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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความตอ้งการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียน
กุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 2) พัฒนารูปแบบการส่งเสรมิศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู  โดยใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และ 3) ประเมินรปูแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบที่พฒันาการวิจัยครั้งนี้เปน็การวิจัยและพฒันา ดำเนนิการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
การสอนทักษะอาชีพของครโูรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
กลุ่มเป้าหมายคือ ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จำนวน 26 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารปูแบบการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทกัษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประกอบด้วย ศึกษาองค์ประกอบ ร่างรูปแบบ ตรวจสอบ
ร่างรูปแบบโดยใชผู้้เชี่ยวชาญ และยืนยนัรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ระยะที่ 3 การประเมิน
รูปแบบการสง่เสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียน
กุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยการนำรูปแบบไปใช้กบัครู จำนวน 26 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยสภาพการสอนทักษะอาชีพของครโูรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับมาก 
และความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครโูรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   2. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีองคป์ระกอบ 5 
องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างวสิัยทัศน์ร่วม 2) การสรา้งทีม 3) การเรียนรู้และการพัฒนาวชิาชพี 4) การสร้าง
เครือข่าย และ 5) การสะท้อนผล 



  3. ผลการประเมินรปูแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นสอดคล้องกับความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
 
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การส่งเสริมศักยภาพ, การสอนทักษะอาชีพ 
 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the conditions and needs of teaching 
vocational skills of teachers at Kutakai Wittayakom School The Secondary Educational Service Area 
Office Nakhon Phanom 2) Develop a model for promoting teachers' teaching potential in 
vocational skills by using the professional learning community process at Kutakai Wittayakom 
School The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom, and 3) assessing a model 
for promoting teachers' potential in teaching vocational skills by using the vocational learning 
community process. Kutakai Wittayakom School The Secondary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom Created according to the model developed in this research, this research and 
development were carried out in 3 phases. The Secondary Educational Service Area Office Nakhon 
Phanom The target audience is 26 teachers of Kutakai Wittayakom School used a 5-level 
estimation scale questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and 
standard deviation. using the professional learning community process Kutakai Wittayakom School 
The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom consists of studying elements, 
drafting patterns, and examining the drafts by using experts. and confirm the pattern by an expert 
by 5 experts. Phase 3 assessment of the model of promoting teachers' potential in teaching 
vocational skills by using the professional learning community process. Kutakai Wittayakom School 
The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom The model was applied to 26 
teachers. The data were analyzed using the mean. and standard deviation 
 
The findings were as follows: 
 1. Conditions and needs for teaching vocational skills of Kutakai Wittayakom School The 
Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom The teaching condition of teachers' 
occupational skills of Kutakai Wittayakom School was at a high level. and the demand for teaching 
vocational skills of Kutakai Wittayakom School teachers was at the highest level. 
  2. A model for promoting the teaching potential of teachers' vocational skills by using 
the vocational learning community process. Kutakai Wittayakom School The Secondary 
Educational Service Area Office Nakhon Phanom consists of 5 components: 1) a shared vision  
2) a team 3) learning and professional development 4) networking and 5) reflection. 



 3. The results of the assessment of the model for promoting the teaching potential of 
vocational skills of teachers by using the vocational learning community process. Kutakai 
Wittayakom School The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom The experts 
have opinions in accordance with the usefulness, suitability, and feasibility. and correctness at the 
highest level 
 
 Keyword : The Development of Model, Enhance Teacher Competency, Vocational Skills Teaching 
 
