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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียน  
กุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะ
อาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
จำนวน 25 คน  ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบองค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีชื่อว่า“FSICL Model” มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว 2) ทักษะทางสังคม 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) การเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต และ 5) ทักษะภาวะผู้นำ  
มีความเหมาะสมมากที่สุด 2. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการพัฒนา และ 5) การวัดและการประเมินผล รูปแบบมี
องค์ประกอบและกระบวนการเหมาะสมมากที่สุด 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ครูที่ร่วมวิจัยมีศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพหลังเข้า
ร่วมทดลองใช้รูปแบบเพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของ
ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม มีค่าเท่ากับ 0.8499 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.99  ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะ
อาชีพ  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ในระดับ
มากที่สุด   
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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 3) assessing a model for promoting teachers' potential in 
teaching vocational skills by using the vocational learning community process. Kutakai Wittayakom School. 
The target audience is 25 teachers of Kutakai Wittayakom School. The findings were as follows:  
 1. A model and components of teacher's professional skills teaching potential Kutakai 
Wittayakom School Nakhon Phanom Secondary Education Service Area Office Named the “FSICL Model”, 
it has five components: 1) flexibility and adaptability, 2) social skills, 3) creativity, 4) builder and producer, 
and 5) leadership skills. is most suitable. 
 2. A model for promoting the teaching potential of teachers' occupational skills Kutakai 
Wittayakom School consists of 1) principles, 2) objectives, 3) content, 4) development process, and 5) 
measurement and evaluation. The format has the most appropriate elements and processes. 
 3. The results of the evaluation of the effectiveness of the model for developing a model for 
promoting teaching potential of teachers' vocational skills Kutakai Wittayakom School Teachers who 
participated in the study had more potential in teaching vocational skills after participating in the trial 
model. The effectiveness index of the model development of teaching professional skills promot ion of 
teachers Kutakai Wittayakhom School is equal to 0.8499 or 84.99 percent. 
 Participants develop potential in teaching vocational skills Satisfaction with the model of 
promoting the teaching potential of teachers' occupational skills Kutakai Wittayakom School at the most 
level. 
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บทนำ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อนนโยบาย  สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ  
โดยระบุเป้าหมายด้วย  4  มิติการขับเคลื่อนโอกาส (Opportunity)  ได้แก่เข้าถึงเท่าเทียม  อาชีพการมีงานทำและรายได้  
ความภาคภูมิใจ  กำหนดให้โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายครอบคลุมทั่วถึงครบทุกพื้นที่  เกิดการเรียนรู้เชิงรุกมีการ
พัฒนาอาชีพการมีงานทำและรายได้ประสบความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2563 : 
1-4)  นายศักดา  ชัยภัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้กำหนดนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  โดยให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบ  “อาชีวนวัตวิถีสู่การ
เรียนรู้”  เป็นการขับเคลื่อนการศึกษานครพนมยุค  4.0  โดยให้โรงเรียนบูรณาการนำ  NKP  Education  4.0  Model  มาใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม.  2563 : 1-2)   
 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช.  2556 : 16) ซึ่งทักษะอาชีพ เป็น
หนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง แนวคิดและหลักการของทักษะนี้ เน้นที่ทักษะในการให้บุคคล
สามารถวิเคราะห์ตนเองเลือกอาชีพเพื่อสนองความต้องการของตนเอง พินิจพิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
บุคคล สิ่งแวดล้อม ค่านิยม และ ภูมิหลังของบุคคลนั้น ดังนั้นหากบุคคลมีทักษะอาชีพท่ีเหมาะสม บุคคลนั้นจะมีความพึงพอใจ 
มีความมั่นคง และประสบความสำเร็จในการดำรงชีพในอนาคต ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ทักษะอาชีพ
และการดำรงชีพของบุคคล จะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมของบุคคลนั้นส่วนหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาส่วนหนึ่ง 
ภูมิหลังครอบครัว และอิทธิพลจากการประกอบอาชีพของบิดามารดาอีกส่วนหนึ่ง (Anne. 1964 อ้างถึงใน   เพ็ญนภา กุลนภา
ดล.  2562 : 18) ดังนั้นการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล เพื่อการประกอบอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพ ในตัวบุคคลให้สามารถวิเคราะห์ตนเอง และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งในการประเมินทักษะนี้นั้น นักเรียนควร
ได้รับรู้และเข้าใจตนเองในด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความคาดหวังของตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้งานเข้าใจ
ลักษณะงาน (Super. 1957 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดล.  2562 : 18) ซึ่งการประเมินและพัฒนาทักษะนี้จะมีประสิทธิภาพ
ที่สุดในข่วงอายุระหว่าง 13 - 15 ปี เด็กจะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ และพิจารณาเลือกอาชีพได้ ตลอดจน
สามารถประเมินความสนใจและความสามารถของตนเองว่าตนควรเลือกอาชีพใด ยิ่งไปกว่านั้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะ
ด้านนี้ บุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออนุบาล) ไปจนถึงมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมถึงตลอดชีวิตโดย
รูปแบบการเรียนจะจัดให้เหมาะสมตามพัฒนาการของสมอง ให้แก่บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของสมองแต่ละคน 
เพราะทักษะกลุ่มนี้ใช้รูปแบบวิธีการสอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ละบุคคลจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญครูต้องทำงานหนัก
ในการคิดค้นหาวิธีออกแบบการเรียนรู้ วิธีกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็ก (วิจารณ์ พานิช.  2556 : 48) 
  ทักษะอาชีพ (Career Skills) เป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  จะเห็นได้จาก
จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้างค่านิยมในเรื่องของการเรียนในสาย
อาชีพและลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 26) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีแผนในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดแนวโน้มการศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ ในปี 2560 – 2564 จากจำนวนสัดส่วนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ 40 : 60 ปรับสัดส่วนนักเรียนที่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย



ประเภทสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 50 : 50 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 21) ที่ได้กล่าวถึง เป้าหมายของสัดส่วนนักเรียนที่ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ 70 : 
30 จากแนวโน้มการศึกษา จะเห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญต่อการศึกษาประเภทสายอาชีวศึกษา สายอาชีพ ค่อนข้างมี
ความสำคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ได้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรตาม
ระดับช่วงชั้น และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ ในการดำรงชีวิตในสังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 7 ที่ให้นักเรียนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 23 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับในเรื่องความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และ
ในทางเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการศึกษาโดยมีจุดเน้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจสู่อาชีพ ได้รับการศึกษาความรู้ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อการมีงานทำในอนาคต 
เป็นกำลังคนท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550)   
 จากความสำคัญของทักษะอาชีพข้างต้น และนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาจึงต้องมีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนให้เกิดความ
ตระหนักในความสำคัญ และเห็นคุณค่าการศึกษาด้านอาชีพโดยบุคคลที่สำคัญที่สุดในกระบวนการส่งเสริมทักษะอาชีพ ก็คือ 
“ครู” ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา  บุคคลสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสอนด้านทักษะอาชีพให้
ประสบผลสำเร็จก็คือครูผู้สอน  ดังนั้นการพัฒนาครูจึงประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นมีหลาย
รูปแบบ  ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน  ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ ความรู้ พัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน  เช่น การเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนำวิธีการเสาะ
แสวงหาความรู้ ปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณงามความดี และถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์ดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ของครูจึงต้องจัดกิจกรรมที่ สะท้อนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณภาพตาม 
ศักยภาพ ทั้งนี้เพราะคุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูผู้สอน ดังนั้น การพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ เพราะการพัฒนา บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Professionals) เป็นเรื่องสำคัญ
ที่สุดเรื่องหนึ่ง  ในวงการศึกษาในยุค ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเริ่มเข้าสู่ศตวรรษท่ี 22 (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2563) 
 ด้วยความสำคัญข้างต้นท่ีสนับสนุนว่าการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียนเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้
นักเรียนได้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในอนาคต โดยครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามาถมีศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนท่ีจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

