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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย และพัฒ นามี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาและรั บ รอง
หลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู ในการส่งเสริ มอาชีพของนักเรี ยนและชุมชน
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น โดยจัดฝึ กอบรมเป็ นเวลา 20 ชั่วโมง
ทาการติดตามหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน เพื่อรั บทราบผลพัฒนาการและความคงทน
ความรู้ ของกลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะทางอาชีพ กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
พนัก งานครู เ ทศบาลเมื อ งระนอง นัก เรี ย น และชุ ม ชน จ านวน 212 คน ได้ ม าโดย
การเลือกแบบสมัครใจ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยมี 3 ฉบับได้ แก่ แบบทดสอบความรู้
แบบวัดเจตคติ และแบบประเมินทักษะ เครื่ องมือทัง้ 3 ฉบับมีความตรงเชิงเนื ้อหา และ
ความเชื่ อมั่นสูง การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิ ติบรรยาย ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) อาชี พ ในท้ องถิ่ น ที่ ค รู มี ค วามต้ องการจ าเป็ น
ในการพัฒนา คือการทาไข่เค็มดินขาวเจ้ าบ้ านน้ อยอาหารท้ องถิ่นพุงปลาอาหารท้ องถิ่น
ยาวเยอาหารท้ องถิ่นหมี่ระนองขนมท้ องถิ่นอาโป้งลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง
2) หลัก สูต รฝึ ก อบรม ประกอบด้ ว ย หลัก การและเหตุ ผ ล หลัก การของหลัก สูต ร
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จุ ด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร เนื อ้ หาสาระ กิ จ กรรม กระบวนการฝึ ก อบรม สื่ อ และ
การวัดและประเมินผล โดยผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ ได้ จริ ง 3) หลักสูตรฝึ ก อบรมมี ประสิทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์สามารถพัฒนากลุม่ ตัวอย่าง ด้ านความรู้ เกี่ยวกับการงานอาชีพและเจตคติ
ต่องานอาชีพสูงขึ ้นทุกคน โดยมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ สาหรับ
ด้ า นทัก ษะการปฏิ บัติ ง านอาชี พ พบว่ า อยู่ใ นระดับ มาก หลัง จากการติ ด ตามผล
การฝึ กอบรมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 ส่วนลดลงเล็กน้ อยแต่ยงั คงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัว อย่างมีค วามพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมอยู่ในระดับมากและ
การรับรองหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์
ตามที่ต้องการ และความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึ กอบรม/การส่งเสริ มอาชีพ/โรงเรี ยนเป็ นฐาน
Abstract
The purposes of this study were to develop and certificate of training
curriculum for enriching teacher’s competency on students and the community
carrees promotion through the school based management for local
development. The training was done in two stages, comprising of 20 hours
workshop training and a follow-up for a period of one month to evaluate the
results of the development and Knowledge durable of the sample concerning
knowledge, attitude, and skills. The research instruments were test,
questionnaire and observation form which all met the requirement of the
qualities in terms of content validity and reliability. The sample was volunteers,
consisted of 212 teachers and students in MuangRanong municipality schools
and Community in MuangRanong. Frequency, percentages, means, standard
deviation and content analysis were employed to analyze the data.
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The findings revealed as the followings: 1) the local teachers' eight
careers development needs were knowledge of Salted Egg in Kaolin, Youth
Tonrist Guide, Kang Pung-Pla, Yao-Yea, Hmee-Ranong, Apong, Herbal Ball
and Bhobhiang notebook. 2) The training program aspects were; rationale and
objectives, contents, activities, training process, training materials, and
assessment and evaluation. The results of the evaluation by experts found that
the course is appropriate and can be applied to practice. 3) The training
program addressed appropriateness for utilization and met its criteria of
effectiveness well. The important performance knowledge of causes, attitude
toward career and skills to practice were increased after the program finished.
Also the satisfaction of sample was increased, from. All variables were slightly
decreased from the posttest score and remain better than pretest
score.Certified by experts which can be applied to meet the desired
objectives.The needs of the student community.