บทนำ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 
2561 -2580 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รบัการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย โดยนักเรียนได้รับการพฒันาอยา่งมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชวีิต ทักษะการทำงานทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หน้า 8) ประกอบกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยมีประเด็นกลยุทธ์พฒันาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562, หน้า 6)  
 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมอืการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะดา้นความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทักษะอาชพี และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานชิ, 
2556, หน้า 16) ซึ่งทักษะอาชีพเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญและจำเปน็อย่างยิ่ง แนวคิดและหลักการ 
ของทักษะนี้ เน้นที่ทักษะในการให้บุคคลสามารถวิเคราะห์ตนเองเลือกอาชีพเพื่อสนองความต้องการของตนเอง พินิจ
พิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกบับคุลิกภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม ค่านิยม และ ภูมิหลังของบุคคลนั้น ดงันัน้หาก 
บุคคลมีทักษะอาชีพที่เหมาะสม บุคคลนัน้จะมีความพึงพอใจ มคีวามมั่นคง และประสบความสำเร็จในการดำรงชีพใน
อนาคต ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่า ทักษะอาชีพและการดำรงชพีของบุคคล จะได้รบัอิทธิพลจาก
พันธุกรรมของบุคคลนั้นส่วนหนึง่ ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดาส่วนหนึ่ง ภูมิหลังครอบครัว และอิทธิพลจากการ
ประกอบอาชีพของบิดามารดาอีกส่วนหนึ่ง (Anne, 1964 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562, หน้า 18)  
วิจารณ ์พานิช (2555, หน้า 48-52) ได้กล่าววา่ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนั้นจะต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึง
มหาวิทยาลยั โดยเรียนตามพัฒนาการของสมอง 



 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพมปีระสทิธภิาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสงู เพื่อเร่งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนได้ ในส่วนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนดให้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การ
ส่งเสริมด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึน้ เพื่อเป็นแนวคดิของการสร้างสถานศึกษาให้เปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ ที่เนน้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ตลอดจน
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2560, หน้า 17) โดยการรวมตัวทางวชิาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่แท้จริงและต่อเนื่องจะทำให้เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งเปน็คุณลักษณะสำคัญทีท่ำให้เกิดกา
พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารและการปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และความทา้ทายตามยุคสมัยที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาได้สำเร็จชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จึงเปน็ชุมชนการพฒันาที่สมาชิกผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา รวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง แก่วิชาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้สม
กับความเป็นครูมืออาชีพอยา่งแท้จริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555, หน้า 10) 
 การดำเนินการในรปูแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชงิคุณภาพทัง้ดา้นวชิาชีพ
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โดยใช้คำถามวา่ โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปทีไ่ม่มีชุมชนแห่งวชิาชีพ
และถ้าแตกต่างแล้วจะมผีลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมผีลสรปุ 2 ประเด็นดงันี้ ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อ
ครูผู้สอน พบวา่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่ม
ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจ
อย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกวา่ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผดิชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลัง
การเรียนรู ้ซึ่งส่งผลให้การปฏบิตัิการสอนในชัน้เรียนให้มีผลดียิง่ขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่
เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนือ้หาสาระที่ต้องจัดการ
เรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึน้จนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีก
ทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อวชิาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น สง่ผลดีต่อการปรบัปรุง
พัฒนางานวิชาชพีได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวชิาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นทั้ง
คุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ คอื ยังสามารถลดอัตราการลาหยดุงานน้อยลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่า มีความก้าวหนา้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะผู้เรียนได้อย่างเดน่ชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน และประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบวา่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสง่ผลต่อ
ผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ำชัน้ และจำนวนชัน้เรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ให้น้อยลง 
อัตราการขาดเรียนลดลงมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวชิาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สงูขึ้นอย่าง
เด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มี 
ภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชดัเจน  