 

 

 



วัตถุประสงค ์
 การวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังน้ี 
   1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
   3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสรมิศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตา
ไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งนี้ใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้กำหนดการ
ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
  ระยะที่ 1  การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม (การวิจัย(Research :R1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนฐาน(Analysis)) 
   เป็นการศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้ วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของศักยภาพ
ด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้องค์ประกอบศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม โดยนำองค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ได้นั้นนำองค์ประกอบไปสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู   โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
โดยการวิเคราะห์หาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน  ระยะเวลาดำเนินการใน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  ใช้ระเวลาในระยะที่  1  เป็นเวลา  4  เดือน  (ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2563 – 
15 มกราคม  พ.ศ.  2564)   
  ระยะที่ 2  การสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  (การพัฒนา (Development :D1) ออกแบบและพัฒนา (Design 
and  Development)) 
   เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพดา้นการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในระยะที่ 1 มาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม และทำการยืนยันรูปแบบ
โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพด้านการสอน
ทักษะอาชีพ จำนวน 7 คน  ระยแวลาการดำเนินการในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  ใช้ร ะเวลาจำนวน  4  เดือน  
(ตั้งแต่วันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ.  2564 – 15 พฤษภาคม  พ.ศ.  2564)   
 



  ระยะที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  (การวิจัย (Research :R2) การทดลองใช้ (Implementation)) 
   เป็นการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  กับกลุ่มทดลองใช้  (Implementation) เป็นการทดลองคนละกลุ่มกับกลุ่ม
ใช้รูปแบบ โดยได้นำไปทดลองใช้กับครูผู้สอนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  จำนวน  25  คน  เป็นระยะที่ผู้บริหาร  คณะครูทุกคน 
มาประชุมอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การซึ่งกันและกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  การ
เสริมแรง การให้กำลังใจซึ่งกันแลกัน  แล้วทำการปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์  เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับกลุ่มใช้รูปแบบ
ต่อไป  ระยะเวลา  4  เดือน  ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2564  (ตั้งแต่วันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 – 15  กันยายน  
พ.ศ.  2564)   
  ระยะที่ 4  การใช้และประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  (การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ(Development:D2) ประเมินผล
(Evaluation) 
   เป็นการใช้รูปแบบและประเมินหาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  โดยนำรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ไปใช้กับครูโรงเรียนกุ
ตาไก้วิทยาคม จำนวน 25 คน  แล้วทำการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรยีนกุ
ตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ระยะเวลา  4  เดือน  ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564  
(ตั้งแต่วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ.  2564 – 15  มกราคม  พ.ศ.  2565)   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกตุาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สรุปผล  ดังนี ้
  1. องค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏผลดังนี ้
   1.1. ศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว 2) ทักษะทางสังคม 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) การเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต และ 5) ทักษะภาวะผู้นำ มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
   1.2. ความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยการวิเคราะห์หาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โดยการหาค่าดัชนีเรียงลำดับความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNIModified ) พบว่า ความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ ด้านทักษะทางสังคม (PNI = 0.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้สร้างและ
ผู้ผลิต (PNI = 0.08) ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว (PNI = 0.05) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (PNI = 0.03) และด้าน
ทักษะภาวะผู้นำ (PNI = -0.04) ตามลำดับ  
  2. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีจำนวน 5 องค์ประกอบ  ดังนี ้



