (µ= 4.51, σ=0.58) และกลยุทธ์ที่ 3 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning 
Platform) (µ= 4.48, σ=0.65) 
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ตารางที่ 42 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 กลยุทธ์ 
 

 
กลยุทธ์ 

ที ่

 
รายการ 

สรุปผล 
+ สูง 
- ต่ำ 
ร้อยละ 

1 สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เชิงรุก 

+98.44 

2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

+97.66 

3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Learning Platform) 

+96.10 

4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

+75.00 

5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

+94.14 

 เฉลี่ยรวม +94.12 
 
 จากตารางที่ 42 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 กลยุทธ์เฉลี่ยรวม         
มีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนากลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 94.12
เรียงลำดับ ที่มีค่าผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อันดับแรก กลยุทธ์ที่  1 สนับสนุนการบริหารจัดการและ          
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงรุก คิดเป็นร้อยละ 98.44 อันดับสอง กลยุทธ์ที่ 
2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 97.66 อันดับสาม กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) คิดเป็น
ร้อยละ 96.10 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
               ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

 4.1  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน จากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ตารางที่ 43) 
     4.1.2  ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ตาราง
ที่ 44) 
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4.2  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางที่ 45) 

4.3  ผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัด  
การเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางที่ 46) 

    4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางที่ 47-48) 
 

4.1  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน จากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ตารางท่ี 43) 
 
ตารางที ่ 43 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้าง 
               ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
ลำดับ

ที ่
รายวิชาท่ีใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

จำนวน 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนทีไ่ด้ระดับผลการเรียน 
ดี

เยี่ยม
(4) 

ดี
มาก 
(3.5) 

ด ี
 

(3) 

ค่อน
ข้างดี
(2.5) 

ปาน
กลาง
(2) 

พอใช ้
(1.5) 

ต่ำ 
 

(1) 

ต่ำกว่า
เกณฑ ์
(0) 

1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 30 21 2 2 3 2    
2 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 28 3 4 8 7 4 1 1  
3 การบัญชีเบื้องต้น 2 32 18 2 8 4     
4 วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ 42 24 12 6      
5 วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร 22 4 9 7  2    
6 โครงการ 22 20  1 1     
7 การประกอบเครื่องและการติดตั้ง

ซอฟแวร์ 
15 14 1       

8 งานส่วนหน้าโรงแรม 21 4 4 13      
9 งานสารบรรณ 31 12 8 3 4 2 2   
10 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 33 17 8 2 6     
11 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 42 20 5 8 5 4    
12 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 17 8 5 3 1     
13 ชวเลขไทย 31 6 2 9 6 8    
14 บรรจุภัณฑ ์ 29 2 10 5 8 4    

รวม 395 173 72 75 45 26 3 1 0 
ร้อยละ  43.80 18.23 18.99 11.39 6.58 0.76 0.25 0 

  
  จากตารางที่ 43  พบว่า จากผู้เรียน จำนวน 395  คน ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรในการจัดการเรียนการสอน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 173 คน ร้อยละ 43.80 ระดับดีมาก จำนวน 72 คน 
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ร้อยละ 18.23 ระดับดีจำนวน 75 คน ร้อยละ 18.99 ระดับค่อนข้างดี จำนวน 45 คน ร้อยละ 11.39 
ระดับปานกลาง จำนวน 26 คน ร้อยละ 6.58 ระดับ พอใช้จำนวน 3 คนร้อยละ 0.76 และระดับต่ำ
จำนวน 1 คน ร้อยละ 0.25 ไม่มีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
 4.1.2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2561  (ตารางที่ 42) 
 

ตารางที่ 44  ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

ลำดับ
ที ่

รายวิชาท่ีใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

จำนวน 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป) 

การตรงต่อ
เวลา 

ความ
รับผิดชอบ 

การแต่งกาย 
 

กริยา
มารยาท 

1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 30 30 30 30 30 
2 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 28 28 28 28 28 
3 การบัญชีเบื้องต้น 2 32 32 32 32 32 
4 วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ 42 42 42 42 42 
5 วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร 22 22 22 22 22 
6 โครงการ 22 22 22 22 22 
7 การประกอบเครื่องและการติดตั้ง

ซอฟแวร์ 
15 15 15 15 15 

8 งานส่วนหน้าโรงแรม 21 21 21 21 21 
9 งานสารบรรณ 31 31 31 31 31 
10 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 33 33 33 33 33 
11 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 42 42 42 42 42 
12 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 17 17 17 17 17 
13 ชวเลขไทย 31 31 31 31 31 
14 บรรจุภัณฑ ์ 29 29 29 29 29 

รวม 395 395 395 395 395 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 

 
 จากตารางที่ 44  พบว่า จากผู้เรียน จำนวน 395 คน ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการจัดการเรียนการสอน  
มีผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรื่องการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การแต่งกาย และ
กริยามารยาทอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 395  คน  ร้อยละ 100.00  ทุกประเด็นการประเมิน 
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4.2  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูจากการใช้กลยุทธ์  
การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
(ตารางที่ 45) 
 