 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู และ
การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในการเพิ่มศักยภาพในการสอน พบว่าจะสง่ผลให้ครูมีทักษะในการ
สอนทักษะอาชีพแก่นักเรียนมากขึ้น สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเกิดทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
คือ ความสามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างเกิดผลดี ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการสง่เสริม
ศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ได้กำหนดความมุง่หมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครโูรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
   2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสง่เสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชพีของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
   3. เพือ่ประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิจัยและพฒันา (Research and Development) ซึ่งการดำเนินการวิจยั เป็น 3 
ระยะ ประกอบด้วย  
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพการสอน ทัศนคติต่อการสอนทักษะอาชีพของครู และ
ความต้องการจำเปน็ของครดู้านการสอนอาชีพ โดยสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 คน เพื่อเป็น
สารสนเทศในขัน้ตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดการดำเนนิการ ดงันี ้
   1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากร 
การสอนอาชีพ ทฤษฎีความต้องการและแรงจูงใจ การส่งเสริมศักยภาพครูด้านการสอนทักษะอาชีพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการการสอน
ทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 
1 ชุด เก่ียวกับสภาพปัจจุบนัและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
   4. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเรียงลำความต้องการจำเปน็ในการสอนทักษะอาชพีของครู 
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จากมากไปหาน้อย ทำการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปเปน็สารสนเทศในการร่างรูปแบบการสง่เสริมศักยภาพด้านการสอน
ทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพดา้นการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  



  นำข้อมูลสารสนเทศจากระยะที ่1 มาสร้างเปน็ร่างรูปแบบ และศึกษาเอกสาร หลักการในการสร้าง
คู่มือเก่ียวกับการใช้รูปแบบ เพื่อพัฒนารูปแบบโดยการตรวจสอบและวิพากษ์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างรปูแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ ด้วยการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 คน โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินการดงันี ้
   1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี หลักการการสอนทักษะอาชพี การสร้างและพัฒนารปูแบบ 
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีความต้องการในการสอนทักษะอาชีพจากระยะที่ 1 สรุปเป็นประเด็น
สำคัญ จากนั้นร่างรูปแบบ และสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ 
   2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบ ด้วยการ
สนทนากลุ่ม โดยใช้แบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเก็บข้อมูล โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยใชป้ระเดน็สำคัญในแบบสนทนากลุ่มในการวิพากษ์โดยแบ่งเปน็ 
2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบบนัทึกผลการสนทนากลุ่ม รายบุคคลและจดบันทึกข้อมลูด้วยตนเอง 
   3. รวบรวมข้อมูลการวิพากษ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน จากแบบบนัทึกผลการสนทนากลุม่รายบุคคล นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และสร้าง
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
   4. ปรบัปรุงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบตามคำแนะนำของผูท้รงคุณวุฒ ิ
  ระยะที่ 3 การประเมินรปูแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  เป็นการประเมินรปูแบบในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถกู 
ต้อง จากผู้ทรงคุณวฒุิ จำนวน 7 คน โดยจำแนกเป็น (1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชีย่วชาญ มีประสบการณ์และความ
ชำนาญดา้นการพฒันาบุคลากร จำนวน 3 คน (2) ผูท้รงคุณวุฒทิี่มีความเชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์และความชำนาญ
ด้านการสอนทักษะอาชีพ จำนวน 4 คน  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดงันี้ 
   1. ศกึษาเอกสาร ตำรา หลักการการสร้างข้อคำถามความคิดเห็นต่อรูปแบบ ทฤษฎี และงานวจิยั
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินรูปแบบเพื่อสร้างแบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ 
   2. สร้างและพฒันาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสร้างแบบประเมินรปูแบบ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 2 ตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจำนวนทั้งสิน้ 22 ข้อ แบ่งเป็น4 ดา้น ดังนี้ 
(1) ด้านความเป็นประโยชน์ จำนวน 7 ข้อ (2) ด้านความเหมาะสม จำนวน 5 ข้อ (3) ด้านความเป็นไปได้ จำนวน 5 
ข้อ (4) ด้านความถูกต้อง จำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ การหาคุณภาพ
เครื่องมือ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือโดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 
   3. ผู้วิจัยนำแบบประเมินรูปแบบส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบประเมินคนืด้วยตนเอง นำ 
แบบประเมนิมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิตบิรรยาย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
นำเสนอการวิเคราะห์ด้วยตารางประกอบความเรียง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่ามัธยฐานและค่าพิสัย ระหวา่ง 
ควอไทล์ คือ ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ ต่ำกวา่ 1.50 แสดงว่ากลุม่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน  
   4. สรุปผลและแปลผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนอาชพีของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สรปุผล ดังนี ้