   2.1 หลักการของรูปแบบ 
    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีหลักการดังนี้ 
     2.1.1. เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.1.2. เป็นรูปแบบท่ีใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการกระทำ เป็นการเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ
การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
     2.1.3. เป็นรูปแบบที ่ใช้กระบวนการและวิธีการที ่หลากหลาย ประกอบด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC)  
     2.1.4. เป็นรูปแบบท่ีใช้กระบวนการแบบมสี่วนร่วม โดยมีหลักการสำคัญประกอบด้วย การใช้
ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม การเรยีนรู้ด้วยการกระทำจนทำให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความสนใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมและการปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่าง
กว้างขวาง  
   2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
     2.2.1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.2.2. เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.2.3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
   2.3 เนื้อหาของรูปแบบ 
    เนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม (FSICL Model)  มีจำนวน 5 หน่วย ดังนี ้
     หน่วยท่ี 1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  (Flexibility and Adaptability) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในทุกสถานการณ์ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถยอมรับในคำติชม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีความ
ยืดหยุ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
     หน่วยท่ี 2 ทักษะทางสังคม  (Social Skills) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม รู้จังหวะ เวลาในการพูด การรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เคารพในความคิด ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ทั้งด้านความคิด 
และวิธีการทำงาน 
 



     หน่วยท่ี 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Initiative)   
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการวางแผนการทำงาน 
การติดตามงาน การลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะ และสามารถนำประสบการณ์ของตนเองมาพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต                     
     หน่วยท่ี 4 การเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต  (Creator and Producer) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับการจัดทำผลงานตามกำหนด และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผน บริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างผลงานได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
นำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และยอมรับในผลที่เกิดขึ้น  
     หน่วยท่ี 5 ทักษะภาวะผู้นำ  (Leadership) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหา แนะนำแนวทาง นำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ยอมรับใน
ความสามารถของทีม เป็นตัวกลางในการประสานงาน ไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ 
   2.4 กระบวนการของรูปแบบ 
    กระบวนการของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย 
     2.4.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ระดมสมอง อภิปราย เรียนรู้การปฏิบัติงาน 
     2.4.2. การฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้เอกสารประกอบการพัฒนา และการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีถ่องแท้ จนเกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
     2.4.3. การออกติดตามและประเมินผล   เป็นเป็นการออกติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบ  
และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะมีหัวข้อที่เป็นปัญหาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ร่วมกันสรุปเพื่อหาแนวทางที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
  3. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเท่ากับ 0.8499 หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.99 ดัชนีประสิทธิผลจึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
ในระดับมากท่ีสุด   

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สรุปผล  ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบของศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏผลดังนี ้



   1.1. ศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว 2) ทักษะทางสังคม 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) การเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต และ 5) ทักษะภาวะผู้นำ มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
   1.2. ความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยการวิเคราะห์หาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โดยการหาค่าดัชนีเรียงลำดับความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNIModified ) พบว่า ความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ ด้านทักษะทางสังคม (PNI = 0.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้สร้าง
และผู้ผลิต (PNI = 0.08) ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว (PNI = 0.05) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (PNI = 0.03) และ
ด้านทักษะภาวะผู้นำ (PNI = -0.04) ตามลำดับ  
  2. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีจำนวน 5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
   2.1 หลักการของรูปแบบ 
    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีหลักการดังนี ้
     2.1.1. เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.1.2. เป็นรูปแบบท่ีใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการกระทำ เป็นการเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ
การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
     2.1.3. เป็นรูปแบบที ่ใช้กระบวนการและวิธีการที ่หลากหลาย ประกอบด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC)  
     2.1.4. เป็นรูปแบบที่ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักการสำคัญประกอบด้วย การใช้
ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม การเรียนรู้ด้วยการกระทำจนทำให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความสนใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมและการปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่าง
กว้างขวาง  
   2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
     2.2.1. เพื ่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.2.2. เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     2.2.3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรยีนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ในการปฏิบัตภิารกจิให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 
    