Keywords : TRAINING PROGRAM/CARREES PROMOTION THROUGH/
SCHOOL BASED MANAGEMENT
บทนา
การจัด อัน ดับ ของสถาบัน ระหว่ า งประเทศเพื่ อ พัฒ นาการจัด การ หรื อ
International Institute for Management Development (IMD) ได้ จัดทารายงาน
World Competitiveness Yearbook 2014 จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลกทังหมด
้
60 ประเทศ มีกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เข้ า ร่ ว มประเมิ น 13 ประเทศ และเป็ น ประเทศในอาเซี ย น 5 ประเทศ คื อ สิง คโปร์
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และไทย ผลการจัดอันดับสมรรถนะด้ านการศึกษา
ที่เป็ นปั จจัยย่อยในโครงสร้ างพืน้ ฐานไทย ได้ อันดับที่ 54 ลดลงจากปี ที่ 2014 ถึง 3
อันดับ และเป็ นอันดับที่ 4 ใน 5 ของประเทศอาเซียน เมื่อเปรี ยบเทียบในภูมิภาคเอเชีย
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แปซิฟิก ไทยอยูอ่ นั ดับที่ 11 ที่มีอนั ดับสูงกว่าฟิ ลปิ ปิ นส์ และอินเดีย งบประมาณรายจ่าย
ด้ านการศึกษาต่อหัวของไทยสูงกว่าปี 2013 ร้ อยละ 11.90 และมีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี
ในขณะที่การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษา
ลดลงตังแต่
้ ปี 2010 ในขณะที่ประเทศอาเซียนได้ อนั ดับที่ดีขึ ้น ถึงแม้ รัฐบาลได้ จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายด้ านการศึกษาต่อหัวสูงขึ ้นทุกปี แต่การตอบสนองความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษาลดลง (ภาณุพงศ์ พนมวัน.2557: 14 - 17)
ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐานปี การศึกษา 2557
พบว่ า นัก เรี ย นไม่ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สัง เคราะห์ และน าองค์ ค วามรู้ ไปใช้
ได้ สานัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึก ษา (2558 : 1) ผลการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
ที่กาหนด ทังผลการทดสอบระดั
้
บชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่า
สถานศึกษาจะใช้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ ้น สถานศึกษาบางแห่งใช้ เวลา
7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน อัดแน่นเนื ้อหาวิชาการมากกว่าให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยน
มีภาระงาน หรื อการบ้ านมาก หรื อต้ องเรี ยนพิเศษ ทาให้ เด็กเกิ ดภาวะความเครี ยด
เด็กคิดไม่เป็ น วิเคราะห์และปฏิบตั ิไม่ได้ รวมทังขาดทั
้
กษะชีวิต เป็ นต้ น
ปรากฏการณ์ ดัง กล่ า วสะท้ อนให้ เห็ น ได้ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาของไทย
ยังไม่สามารถประสบความสาเร็ จ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนกระจุกอยู่ที่เด็กเก่ง ซึ่งสาเหตุ
ประการสาคัญคงจะปฏิเสธไม่ได้ วา่ เกิดจากระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ซึง่ ครูก็ตกเป็ นจาเลยของสังคม ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการพัฒนา
ก า รศึ ก ษ า ก า รพั ฒ นา ค รู จึ ง จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ นโ ลก ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ระ แ ส
แห่งความเปลี่ยนแปลง ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสารไหลบ่า
ข้ ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ ว ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อระบบ
การศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา.2551: 1) ดังนัน้
ต้ องมุ่งพัฒนาและยกระดับการแข่งขันของประเทศ และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ที่เป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาการแข่งขันของประเทศได้
ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครู จึงจาเป็ นอย่างยิ่ งในโลก
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ยุคปั จจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
ข้ อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ ว ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทาให้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ และวิธีแสวงหาความรู้ กาลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรี ยนแบบ
ดังเดิ
้ ม ที่มีครูเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้สนู่ กั เรี ยนเพียงฝ่ ายเดียว ไปสูร่ ูปแบบการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง ที่ นัก เรี ยนสามารถแสวงหาและสร้ างองค์ ค วามรู้ ไปด้ ว ยตนเองเพิ่ ม มากขึน้
ท่า มกลางสภาวะเช่ น นี ้ จึ ง เป็ น สิ่ง ที่ ท้ า ทายยิ่ ง สาหรั บ ครู ใ นการจัด การองค์ ค วามรู้
ให้ บัง เกิ ด ผลต่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพของนัก เรี ย น ครู จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นา
สมรรถนะให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า ว เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บัติ ง าน
หรื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมในวิ ช าชี พ ครู ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามความต้ องการ
ขอ ง อ ง ค์ ก า รบริ หา รก า ร ศึ ก ษ า ตั ง้ แต่ โ รง เ รี ย น เ ข ต พื น้ ที่ ก า รศึ ก ษ า แ ละ
กระทรวงศึกษาธิ การ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2551: 1) ดังนัน้ ต้ องมุ่ง
พัฒนาและยกระดับการแข่งขันของประเทศ และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ที่เป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาการแข่งขันของประเทศได้ ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ ท้องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ต่อไป
การบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นด้ วยการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิต เป็ นการจัดการศึกษาที่นาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาและการสนองตอบความ
ต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ น ทาให้ ประชาชนในท้ องถิ่ นเป็ นคนดี มีอาชี พ สุจริ ต
สามารถดารงชี วิตอยู่ในท้ องถิ่ นได้ อย่างมีความสุข ครอบครั วอบอุ่น และชุมชนเข้ มแข็ ง