  1. สภาพและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยสภาพการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับปานกลาง 
และความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับมาก 
  2. องค์ประกอบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในการพัฒนามี 5 
องค์ประกอบ ดังนี ้
   องค์ประกอบที่ 1 การสร้างวสิัยทัศน์ร่วม  
   องค์ประกอบที่ 2 การสร้างทีม  
   องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้และการพัฒนาวชิาชีพ  
   องค์ประกอบที่ 4 การสร้างเครือข่าย 
   องค์ประกอบที่ 5 การสะท้อนผล 
  3. การประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในภาพรวม 
ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้อง (IQR = 0.88) และผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (Mdn = 4.28) 
 
อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัขอนำเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้   
  1. สภาพและความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยสภาพการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับมาก และ
ความต้องการการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้ความต้องการจำเปน็ใน
การสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมอยู่ในระดบัสูงที่สุดเนื่องจากครูมีความตระหนักถึงความสำคัญ 
ความจำเปน็ในดา้นทักษะอาชีพที่ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และทักษะที่ต้องนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต ดงันั้นครูจึงต้องการทีจ่ะพฒันาตนเองในทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการนำไปพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนต่อไป ผลการวิจัย สอดคล้องกบัสุภาวดี ปกครอง (2561) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบพฒันา
ครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้แนวคดิชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ พบวา่ สภาพปัจจุบนัมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 



  2. องค์ประกอบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในการพัฒนามี 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม 2) การสรา้งทีม 3) การเรียนรู้และการพัฒนาวชิาชีพ 4) การสร้าง
เครือข่าย และ 5) การสะท้อนผล สอดคล้องกับณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม (2553, หน้า 216 - 225) ที่ศึกษาการพัฒนา
หลักเทียบสำหรับการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน พบวา่ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 9 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านปจัจัย 
ประกอบด้วย 1) ทักษะทางวิชาการและกลไกการเรียนรู้ 2) โครงสร้างและสิ่งสนบัสนุนองค์ประกอบด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพือ่การเรียนรู้ของ
นักเรียน 3) การร่วมมือรวมพลัง 4) การเปิดรับการชี้แนะในการปฏิบัติงาน 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน และองค์ประกอบดา้นผลลัพธ์ คือ 1) ผลการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง 2) การเป็นสมาชิกและเครือข่าย 
หลักเทียบสำหรับการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน มี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การสร้างบรรทัด
ฐานและค่านิยมร่วมกัน 2) การปฏิบัติที่มีเปา้หมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การร่วมมือรวมพลัง 4) การ
เปิดรับการชี้แนะในการปฏบิัติงาน และ 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ซึง่แต่ละองค์ประกอบหลัก
ประกอบด้วย 5 ตัวบง่ชี้ย่อย ระดับคุณภาพและเกณฑ์ตัดสนิผลการปฏิบัติกำหนดเป็น 4 ระดบั คือ ต่ำกว่ามาตรฐาน
ทั่วไป เทา่กับมาตรฐานทั่วไป สงูกว่ามาตรฐานทั่วไป สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในขั้นเป็นเลิศและคุณภาพของหลักเทียบ 
พบว่า 1) มีความตรงเชิงโครงสรา้งตามผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์แบบพหุระดับแบง่เป็นระดบับุคคลและ
ระดับหน่วยงานหรือโรงเรียน 2) มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดบัสูง และ 3) มีการยอมรับในด้านความตรงประเด็น 
และความสอดคล้องกนัอยู่ในระดับสูง อีกทั้งจลุลี่ ศรีษะโคตร (2557, หน้า 88 - 91) ที่ศึกษาบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพีของครู ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ได้แก่ วสิัยทัศน์ร่วมทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดับมาก โดยบรรยากาศองค์การทุกด้าน ได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ ค่านิยมและพฤติกรรม มาตรฐานการปฏบิัตงิาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และ อนสุรา สวุรรณวงศ์. (2559: 163) 
ได้วิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีในบริบทการศึกษาไทย พบวา่ คุณลักษณะของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบรบิทการศึกษาไทย มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์คา่นิยมและบรรทัดฐาน
ร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานทางวชิาชีพ และ5) ภาวะผู้นำร่วมทางการบริหาร 
  องค์ประกอบที่ 1 การสร้างวสิัยทัศน์ร่วม เป็นการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และเปา้หมายความสำเร็จ
เส้นทาง และสิง่ที่จะเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ทางดา้นทักษะอาชีพของนักเรียนซึ่ง
การร่วมกันสร้างวิสยัน์ กำหนดเป้าหมายแบบมีสว่นร่วมจะทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในเร่ือง 
นั้น ๆ สอดคล้องกบัเซงเก (Senge,1990, p.121) (อ้างถึงใน พิเชฐ เกษวงศ์, 2556, หน้า 17) ที่กล่าวว่า ภาพใน
อนาคตของโรงเรียนที่ทุกคนร่วมกันวาดฝนัและปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนของตน วิสัยทัศน์ร่วมจึงทรง
พลังช่วยยึดเหนี่ยวทุกคนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวขึน้ และมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายที่จะตอ้งก้าวไปให้ถึง ดังนัน้
วิสัยทัศน์ร่วมจึงเป็นพลังขับเคลือ่นให้ภารกิจทุกอย่างของโรงเรียนมุ่งไปสู่เปา้หมายเดียวกัน เชน่เดียวกับสรศักดิ์  
นิมากร (2560) พบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชีพ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นของครู มีการส่งเสริมให้ครูกล้าคิด กล้าแสดงออกผ่านการขอความเห็นจากครูหรือการจัดให้มีการประชุม 
ผู้บริหารและครูควรมีการวางแผนและลงมือปฏบิัติร่วมกัน มีการตัดสินใจในรปูแบบคณะกรรมการ ควรมีการประชุม
ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบาย และควรมีการนิเทศกำกับ ติดตามหลังการ
ปฏิบัติงาน 



