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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและรับรอง
หลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการส่งเสริมอาชีพของนกัเรียนและชุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยจัดฝึกอบรมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง     
ท าการติดตามหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อรับทราบผลพฒันาการและความคงทน
ความรู้ ของกลุม่ตวัอยา่งได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทกัษะทางอาชีพ กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ 
พนักงานครูเทศบาลเมืองระนอง นักเรียน และชุมชน จ านวน 212 คน ได้มาโดย 
การเลือกแบบสมคัรใจ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบบัได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัเจตคติ และแบบประเมินทกัษะ  เคร่ืองมือทัง้ 3 ฉบบัมีความตรงเชิงเนือ้หา และ
ความเช่ือมั่นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์และการวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการวิจัย  พบว่า  1 )  อา ชีพในท้อง ถ่ินที่ค รูมีความต้องการจ า เ ป็น 
ในการพฒันา คือการท าไขเ่ค็มดินขาวเจ้าบ้านน้อยอาหารท้องถ่ินพงุปลาอาหารท้องถ่ิน
ยาวเยอาหารท้องถ่ินหมี่ระนองขนมท้องถ่ินอาโปง้ลกูประคบสมนุไพร และสมดุพอเพียง 
2) หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล หลักการของหลักสูตร 
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มหาวิทยาลยับรูพา 
2ผศ.ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา 
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หาสาระ กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรม สื่อและ  
การวดัและประเมินผล โดยผลการประเมินหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า หลกัสตูร  
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 3) หลกัสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์สามารถพฒันากลุม่ตวัอย่าง ด้านความรู้เก่ียวกบัการงานอาชีพและเจตคติ
ตอ่งานอาชีพสงูขึน้ทกุคน โดยมีคะแนนพฒันาการอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ ส าหรับ
ด้านทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก หลังจากการติดตามผล  
การฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 ส่วนลดลงเล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากและ  
การรับรองหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้โดยตอบสนองวตัถปุระสงค์
ตามที่ต้องการ และความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน 
 

ค าส าคัญ : หลกัสตูรฝึกอบรม/การสง่เสริมอาชีพ/โรงเรียนเป็นฐาน 
 
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 
 
บทน า 

 การจัดอันดับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ หรือ 
International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดท ารายงาน 
World Competitiveness Yearbook 2014  จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 
ของประเทศต่างๆ ทัว่โลกทัง้หมด 60 ประเทศ มีกลุม่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เข้าร่วมประเมิน 13 ประเทศ และเป็นประเทศในอาเซียน 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ผลการจัดอนัดับสมรรถนะด้านการศึกษา  
ที่เป็นปัจจัยย่อยในโครงสร้างพืน้ฐานไทย ได้อันดับที่ 54 ลดลงจากปีที่ 2014 ถึง 3 
อนัดบั และเป็นอนัดบัท่ี 4 ใน 5 ของประเทศอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบในภมูิภาคเอเชีย
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แปซิฟิก ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 11 ที่มีอนัดบัสงูกวา่ฟิลปิปินส์ และอินเดีย งบประมาณรายจ่าย
ด้านการศึกษาต่อหวัของไทยสงูกว่าปี 2013 ร้อยละ 11.90 และมีแนวโน้มสงูขึน้ทุกปี 
ในขณะท่ีการตอบสนองความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษา
ลดลงตัง้แต่ปี 2010 ในขณะที่ประเทศอาเซียนได้อนัดบัที่ดีขึน้ ถึงแม้รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อหวัสงูขึน้ทุกปี แต่การตอบสนองความสามารถ  
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษาลดลง (ภาณพุงศ์ พนมวนั.2557: 14 - 17) 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา 2557 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และน าองค์ความรู้ไปใช้  
ได้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558 : 1) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนต ่ากว่าเกณฑ์  
ที่ก าหนด ทัง้ผลการทดสอบระดบัชาติ  (O-NET) ผลการสอบ PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่า
สถานศกึษาจะใช้เวลาในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้ สถานศึกษาบางแห่งใช้เวลา 
7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน อดัแน่นเนือ้หาวิชาการมากกว่าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียน  
มีภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องเรียนพิเศษ ท าให้เด็กเกิดภาวะความเครียด  
เด็กคิดไมเ่ป็น วิเคราะห์และปฏิบตัิไมไ่ด้ รวมทัง้ขาดทกัษะชีวิต เป็นต้น 