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้ องถิ่นให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปได้ (สุวรรณ พิณตานนท์ และ
กาญจนา วัธนสุนทร, 2555 : 8) ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ การงานอาชีพ เป็ นกลุ่มประสบการณ์ ที่ว่าด้ วยกระบวนการและการสร้ าง
นิสยั ในการทางาน ฉะนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนให้ บรรลุเป้าหมาย จึงต้ องให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ปฏิบตั ิจริ งมากที่สดุ เช่น พิจารณาเลือกสอนงาน ในแต่ละชั น้ ตามสภาพและความ
ต้ องการของท้ องถิ่น ความในใจและความถนัดของผู้เรี ยน ความพร้ อมของครู โรงเรี ยน
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ผู้ปกครองและสอนการปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับทฤษฎี และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ได้ อย่างแท้ จริ ง
จากความเป็ น มาและความสาคัญ ของปั ญ หาดัง กล่า ว ผู้วิ จัย จึ ง พัฒ นา
หลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู ในการส่งเสริ มอาชีพของนักเรี ยนและชุมชน
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของ
พื ้นที่และท้ องถิ่น และรู ปแบบหลักสูตรที่สร้ างขึ ้นสามารถนาไปใช้ ในระดับหน่วยงาน
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสูงสุด รวมทัง้ เป็ น ประโยชน์ ในการบริ หารจั ด
การศึกษาได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู ในการส่งเสริ มอาชีพ
ของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น
2. เพื่อรับรองหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู ในการส่งเสริ มอาชีพ
ของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู
ในการส่ง เสริ ม อาชี พ ของนัก เรี ย นและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพัฒ นา
ท้ องถิ่น ครูโรงเรี ยนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดเทศบาลเมืองระนอง เพื่อตอบสนอง
เจตนารมณ์ ของกรมส่งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่น ในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ฉบับ ร่ า งโดยผู้ร อบรู้ เฉพาะทาง (Subject Master of Specialist : SMS) ส่ว น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมนันมี
้ กระบวนการ 4 ขันตอน
้
1) การศึกษาข้ อมูล
พื น้ ฐาน 2) การสร้ างหลัก สูต รฝึ ก อบรม 3) การทดลองใช้ ห ลัก สูต รฝึ ก อบรม และ
4) การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตรฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นประเภทการฝึ กอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะเรื่ อง
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2. เนื ้อหาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม เป็ นเนื ้อหาที่ผ้ วู ิจัยสรุ ปได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาความต้ องการจาเป็ น แล้ วนามากาหนดเป็ นโครงร่ างเนื ้อหา
การฝึ กอบรม
3. ในการทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้น ขอบเขตของการศึกษาเป็ น
ครู โรงเรี ยนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดเทศบาลเมืองระนอง เดือน พฤษภาคม –
มิถนุ ายน 2559
4.การติดตามผลหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พื น้ ฐาน เป็ นการจั ด เตรี ย ม
เพื่อกาหนดข้ อมูลพืน้ ฐานที่จาเป็ น และต้ องการในการสร้ างหลักสูตร ดังนี ้ 1) ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานอาชีพโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ างหลั ก สู ต รและการสอน
2) สัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ านการพัฒ นาศักยภาพครู เพื่ อ หารู ป แบบการฝึ กอบรม
3) สัมภาษณ์ ประชาชนในท้ องถิ่ นจังหวัดระนอง เพื่อให้ ทราบถึงการประกอบอาชี พ
ในท้ องถิ่นจังหวัดระนอง 4) ประเมินความต้ องการจาเป็ น ในการเสริ มสร้ างศักยภาพครู
เพื่ อน าข้ อ สรุ ป ที่ ได้ ไปพัฒ นาหลัก สูตร และ 5) สัง เคราะห์ ข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์
ประเมินความต้ องการจาเป็ นและเอกสาร จากนันสรุ
้ ปเพื่อกาหนดเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ในการสร้ างหลักสูตรและการสอน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างหลัก สูต ร 1) การสร้ างร่ า งหลัก สูต รองค์ ป ระกอบ
ของหลัก สูต ร ประกอบด้ วยจุ ด มุ่ ง หมาย เนื อ้ หากิ จ กรรม เทคนิ ค สื่ อ การวัด และ
ประเมินผลเนื ้อหาสาระในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร ด้ านความรู้ ได้ แก่ มีความรู้
เกี่ ยวกับการพัฒนาการงานอาชี พให้ กับนักเรี ย นและชุม ชนโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นด้ านทักษะ ได้ แก่ มีความสามารถในการนาอาชีพไปพัฒนาให้ กบั
นักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น และด้ านเจตคติ ได้ แก่
มีค วามตระหนัก และเห็ นคุณค่าของการงานอาชี พ ให้ กับ นัก เรี ย นและชุมชนโดยใช้
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โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น ในแต่ละหน่วยการเรี ยน ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ
6 ส่วน ดังนี ้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเนื ้อหาการฝึ กอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึ กอบรม
สือ่ ประกอบการฝึ กอบรมและการประเมินผลกิจกรรรมการเรี ยนการสอนใช้ เทคนิคการ
ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารสื่ อ ได้ แ ก่ เอกสารประกอบ และวัส ดุ อุป กรณ์ ก ารวัด และ
ประเมิ น ผล 2) การตรวจสอบร่ า งหลัก สูต รน าไปตรวจสอบเพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพ
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ อง
ขององค์ประกอบของหลักสูตร และเนื ้อหาสาระในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรและ
3) การปรั บ ปรุ ง ร่ า งหลัก สูต รก่ อ นน าไปทดลองใช้ เป็ น การน าข้ อมูล ที่ ไ ด้ จากการ
ตรวจสอบร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตร
ขันตอนที
้