  องค์ประกอบที่ 2 การสร้างทีม ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ ลักษณะการทำงานรว่มกันแบบมีวสิัยทัศน์ คุณคา่ เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจจนเกิด
เจตจำนงในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับวราลักษณ์  
ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557, หน้า 95) ได้กล่าววา่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีหรือ PLC คือการ
รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันบนพืน้ฐานวฒันธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มี
วิสัยทัศน์คุณคา่ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้เป็นผูน้ำร่วมกัน สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาวชิาชีพเปลีย่นแปลงคุณภาพของตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จ ประสิทธผิลของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความสขุในการทำงานร่วมกันของสมาชิก เช่นเดียวกันกับณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545, หน้า 
60) ที่กล่าวว่า การดำเนนิงานทีม่ีประสิทธิภาพนัน้ผูน้ำควรจัดให้บุคลากรได้ทำงานร่วมกัน เกิดความคุ้นเคยกัน  
บรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่มีความเปน็กันเอง เกิดความผูกผัน จะมผีลอย่างมากต่อประสทธิภาพของ 
การทำงานให้เกิดความสำเร็จ 
  องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้และการพัฒนาวชิาชีพ เป็นการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบใหม่ๆ  ให้ทันสมัยกับเพื่อนครูอยู่เสมอจะช่วยให้นักเรียนได้มีพฒันาทางการเรียนรู้และ
มีคุณภาพการศึกษาที่สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นของนักเรียน สอดคล้องกับ Wolf (2007)  
ที่พบว่าเมื่อสมาชิกทีมเรียนรู้และบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียนมีการเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มการใช้ชุมชน 
การเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลนโ์ดยใช้แนวคิดของการพฒันาบทเรียนร่วมกันตลอดจนหากโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่เอ้ือให้
คุณครูรวมกลุ่มเพื่อเป้าหมายทางวิชาชีพร่วมกัน มีผูบ้ริหารที่เปดิโอกาสให้คุณครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้คุณครูมีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีผูบ้ริหารที่สนับสนนุให้ 
คุณครูมีอิสระ มีความคล่องตัวในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ รวมไปจนถงึบุคลากรในโรงเรียนมี
การให้ความร่วมมือกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ D. Golden 
(2017) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้เก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่คุณครูมาร่วมกันและเป็นทีมเรียนรู้ที่มี
เป้าหมายเดียวกันคือการที่จะให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
  องค์ประกอบที่ 4 การสร้างเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกัน การไว้วางใจนับถือ ให้เกียรติ และยอมรับซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกันการสนับสนุนช่วยเหลือ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งครูในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน และระหว่างกลุ่มเครือข่ายครู จะช่วยให้การ
ขับเคลื่อน PLC สู่เป้าหมายความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมปีระสิทธผิล  
สอดคล้องกับสนอง โลหิตวิเศษ (2559) พบว่า โครงสรา้งชุมชน เน้นโครงสร้างชุมชนแบบเครือข่าย (Network)  
ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและข้ามชุมชน โครงสร้างแบบนี้จะส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนไปสู่การมีเสรีภาพ ความสุขและศักยภาพ จนเกิดการเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความ
สมัครใจ อันก่อให้เกิดพลังและปัญญาร่วมกัน สามารถนำชุมชนไปสู่ความสำเร็จได้ และการมสี่วนร่วมการเปิดโอกาส
ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมคิด จัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข การวางแผน การดำเนินงานตามแผน 
และการประเมินผล เปน็กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