ตารางที่ 45  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัด     
การเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

ลำดับที่ 
รายวิชาท่ีใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ

เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบญัชี 
2 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์และแปลความหมาย

ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
3 การบัญชีเบื้องต้น 2 แบบฝึกปฏิบตัิวิชาการบัญชีเบื้องตน้ 2 
4 วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ เทคนิคสอนการจัดการเรียนการสอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5 โครงการ เทคนิคสอนการแก้ปญัหาการทำผลงานวิชา

โครงการ 
6 วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร เทคนิคการสอนแบบร่วมใจ 
7 การประกอบเครื่องและการติดตั้งซอฟแวร์ แบบฝึกทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

และการติดตั้งซอฟท์แวร์ 
8 งานส่วนหน้าโรงแรม แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงาน

โรงแรม 
9 งานสารบรรณ ชุดฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือภายใน และหนังสือ

ภายนอกด้วยคอมพิวเตอร ์
10 คณิตศาสตร์พื้นฐาน แบบฝึกปฏิบตัิกิจกรรมการคำนวณโจทย์ปญัหา 
11 ภาษาอังกฤษสื่อสาร เทคนิคการสอนแบบเกมส ์
12 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ แบบฝึกการอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

คอมพิวเตอร ์
13 ชวเลขไทย แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียนชวเลขไทย 
14 บรรจุภัณฑ ์ เทคนิคการสอนแบบร่วมใจ 

  

 
  จากตารางที่ 45 พบว่า จากรายวิชา จำนวน 14 รายวิชา ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการจัดการเรียน 
การสอน ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจำนวน 14 เรื่อง ร้อยละ 100.00 
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4.3  ผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางที่ 46) 
 
ตารางท่ี 46 ผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครูจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ

เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
ลำดับที่ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
เครือข่าย 

1 แผนกวิชาการบัญชี สำนักงานบัญชี Modern Accounting 
2 แผนกวิชาการขายและตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
3 แผนกวิชาการเลขานุการ สำนักงานจังหวัดชุมพร 
4 แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้านเอ พี คอมพิวเตอร์ 
5 แผนกวิชาการอาหาร/ผ้า/คหกรรม โรงแรมนานาบุรี  
6 แผนกวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รสีอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 
7 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นายอารักษ์   พลยมมา 

 
    จากตารางที่ 46 พบว่าจากกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ จำนวน 7 กลุ่มแผนกวิชา ที่ใช้กลยุทธ์
การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรใน  
การจัดการเรียนการสอน มีเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจำนวน 7 เครือข่าย ร้อยละ 100.00 
ครบถ้วนตามแผนกวิชา 
 

  4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตารางท่ี 47 -48) 
 
ตารางที ่ 47  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และระดับการศึกษา  

N = 64 

 
  

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 6 9.38 

 

        หญิง 58 90.62 
รวม 64 100.00 
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ตารางที ่ 47  (ต่อ)  
N = 64 

  จากตารางที่ 47  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.62 ตำแหน่ง 
เป็นครูชำนาญการ ร้อยละ 37.50  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 

 
ตารางที่ 48  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหาร

จัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                 (N = 64) 
 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

N = 64  ระดับความ 
   พึงพอใจ µ σ 

กล ยุ ท ธ์ ที่  1 ส นั บ สนุ น ก าร บ ริ ห า รจั ด ก ารแ ล ะ 
การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เชิงรุก 

4.52 0.53 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
กับสถานประกอบการด้วยชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ เข้มแข็งเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

4.45 0.53 มาก 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
2. ตำแหน่ง     
        ครูจ้างสอน 9 14.06 
        พนักงานราชการ 3 4.69 
        ครูผู้ช่วย 5 7.81 
        คร ู 5 7.81 
        ครูชำนาญการ 24 37.50 
        ครูชำนาญการพิเศษ 18 28.13 

รวม 64 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 40 62.50 
        ปริญญาโท 24 37.50 

รวม 64 100.00 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

N = 64  ระดับความ 
   พึงพอใจ µ σ 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
              โดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning 

Platform) 

4.59 0.58 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการสนทนา
ทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิ ช า ชี พ  (PLC)  เ ชิ ง บ ว ก เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

4.55 0.66 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการ
คิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษที่  21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC) 

4.53 0.69 มาก 

            รวมเฉลี่ย 4.53 0.60 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 48 พบว่า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรโดยรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด (µ=4.53,σ= 0.60)  โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning 
Platform)  (µ=4.59, σ=0.58) รองลงมา ได้แก่  กลยุทธ์ที่  4 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศ 
การสนทนาทางวิชาชีพเชิงวิพากษ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนให้ครูใช้กลยุทธ์ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) (µ=4.53, σ= .69)   

 
 