่ 3 การทดลองใช้ หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ 1) ทดสอบวัดความรู้ และ
เจตคติที่มีต่องานอาชี พ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้ หลักสูตร 2) ทดลองใช้
หลักสูตร ผู้วิจัยจัดการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นด้ วยตนเองและทีมวิทยากร
จนครบกระบวนการของหลัก สูต ร มี ก ารประเมิ น ทัก ษะของกลุ่ม ทดลอง โดยใช้
แบบสังเกตทักษะการพัฒนางานอาชี พ 3)ทดสอบวัด ความรู้ และวัด เจตคติ ที่มี ต่อ
การพัฒนางานอาชีพ 4) การติดตามผลหลังการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและรั บ รองหลัก สูต ร ได้ นาผลที่ได้ จ ากการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลมาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร ทัง้ ในด้ า นโครงสร้ างหลัก สูต ร และ
รายละเอียดที่เป็ นองค์ประกอบของหลักสูตร และรับรองหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาศักยภาพครู
เครื่องมือวิจัย
ผู้วิ จัย ได้ สร้ างเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลการวิ จัย ในครั ง้ นี ้
จานวน 9 ฉบับ ได้ แก่
1. แบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญแบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi – Structure
Interview) ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครู
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2. แบบสัมภาษณ์ ประชาชนในจังหวัดระนองแบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi –
Structure Interview) ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ และข้ อมูลเกี่ยวกั บ
การประกอบอาชีพในท้ องถิ่นจังหวัดระนอง
3. แบบสอบถามความต้ อ งการจ าเป็ น ครู ใ นการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพครู
ในการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่ น ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 37 ข้ อ
4. แบบประเมินร่างหลักสูตรซึง่ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 29 ข้ อ
5. แบบทดสอบวัด ความรู้ เกี่ ย วกับ การพัฒ นางานอาชี พ ไปพัฒ นาให้ กับ
นักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นจานวน 80 ข้ อ
6. แบบวัดเจตคติที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อสร้ างเสริ มศักยภาพครู ด้าน
การงานอาชีพให้ กบั นักเรี ยนและชุมชน โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น
จานวน 17 ข้ อ
7. แบบสัง เกตทัก ษะการพัฒ นาการงานอาชี พ ให้ กับ นัก เรี ย นและชุม ชน
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นไปใช้ จานวน 13 ข้ อ
8. แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาการงานอาชีพ
ให้ กบั นักเรี ยนและชุมชน โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นไปใช้ จานวน 10 ข้ อ
9. แบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญแบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi – Structure
Interview) ประกอบด้ วยข้ อ มูลทั่วไป และความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การให้ ก ารรั บรอง
หลักสูตรฝึ กอบรม
การหาคุณภาพของเครื่ องมือทัง้ 9 ฉบับ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. การหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้ องได้ คา่
ดัชนีความสอดคล้ องอยูใ่ นระดับสูง ตังแต่
้ 0.80 ถึง 1.00
2. การหาค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบความรู้ ได้ น าแบบทดสอบ
ไปทดสอบกับพนักงานครู เทศบาลเมืองระนอง จานวน 30 คน โดยนาแบบทดสอบ
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ที่สร้ างขึ ้น จานวน 96ข้ อ ไปทดลองใช้ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง และเลือกข้ อคาถามที่มีค่า
ความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกที่อ ยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนด (ค่าความยากง่ายอยู่
ในช่ ว ง .20 - .80 และค่ า อ านาจจ าแนกมี ค่ า มากกว่ า .20) ไว้ 80 ข้ อ และ
นาแบบทดสอบทัง้ ฉบับ ไปหาค่า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้ สูต รของคูเ ดอร์ ริ ช าร์ ด สัน 20
(KR-20) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ .91
3.การหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดเจตคติที่ไปทดลองใช้ กับพนักงานครู
เทศบาลเมืองระนอง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของแบบวัด
เจตคติ ทัง้ ฉบับ โดยค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยการหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ตามวิธีของครอนบาค ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ .93
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ในขันตอนที
้
่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เพื่อหารู ปแบบการฝึ กอบรม ดาเนินการสัมภาษณ์ เก็ บข้ อมูลด้ วยตนเอง ในระหว่าง
วันที่ 1 – 15กุมภาพันธ์ 2559การสัมภาษณ์ประชาชนในท้ องถิ่นจังหวัดระนอง จานวน
100 คน ในระหว่ า งวัน ที่ 17-29กุ ม ภาพัน ธ์ 2559ประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ น
โดยพนักงานครู เทศบาล โรงเรี ย นเทศบาลวัด อุปนัน ทาราม ซึ่ง ผู้วิ จัยคัด เลือ กกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2559 จากนัน้
สรุปเพื่อกาหนดเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการสร้ างหลักสูตรและการสอน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างหลัก สูต ร ผู้วิ จัย น าหลัก การเสริ ม สร้ างศัก ยภาพครู
ด้ า นการงานอาชี พให้ กับ นักเรี ย นและชุม ชนโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพัฒ นา
ท้ องถิ่น ที่ต้องพัฒนาจากการวิจยั ในขันตอนที
้
่ 1 มาพัฒนาเป็ นหลักสูตร จากนันน
้ าไป
ตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ขันตอนที
้
่ 3 การทดลองใช้ หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพเป็ นการนาหลักสูตร
ที่พฒ
ั นาแล้ วมาทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในสถานการณ์จริ ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร โดยการจัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการกับครู ผ้ ปู ฏิบัติการสอนทัง้ 8 หน่วย