   2.3 เนื้อหาของรูปแบบ 
    เนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม (FSICL Model)  มีจำนวน 5 หน่วย ดังนี ้
     หน่วยท่ี 1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  (Flexibility and Adaptability) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในทุกสถานการณ์ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถยอมรับในคำติชม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีความ
ยืดหยุ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
     หน่วยท่ี 2 ทักษะทางสังคม  (Social Skills) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม รู้จังหวะ เวลาในการพูด การรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เคารพในความคิด ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ทั้งด้านความคิด 
และวิธีการทำงาน 
     หน่วยท่ี 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Initiative)   
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการวางแผนการทำงาน 
การติดตามงาน การลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะ และสามารถนำประสบการณ์ของตนเองมาพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต                     
     หน่วยท่ี 4 การเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต  (Creator and Producer) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับการจัดทำผลงานตามกำหนด และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผน บริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างผลงานได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
นำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และยอมรับในผลที่เกิดขึ้น  
     หน่วยท่ี 5 ทักษะภาวะผู้นำ  (Leadership) 
        เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำและผูต้ามทีด่ี 
มีทักษะในการแก้ปัญหา แนะนำแนวทาง นำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ยอมรับในความสามารถ
ของทีม เป็นตัวกลางในการประสานงาน ไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ 
   2.4 กระบวนการของรูปแบบ 
    กระบวนการของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย 
     2.4.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่ วม โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ระดมสมอง อภิปราย เรียนรู้การปฏิบัติงาน 
     2.4.2. การฝึกปฏิบัตจิริง โดยใช้เอกสารประกอบการพัฒนา และการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกดิความ
เข้าใจท่ีถ่องแท้ จนเกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
     2.4.3. การออกติดตามและประเมินผล   เป็นเป็นการออกติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบ  
และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะมีหัวข้อท่ีเป็นปัญหาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ร่วมกันสรุปเพื่อหาแนวทางที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหานั้น ๆ 



   3. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ
ของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเท่ากับ 0.8499 หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.99 ดัชนีประสิทธิผลจึงมีค่าเพิ่มขึ้น  ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
ในระดับมากท่ีสุด   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม อภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้   
  1. องค์ประกอบศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ดังนี้   
   1.1 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบ
ถึงองคประกอบสำคัญของทักษะอาชีพของนักเรียน โดยการสอนที่จำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะอาชีพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ นักเรียนสามารถยอมรับคำติชม ความ
คิดเห็นด้านบวก และด้านลบได้โดยปราศจากความลำเอียงหรือมีอคติ ให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ในทุก
สถานการณ์ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักเรียน และเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแบ่งงานกันทำอย่างเท่าเทียม 
และเสมอภาค สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กัญญภัทร จำปาทอง (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 สำหรับเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ได้แก่ รายการกบนอกกะลา รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ 
รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกตามลำดับ สำหรับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 สำหรับเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์ คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เป็น
ทักษะชีวิตและอาชีพท่ีจำเป็นและสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีสำหรบัเยาวชน บทบาทของสื่อในการพัฒนาเยาวชนเปิด
พื้นที่การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมประสบการณ์จริง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถเลือก
หลักสูตรได้ตามความต้องการของผู้เรียน   
   1.2 ด้านทักษะทางสังคม จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบว่าในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางสังคมนั้น ครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเคารพและยอมรับหลักปฏิบัติของผู้อื่นที่แตกต่าง สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที ่แตกต่างจากเดิมได้    
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Wang, et al. (2008) ศึกษาเกี่ยวทักษะชีวิตแต่เมื่อศึกษาแล้วพบว่า การพัฒนาเพื่อการทำงานและ
การประกอบอาชีพ คือ การจัดการและควบคุมอารมณ์ ความคิดริเริ่มในงานความเป็นผู้นำในการทำงาน ความสามารถทาง
สังคม การจัดการเวลาเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายและความมั่นใจในตนเอง ซึ่งมีคุณสมบัติทางจิตวิทยา โดยใช้แบบสอบถาม 
LEQ-H เพื่อวัดโครงการทำงานกับนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยาของชีวิตตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน เช่น การจำแนกและความถูกต้องขององค์ประกอบ พบว่ามีองค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพในงานวิจัย
นี้มีความสอดคล้องระดับปานกลาง เมื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนจำแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกันทักษะชีวิตและอาชีพ
ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า แบบสอบถาม LEQ-H สามารถวัดโครงการการทำงานของนักเรียนด้วยทักษะชีวิต
ที่มีองค์ประกอบ คือ การจัดการและควบคุมอารมณ์ ความคิดริเริ่มในงาน ความเป็นผู้นำในการทำงาน ความสามารถทางสังคม 
การจัดการเวลาเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย และความมั่นใจในตนเอง 