  องค์ประกอบที่ 5 การสะท้อนผล  เป็นการแลกเปลีย่นแนวคิด ความคิดเห็นต่อสิ่งที่สังเกตได้จากการ
เข้าร่วมสังเกตการสอนของเพื่อนครู แล้วนำข้อมูลทีไ่ด้มาหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ หรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมากข้ึน สอดคล้องกับวิรัชดา ทานิล (2561, หน้า 99-100 ) พบว่า การรับรู้
ความสามารถร่วมกันของครู ตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (2013) ประกอบด้วย การวิเคราะห์งานการสอน และ
การประเมินความสามารถทางการสอนของกลุ่ม ส่งผลต่อการเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยเชน่เดียวกัน 
  3. การประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นสอดคล้องกับความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนนิการในส่วนการสรา้งรูปแบบ ผู้วจิัย สอดคล้องกับรุ่งฤดี กล้าหาญ (2556) ได้วิจัยการพฒันา
ระบบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พบวา่ ระบบมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินทัง้ด้านความเหมาะสมและด้านความเปน็ไปได้ ซึ่งพบวา่ข้อมูลป้อนกลับที่นักศึกษานำระบบไป
ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถส่งเสริมทักษะการ
สอนแก่ครูได้เป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดทักษะต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การทำงาน และการ
จัดการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการวางแผนในการทำงาน เห็นได้จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน คือทำให้
นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพมากข้ึน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน คือ 
โรงเรียนได้รับรางวัลตา่ง ๆ ทางด้านอาชีพมากมาย เช่น การจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
นครพนม โครงงานอาชีพระดบัชั้น  ม.4 - ม.6 ระดับเขตพื้นที่กบัโครงงานศิลาคาเฟ่ กาแฟ จากดินแดนอันศักดิ์สทิธิ์
องค์หินตั้ง โครงการ Angel Bar นอกจากนั้นยงัสามารถก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการ "โคก หนอง นา แห่ง
น้ำใจและความหวัง" ได้สำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นแหลง่เรียนรู้สำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวปฏบิัติ ดังนี้ 
   1.1 สามารถนำผลการวิจัย ของข้อมูลสารสนเทศที่คน้พบไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 
   1.2 จากการวิจัย ที่พบว่า รปูแบบการสง่เสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชพีของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ดังนัน้จึงควรสง่เสริมให้มีการใช้รูปแบบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้
   2.1 ควรมีการดำเนินการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้รปูแบบอ่ืน ๆ 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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