หลังจากนันครู
้ ซึ่งผ่านการฝึ กอบรมได้ ดาเนินการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิกับนักเรี ยนและ
ชุมชน ผู้วิจยั ดาเนินการฝึ กอบรมในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2559
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ขัน้ ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและรั บ รองหลัก สูต ร ได้ นาผลที่ได้ จ ากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตร และรับรองหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการพัฒนาศักยภาพครู ดาเนินการสัมภาษณ์ เก็ บข้ อมูลด้ วยตนเอง
ในระหว่างวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2559
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้ อมูลที่ ได้ จากการสัม ภาษณ์ ด้ว ยการวิเ คราะห์ เ นือ้ หา (Content
Analysis) สถิติพื ้นฐาน
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร
ก าหนดเกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ของความเหมาะสม ตั ง้ แต่ 3.50 ขึ น้ ไป การพิ จ ารณา
ความสอดคล้ องใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง (Index of Consistency) (พิสณุ ฟองศรี , 2551
: 309 – 310) ถ้ าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ ได้
การเปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้และวัดเจตคติของกลุม่ ตัวอย่างก่อน
และหลังการทดลองใช้ หลักสูตร โดยคานวณคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ซึ่งผลที่ได้ เป็ น
การดูพฒ
ั นาการของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม พิจารณาจากร้ อยละของคะแนนที่เพิ่มขึน้
หรื อลดลงจากการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบหลังการฝึ กอบรมกับผลการทดสอบก่อน
การฝึ กอบรมตามสูตร (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556 : 266)
พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ด้ านทั ก ษะงานอาชี พ ไปพั ฒ นา ไม่ ต่ า กว่ า 3.50
จากคะแนน 5 ระดับ ในระหว่างการฝึ ก อบรมพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
หลักสูตรจากผู้เรี ยน มีความพึงพอใจระดับไม่ต่ากว่าค่าเฉลีย่ 3.50
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาความคิ ดเห็นของผู้เชี่ ย วชาญ ได้ ข้ อมูลเกี่ ย วกับ รู ป แบบการฝึ กอบรม คื อ
การฝึ กอบรมในที่ทางาน (On-the-Job Training) และผลการสอบถามความต้ องการ
จาเป็ น ได้ อาชีพในท้ องถิ่นที่ครู มีความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา จานวน 8 อาชีพ
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ได้ แก่ ไข่เค็มดินขาว เจ้ าบ้ านน้ อย อาหารท้ องถิ่ นแกงพุงปลา อาหารท้ องถิ่ นยาวเล
อาหารท้ องถิ่ นหมี่ระนอง ขนมท้ องถิ่ นอาโป้ง ลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง
ตามลาดับ
2. ผลการสร้ างหลัก สูต รฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ างศัก ยภาพครู ที่ พั ฒ นาขึ น้
มี อ งค์ ป ระกอบ 8 ประการ ได้ แ ก่ หลัก การและเหตุผ ล หลัก การของการฝึ ก อบรม
จุ ด มุ่ง หมายของการฝึ ก อบรมเนื อ้ หาการฝึ ก อบรมกิ จ กรรมการฝึ ก อบรม เทคนิ ค
การฝึ กอบรม สื่อการฝึ กอบรม และการวัดและประเมินผลการฝึ กอบรมผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ างหลักสูต รฝึ ก อบรม เห็ นว่า องค์ ประกอบของหลัก สูต ร
ฝึ กอบรมทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อง
ของร่างหลักสูตรฝึ กอบรม มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยูใ่ นระดับสูง ตังแต่
้ 0.80 ถึง 1.00
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
3. ผลการทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพ พบว่า
3.1 กลุ่ม ตัว อย่างครู คะแนนพัฒ นาการด้ านความรู้ เกี่ ย วกับการงาน
อาชีพโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์ 20% ขึ ้นไป คือ 84.73
% โดยหน่วยที่ 2 เจ้ าบ้ านน้ อยได้ คะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 87.50% หน่วยที่ 5
อาหารท้ องถิ่นหมี่ระนอง มีคะแนนพัฒนาการน้ อยที่สดุ คือ 82.35% และในระหว่าง
การติดตามผลหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม 22 คะแนน
จากคะแนนหลังการฝึ กอบรมทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรทุกหน่วย คะแนนพัฒนาการด้ านเจตคติเกี่ยวกับความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการงานอาชีพและใช้
โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสูงกว่าเกณฑ์ 20% ขึ ้น คือ
84.56% โดยหน่วย 2 เจ้ าบ้ านน้ อย มีคะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 90.91% หน่วย
ที่ 6 ขนมท้ องถิ่นอาโป้ง มีคะแนนพัฒนาการน้ อยที่สดุ คือ 79.24% และในระหว่างการ
ติดตามผลหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน พบว่า มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม46 คะแนน
จากคะแนนหลังการฝึ กอบรมทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลัก สูต รทุก หน่ว ยคะแนนด้ า นทัก ษะการปฏิ บัติ ง านอาชี พ โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐาน
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ในการพัฒนาท้ องถิ่นสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.22โดยหน่วยที่ 8 สมุดพอเพียง
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.43 และหน่วยที่ 4 อาหารท้ องถิ่นยาวเย มีคะแนนเฉลี่ย
น้ อยที่สดุ คือ4.10
3.2 กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนและชุมชน คะแนนพัฒนาการด้ านความรู้
เกี่ยวกับการงานอาชีพโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์ 20%
ขึน้ ไป คื อ 80.85โดยหน่ ว ยที่ 2 เจ้ า บ้ า นน้ อ ย ได้ ค ะแนนพัฒ นาการมากที่ สุด คื อ
87.37% หน่วยที่ 1 ไข่เค็มดินขาว มีคะแนนพัฒนาการน้ อยที่สดุ คือ 74.11% และ
ในระหว่างการติดตามผลหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม
65 คะแนน จากคะแนนหลังการฝึ กอบรมทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อน