   1.3 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบว่า
การจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูต้องจัดประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ใน
อดีตมาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในอนาคต รู้จักวางแผนในการทำงาน ติดตามงาน สามารถจัดลำดับความสำคัญของ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมีเป้าหมายในการทำงาน และแสดงออกถึงภาวะผู้นำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนัดดา 
เทียนฤกษ์ (2558) ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาและ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพ โมเดลทักษะชีวิตและอาชีพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สรุปได้ว่า 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการมีความตรง
เชิงโครงสร้าง แสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดจ้ริง 
และแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์มี 3 ตัวเลือกในการกำหนดระดับเกณฑ์ของทักษะชีวิตและอาชีพ 
กำหนดเป็น 3 ระดับ เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากพิสัยของคะแนนทักษะชีวิตและอาชีพไม่แตกต่างกันมากในการสร้าง
เกณฑ์จึงไม่ควรสร้างเกณฑ์ที่ละเอียดมากเกินไป เกณฑ์ปกติของทักษะชีวิตและอาชีพในระดับท้องถิ่น มีคะแนนอยู่ในช่วง 49-
92 คะแนน และมีคะแนนปกติที่อยู่ช่วง T21-T78 คะแนนทักษะชีวิตและอาชีพรวม 4 องค์ประกอบ มีคะแนนอยู่ในช่วง 10-24 
คะแนน และมีคะแนนปกติทีอยู่ในช่วง T19.89-T74.94 
   1.4 ด้านการเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบว่า
ในการสอนทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านการเป็นผู้สร้างและผู้ผลิตนั้น ครูต้องสอนให้นักเรียนเคารพและชื่นชม
ในผลงานและข้อแตกต่างของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อผลงานของตนเองด้วยความเต็มใจ เพื่อนำไปสู่การ
ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะอาชีพและการดำรงชีพสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการเชิงจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะอาชีพและการดำรงชีพของนักเรียน ประกอบด้วย ภูมิหลัง เช่น ความสามารถของบิดา
มารดา การตัดสินใจของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูการทำตามกฎกติกาของสังคม ความคาดหวังของพ่อแม่ ดังนั้นการทำ
ความเข้าใจกับบิดามารดาถือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพเด็กตามสภาพจริง จึงเป็นสิ่งท่ีสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และ
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่สำคัญในการสร้างแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
และหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ควรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/เยาวชนที่ชัดเจน   และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิย สุดิสุสดี (2562) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการ
มีงานทำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ 
คือ เป็นโรงเรียนสร้างโอกาส บูรณาการวิชาการเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์เน้น
โครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ที่ใช้ได้
จริง เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพสุจริตประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง โดยโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการดำเนินการระดับชั้นเรียนเหมือนกันจัดกิจกรรมตามสภาพของโรงเรียน
และชุมชน เหมาะสมกับงบประมาณ โดยครูผู้สอนจึงมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน จากการศึกษาค้นพบ  
4 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาผู้สอน การบริหารโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม และ การจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริง
ตามบริบทท้องถิ่น 
   1.5 ด้านทักษะภาวะผู้นำ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบว่าทักษะที่
จะต้องเกิดขึ้นกับนักเรียน คือ นักเรียนต้องมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสำเร็จของกลุ่ม  ต้อง
สามารถประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มได้เมือ่ทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้ ท้ังในบทบาทผู้นำ และ
ผู้ตาม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Shea (2011) ได้ศึกษาวิจัย  โดยการสำรวจระดับของทักษะชีวิตตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียนด้านการอ่านและการเขียนในฮ่องกงและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถตนเอง เช่น 



ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนควรมีทักษะชีวิตเพราะ
สามารถพัฒนานักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การมีประสิทธิภาพตนเองด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพของตนเอง ด้านการ
เข้าสังคมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และการประกอบอาชีพและการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมีโรงเรียนและ
พ่อ แม่หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมอง ด้านบวกเกี่ยวกับการเชื่อมั่น
ในตนเองในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ สังคม และการประกอบอาชีพและการพัฒนาความสามารถของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศหญิงค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ทักษะชีวิตใน ด้านวิชาการและการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาความสามารถของตนเอง 
  2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีองค์ประกอบ  จำนวน  5  องค์ประกอบ  คือ   1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา  
4) กระบวนการพัฒนา และ 5) การวัดและการประเมินผล  กระบวนการของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะ
อาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย  
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยระดมสมอง
อภิปรายเรียนรู้การปฏิบัติงาน 2) การฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบ  และเอกสารประกอบการพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถ่องแท้ จนเกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม  3) การออกติดตามและประเมินผล   เป็นเป็น
การออกติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งจะมีหัวข้อทีเ่ป็นปัญหาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ร่วมกันสรุปเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหานั้น ๆ  มีความเหมาะสมมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ  ศุภโชค ปิยะสันติ์ (2558) ได้ทำวิจัยเรื่อง ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผลการวิจัย พบว่า
รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีแนวคิด
และหลักการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ คือ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นโดยไม่ทิ้งถิ่นฐานฐานที่อยู่พึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์สามารถนำไปปฏิบัติหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และการสอนอาชีพที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพบริบทและศักยภาพในพื้นที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน   
 3. ผลการทดสอบผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ  ผู้เข้าอบรมพัฒนามีคะแนนรวมก่อน
อบรม เท่ากับ 397 คะแนน และมีคะแนนรวมหลังอบรม เท่ากับ 697 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมกับหลัง
การอบรมคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการอบรม เท่ากับ 300 คะแนน ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะ
อาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเท่ากับ 0.8499 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 84.99 ดัชนีประสิทธิผลจึงมีค่าเพิ่มขึ้น  และครูผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ  มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  ในระดับมากที่สุด  การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ในระหว่างที่ทำการใช้รูปแบบการ
พัฒนา  ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนทักษะอาชีพ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะ เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพ จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและทฤษฎีไป
ประยุกตใช้ในโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรินทร์ ภูสิงห์ (2552 : 282-285) ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิจัยและพัฒนาได้



ดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การร่างรูปแบบ ระยะที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบ ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ และ
ระยะที่ 4 การทดลองใช้ร่างรูปแบบและนำเสนอ พบว่า  รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และผลการทดลองใช้รูปแบบ 
พบว่า โครงการทั้ง 10 โครงการ อยู่ในระดับมาก   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
   1.1 สามารถนำผลการวิจัย ของข้อมูลสารสนเทศที่ค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพดา้น
การสอนทักษะอาชีพของครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
   1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของผู้รับ
การส่งเสริมมีศักยภาพในการสอนทักษะอาชีพสูงขึ้น ดังนั้น ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูด้านทักษะ
อาชีพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  จะสามารถช่วยให้ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของครูดีขึ้น 
    1.3 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  คือ  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง 
“ความรู้ ” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือ
กระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ , การสังเคราะห์, การประเมินค่าและความคิด
สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานจนสำเร็จเป็นชิ้นงานหรือผลงาน เช่นวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  (Thinking Based Learning) ดังนั้น ควรนำเทคนิคการสอนเหล่านี้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จะทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
โดยเลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
   1.4 จากการวิจัย ที่พบว่า รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครู โรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มี
การใช้รูปแบบในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการดำเนินการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ  
เช่น  การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชแบบนำตนเอง (Self-Directed Coaching)  การพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiate  Coaching) การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer  Coaching)  เป็นต้น 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนทักษะอาชีพของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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