การทดลองใช้ หลักสูตรทุกหน่วยคะแนนพัฒนาการด้ านเจตคติเกี่ยวกับความตระหนัก
และเห็ น คุณ ค่า ของการงานอาชี พ และใช้ โ รงเรี ย นเป็ น แหล่ง เรี ย นรู้ สาหรั บ การจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสูงกว่าเกณฑ์ 20% ขึ ้น คือ 82.52%โดยหน่วย 2 เจ้ าบ้ านน้ อย
มีคะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 86.95% หน่วยที่ 7 ลูกประคบสมุนไพร มีคะแนน
พัฒนาการน้ อยที่สดุ คือ 79.22% และในระหว่างการติดตามผลหลังการฝึ กอบรม 1
เดือน พบว่า มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม138 คะแนน จากคะแนนหลังการฝึ กอบรม
ทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ หลักสูตรทุกหน่วยคะแนนด้ าน
ทักษะการปฏิบตั ิงานอาชีพโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นสูงกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.17โดยหน่วยที่ 8 สมุดพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.38
และหน่วยที่ 3 อาหารท้ องถิ่นแกงพุงปลา มีคะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ3.93
3.3 ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจในการฝึ กอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
4. ผลการปรับปรุงแก้ ไขและรับรองหลักสูตรมีการปรับปรุ งแก้ ไขหลัก สูตรตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญในด้ านเนือ้ หาของการฝึ กอบรมหน่วยที่ 2 ให้ ตัดคาว่า
มัคคุเทศก์ออก และผู้เชี่ยวชาญให้ การรับรองหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู
ในการส่งเสริ มงานอาชีพของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
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ท้ องถิ่น สามารถนาไปใช้ ในการฝึ กอบรม และมีผลทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้
เจตคติ และทักษะที่ดีขึ ้นหลังจากการฝึ กอบรม
อภิปรายผล
1.หลักสูต รฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศัก ยภาพครู ในการส่ง เสริ มงานอาชี พของ
นักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพัฒนาท้ องถิ่ น ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้
สามารถพัฒนาครู นักเรี ยน และประชาชนในท้ องถิ่น ในการประกอบอาชีพในท้ องถิ่นได้
นอกจากนัน้ ยังเป็ นการสืบสานอาชี พที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่ นของคนระนอง ซึ่งเป็ น
เอกลัก ษณ์ ที่ มี ค วามโดดเด่น อัน เกิ ด จากการผสมผสานระหว่า งคนไทยและคนจี น
ฮกเกี ้ยนจากผลการวิจยั พบว่า อาชีพที่ประสบความสาเร็ จมากที่ สดุ เจ้ าบ้ านน้ อย ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะเนื ้อหาของหลักสูตรได้ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดระนอง และการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดีในการต้ อนรับนักท่องเที่ยว อันส่งผลให้ ผ้ เู รี ยน
เกิ ดความภาคภูมิใ จ เห็ นคุณค่า และร่ วมกัน รั กษาสถานที่ สาคัญ ของจังหวัด ระนอง
นอกจากนันแล้
้ วสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพในเวลาที่วา่ งเว้ นจากการเรี ยนได้
เนื่องจากนโยบายของจังหวัดระนองได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเทศบาล
เมืองระนองได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เป็ นเจ้ าบ้ านน้ อย ปฏิบตั ิหน้ าที่แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆให้ กบั นักท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นการหารายได้ พิเศษให้ กบั ตนเอง ซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของอรุ ณีลิมศิริ และคณะ (2558 : 108 – 109) ได้ กล่าวว่า ทักษะพื ้นฐาน
ในการประกอบอาชี พ ทัก ษะการจัด การ ทัก ษะกระบวนการแก้ ปั ญ หา และทัก ษะ
การแสวงหาความรู้ และสอดคล้ องกับแนวคิดของอานาจ ชูสวุ รรณ (2554 : 9) ได้ กล่าว
ว่าความสาคัญของการพัฒนาอาชีพ ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กรและตนเอง อีกทัง้
ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของสานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (2558 : 1) กล่าวว่า
การแนะแนวอาชีพมีหลักการว่า หากบุคคลใดได้ ศึกษาหรื อทางานที่ตรงกับความถนัด
ความสนใจ และอุป นิ สัย ใจคอแล้ ว เขาย่อ มมี ค วามสุข และ สามารถปฏิ บัติง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการที่ต้องปฏิบตั ิงานในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด หรื อไม่เหมาะสม
กับอุปนิสยั ของตน
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2. หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นมีจุดเด่นในการเสริ มสร้ างศักยภาพครู เพื่อให้ ครู นนั ้
ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สนู่ กั เรี ยน และชุมชน โดยอาศัยโรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
ท้ องถิ่น ซึ่งมีหลักการดังนี ้ เป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมที่เน้ นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ข องครู ด้ า นการงานอาชี พ เพื่ อ น าไปปรั บ ใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็ นหลักสูตรที่เน้ นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นสาคัญ และ
เป็ นหลักสูตรที่นารู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์ มาปรับใช้ ในการฝึ กอบรม
โดยเน้ นกิจกรรมการปฏิบตั ิและการมีสว่ นร่ วมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมด้ วยเทคนิคการ
อบรมที่หลากหลายสอดคล้ องกับเนื ้อหาในการฝึ กอบรม ประกอบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นได้ กาหนดเป้าหมายของการจั ดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคน
ให้ เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุขโดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
และการบริ ห ารโดยใช้ ส ถานศึก ษาเป็ น ฐาน เพื่ อ สร้ างแหล่ง การเรี ย นรู้ และสัง คม
แห่งการเรี ยนรู้สาหรับเป็ นกลไกในการขับเคลือ่ นให้ คนไทยทุกคนได้ มีโอกาสและทางเลือกที่
จะเข้ าถึงปั จจัยและเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long learning) ด้ วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า หลักสูตร
ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ างศัก ยภาพครู ใ นการส่ง เสริ ม งานอาชี พ ของนัก เรี ย นและชุ ม ชน
โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ทั ง้ 8 อาชี พ สามารถน าไปใช้
ในการฝึ กอบรม และมีผลทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ดีขึ ้น
หลังจากการฝึ กอบรมเหตุผลประการสาคัญทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ โรงเรี ย นในสัง กัด ได้ น าการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นมาจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวคิดของสุวรรณ พิณตานนท์
และกาญจนา วัธนสุนทร (2555: 16 - 20)ได้ กล่าวว่า การบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นด้ วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จะต้ องส่งเสริ ม สนับสนุนให้ โรงเรี ยนในสังกัดจัดการศึกษา ทังการศึ
้
กษาในระบบสาหรับ
นัก เรี ย นในโรงเรี ย น การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย สาหรั บ เด็ ก
เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปเพื่อให้ เด็กเยาวชน และประชาชนในท้ องถิ่นสามารถเรี ยนรู้
ตลอดชี วิตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก
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เยาวชน และประชาชนในท้ อ งถิ่ น สู่ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอัจ ฉริ ย ภาพของแต่ ล ะคน
จนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ หรื อสามารถนาทรัพยากร หรื อวัตถุดิบในท้ องถิ่นมา
ใช้ ในการประกอบอาชีพได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีความถนัดหรื อมีศกั ยภาพ
ด้ านใด ต้ องได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในด้ านวิ ช าการ
(เช่น คณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ ) ต้ องได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีความเป็ นเลิศ
ในด้ านวิชาการ จนสามารถนาไปสูอ่ าชีพทางด้ านดนตรี /ขับร้ อง/การแสดงได้ ผ้ ทู ี่มีความถนัด
หรื อ มี ศัก ยภาพด้ า นกี ฬ า ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุน ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในด้ านกี ฬ า
จนสามารถนาไปสู่อาชีพทางด้ านกีฬาได้ ผู้ที่มีความถนัดหรื อมีศักยภาพด้ านศิลปะ
ต้ องได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีความเป็ นเลิศในด้ านศิลปะ จนสามารถนาไปสู่
อาชีพทางด้ านศิลปะได้ เป็ นต้ น
3. ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพ
ครู ในการส่ ง เสริ มงานอาชี พ ของนั ก เรี ย นและชุ ม ชนโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นมีความสาเร็ จได้ แก่ การดาเนินการสร้ างและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
มีระบบตามขันตอน
้
ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรของวิชยั วงษ์ ใหญ่ (2554 : 57-59) ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ (2537 : 25) บุญชม
ศรี สะอาด (2546 : 73) มาเรี ยม นิลพันธุ์ และคณะ (2555 : 77-80)นอกจากนันแล้
้ วเป็ น
หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของครู เพราะเนือ้ หาวิชาในการฝึ กอบรม ผู้วิจัย
กาหนดโดยการสารวจความต้ องการของครู และนามาจัดทาเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรม
ประกอบกับการหาคุณภาพของเครื่ องมือการวิจัยได้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้ านตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ ไข อีกทังกระบวนการฝึ
้
กอบรมใช้ การฝึ กอบรมใน
ที่ทางาน (On-the-Job Training) และการเรี ยนรู้ โดยใช้ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ง
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ลงมือปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ งและนโยบายของผู้บริ หารสถานศึกษา
ที่น้อมนานโยบายของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมาสูก่ ารปฏิบตั ิอย่าเป็ นรู ปธรรม
ให้ ก ารสนับ สนุน ส่ง เสริ ม การด าเนิ น การฝึ ก อบรมการส่ง เสริ ม งานอาชี พ ให้ กับ ครู
นักเรี ยน และชุมชนประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ เล็งเห็นถึง
ความสาคัญให้ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการฝึ กอบรม นอกจากนัน้ แล้ ว
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ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานอาชี พให้ กั บครู นักเรี ยน
และผู้ปกครอง ได้ แก่ ระยะเวลาในการฝึ กอบรม เนื่องจากการฝึ กอบรมจาเป็ นต้ องมี
การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้ จริ ง ระยะเวลาของวิทยากร
ต้ องให้ ตรงกับเวลาที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความสะดวก ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม มีวัย
ที่แตกต่างกันพอสมควร วิทยากรจึงต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากในการบรรยายและ
สาธิตการปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของเสาวนิตย์ ชัยมุสกิ (2544 : 84) ได้ กล่าวว่า
เงื่อนไขความสาเร็ จที่สาคัญที่จะส่งเสริ มการใช้ ฐานโรงเรี ยนในการบริ หารจัดการได้
ประสบความสาเร็ จ ได้ อ ย่า งเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 จะต้ อ งอาศัย องค์ ป ระกอบเหล่ า นี ้ ภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห าร
การท างานเป็ นที ม การสร้ างความตระหนักและความรู้ ความเข้ า ใจให้ แก่ บุค ลากร
การก าหนดผู้รับ ผิ ดชอบที่ เหมาะสมกับ ภาระงาน การวางแผนการกากับ ดูแล และ
การมีส่ว นร่ วมและการปรึ กษาหารื อกับผู้เกี่ ยวข้ อง โดยให้ เ กิ ดการประสานสัมพัน ธ์
ระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน
4. อาชี พที่ใช้ ในการฝึ กอบรมในหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู
ในการส่งเสริ มงานอาชีพของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
ท้ องถิ่นนัน้ ได้ มาจากการสารวจความต้ องการของครู ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นอาชีพที่คน
ในท้ องถิ่นจังหวัดระนอง ได้ มีการสืบทอดกันมาจากรุ่ นสูร่ ุ่ น เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
ก่อ เกิ ดจากการประยุก ต์ ใ ห้ สอดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ใ นปั จจุบัน อาชี พ ทัง้ 8 ได้ แ ก่
ไข่เค็มดินขาว เจ้ าบ้ านน้ อย อาหารท้ องถิ่นแกงพุงปลา อาหารท้ องถิ่นยาวเล อาหาร
ท้ อ งถิ่ น หมี่ ร ะนอง ขนมท้ อ งถิ่ น อาโป้ง ลูกประคบสมุน ไพร และสมุด พอเพี ย ง ยัง มี
ความเกี่ยวพันกับการดารงชี วิต โดยเฉพาะอาหารท้ องถิ่ น ยังคงเป็ นอาหารหลักของ
คนในท้ องถิ่ น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องร่ วมกันสืบสานเพื่อส่งต่อให้ รุ่นลูก รุ่ นหลาน
ต่อไป นอกจากนันแล้
้ วยังคงสามารถขยายต่อยอดในทางธุรกิจได้ อีก เช่น การพัฒนา
เป็ นแกงพุงปลาแห้ ง ยาวเยสาเร็ จรู ป โดยเพิ่มเติมรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ มีความ
น่าสนใจ และทันสมัย อย่างไรก็ตามกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สานักงานจังหวัดระนอง องค์กรปกครอง
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ส่ว นท้ อ งถิ่ น ส านัก งานพัฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด ระนอง วิ ท ยาลัย ชุ ม ชนระนอง และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของเมตต์ เมตต์ การุ ณ์จิต
(2553 : 228) ได้ กล่าวว่า คุณค่าของการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานสามารถสนอง
ความต้ องการของชุมชนในท้ องถิ่ นได้ เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นการรวมพลังกับบุคคล
ทุกฝ่ าย ตลอดจนสามารถระดมสรรพกาลังและทรัพยากร การมีสว่ นร่ วมในการบริ หาร
ก่อให้ เ กิ ด ความรู้ สึก ถึงความเป็ นเจ้ า ของ ความเกี่ ยวข้ อ ง ความรั กและผู กพัน และ
เป็ นการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน นอกจากนี ้แล้ วยังมีอาชีพ
อื่นๆ ในท้ องถิ่นจังหวัดระนองซึ่งผู้วิจยั ไม่ได้ นามาพัฒนาเป็ นเนื ้อหาในหลักสูตรฝึ กอบรม
ซึ่งควรส่งเสริ ม/ฝึ กอบรมเพิ่มเติมต่อไป เช่น การนวดการทาเครื่ องประดับ การผลิตกะปิ
และการผลิตซีอิ ้ว เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิ จั ย พบว่ า หลัก สู ต รการฝึ กอบรมที่ พัฒ นาขึ น้ สามารถก่ อ เกิ ด
การพัฒนาด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการพัฒนางานอาชีพโดยใช้ โรงเรี ยน
เป็ นฐานในการพัฒนาท้ องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ทุกประการ และจากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรนามาเป็ นข้ อเสนอแนะ
ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ควรคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความเข้ าใจในบริ บทของท้ องถิ่น และ
เชี่ ยวชาญการประกอบอาชี พนัน้ ๆ อย่างแท้ จริ ง และมีจานวนวิทยากรมากเพียงพอ
(หากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีจานวนมาก)
1.2 จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมในแต่ละหน่วยวิชาไม่ควรเกิน 30 คน
เพื่อจะได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สร้ างองค์ความรู้ได้ เหมาะสมกับเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
1.3 การจั ด บรรยากาศในการฝึ กอบรม ควรเอื อ้ แก่ ก ารเรี ยนรู้
เป็ นธรรมชาติให้ มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรต้ องกระตุ้นกระบวนการแห่ง
การเรี ยนรู้โดยมีผ้ ชู ่วยวิทยากรในแต่ละกลุม่
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1.4 กระบวนการทดลองปฏิบตั ิการใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมของกลุ่มทดลอง วิทยากร
งบประมาณ และสถานที่ ดังนันต้
้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม และประสานงานกับทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องให้ ชดั เจน
1.5 การจัด การฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากผู้เ ข้ า ฝึ ก อบรมเป็ น ผู้ใ หญ่ การจัด
กิจกรรมการฝึ กอบรมจึงจาเป็ นที่ต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ เช่น การให้
เรี ยนรู้จากสภาพจริ ง เรี ยนรู้สงิ่ ที่จะนาไปใช้ ประโยชน์จริ ง เป็ นต้ น
1.6 ระยะเวลาในการใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรม สามารถปรับค่าน ้าหนัก
ของเวลาแต่ละเรื่ องได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้นาหลักสูตรไปใช้
1.7 ควรจัดให้ มีการประเมินหลักสูตรทุกครัง้ ที่มีการนาหลักสูตรนี ้ไปใช้
เพื่อให้ ทราบถึงคุณภาพของหลักสูตร และนาข้ อมูลจากการใช้ หลักสูตรมาปรับปรุงแก้ ไข
ต่อไป
1.8 องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ควรนาหลัก สูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ าง
ศักยภาพครู ในการส่งเสริ มงานอาชีพของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
การพัฒนาท้ องถิ่น ไปเป็ นต้ นแบบในการฝึ กอบรมประชาชนในพื ้นที่ เพื่อสร้ างงาน สร้ าง
รายได้
1.9 กระทรวงมหาดไทย ควรนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างศักยภาพครู
ในการส่งเสริ มงานอาชีพของนักเรี ยนและชุมชนโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
ท้ องถิ่น ไปเป็ นแนวทางในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพในท้ องถิ่น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรมซึ่งจะก่อให้ เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
เรี ยนรู้ในองค์กรเพื่อนาไปสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้
2.2 ควรนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนีไ้ ปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ
เช่น คณะกรรมการสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการบริ หาร
สถานศึกษาโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
2.3 ควรนาผลการวิจยั ในขันที
้ ่ 1 ไปกาหนดกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริ มการประกอบ
อาชีพในท้ องถิ่น
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2.4 ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างงานอาชี พ ในท้ องถิ่ น โดย
ประยุกต์ใช้ การเทียบรอยคุณภาพ (Benchmarking)
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