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของไทย  
ยงัไม่สามารถประสบความส าเร็จ ผลสมัฤทธ์ิการเรียนกระจุกอยู่ท่ีเด็กเก่ง ซึ่งสาเหตุ
ประการส าคญัคงจะปฏิเสธไมไ่ด้วา่เกิดจากระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการจดัการ
เรียนการสอนของครู ซึง่ครูก็ตกเป็นจ าเลยของสงัคม ครูเป็นบคุคลส าคญัในการพฒันา
กา รศึ กษา  ก า รพัฒนาค รู จึ ง จ า เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง ใ น โ ลกยุค ปั จจุบันที่ ก ร ะแส  
แห่งความเปลี่ยนแปลง ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสารไหลบ่า
ข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ย่อมส่งผลต่อระบบ
การศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.2551: 1) ดงันัน้ 
ต้องมุ่งพฒันาและยกระดบัการแข่งขนัของประเทศ และให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ศกัยภาพของมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการพฒันาการแข่งขนัของประเทศได้  
ครูเป็นบุคคลส าคัญในการพฒันาการศึกษา การพฒันาครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งในโลก 
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ยุคปัจจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
ย่อมสง่ผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้
รูปแบบการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้ ก าลงัปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรียนแบบ
ดัง้เดิม ท่ีมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สูน่กัเรียนเพียงฝ่ายเดียว ไปสูรู่ปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ไปด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้ 
ท่ามกลางสภาวะเช่นนี ้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งส าหรับครูในการจัดการองค์ความรู้ 
ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
หรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ  
ขององ ค์ ก า รบ ริหา รกา ร ศึ กษา  ตั ง้ แต่ โ ร ง เ รี ยน  เ ขตพื น้ ที่ ก า รศึ กษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) ดังนัน้ต้องมุ่ง
พฒันาและยกระดบัการแขง่ขนัของประเทศ และให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพ
ของมนษุย์ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการพฒันาการแข่งขนัของประเทศได้ ตลอดจน
สง่เสริมให้ท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศให้เจริญอย่างมัน่คงและยัง่ยืน
ตอ่ไป 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินด้วยการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ (สวุรรณ พิณตานนท์ และ
กาญจนา วธันสนุทร, 2555 : 8) ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นกลุ่มประสบการณ์ที่ว่าด้วยกระบวนการและการสร้าง
นิสยัในการท างาน  ฉะนัน้การจดัการเรียนการสอนให้บรรลเุป้าหมาย  จึงต้องให้ผู้ เรียน
ได้ปฏิบตัิจริงมากที่สดุ  เช่น พิจารณาเลือกสอนงาน ในแต่ละชัน้ตามสภาพและความ
ต้องการของท้องถ่ิน  ความในใจและความถนดัของผู้ เรียน ความพร้อมของครูโรงเรียน 
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ผู้ปกครองและสอนการปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัทฤษฎี และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้อยา่งแท้จริง 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการส่งเสริมอาชีพของนกัเรียนและชุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของ
พืน้ที่และท้องถ่ิน และรูปแบบหลกัสตูรที่สร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในระดบัหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัด
การศกึษาได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการสง่เสริมอาชีพ
ของนกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 

 2. เพื่อรับรองหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการสง่เสริมอาชีพ
ของนกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู 
ในการส่งเสริมอาชีพของนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ครูโรงเรียนเทศบาลวดัอปุนนัทาราม สงักดัเทศบาลเมืองระนอง เพื่อตอบสนอง
เจตนารมณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร
ฉบับร่างโดยผู้ รอบรู้เฉพาะทาง (Subject Master of Specialist : SMS)  ส่วน
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมนัน้มีกระบวนการ 4 ขัน้ตอน 1) การศึกษาข้อมลู
พืน้ฐาน 2) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม และ  
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นประเภทการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง 
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 2.  เนือ้หาที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นเนือ้หาที่ผู้ วิจัยสรุปได้จากการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ และการศกึษาความต้องการจ าเป็น แล้วน ามาก าหนดเป็นโครงร่างเนือ้หา
การฝึกอบรม  
 3.  ในการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ ขอบเขตของการศึกษาเป็น
ครูโรงเรียนเทศบาลวดัอุปนนัทาราม สงักัดเทศบาลเมืองระนอง เดือน พฤษภาคม – 
มิถนุายน 2559 
 4.การติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียม 
เพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น และต้องการในการสร้างหลกัสตูร ดงันี ้1) ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันางานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้อง ถ่ิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การสร้างหลักสูตรและการสอน  
2) สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อหารูปแบบการฝึกอบรม  
3) สมัภาษณ์ประชาชนในท้องถ่ินจังหวัดระนอง เพื่อให้ทราบถึงการประกอบอาชีพ  
ในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง 4) ประเมินความต้องการจ าเป็น ในการเสริมสร้างศกัยภาพครู 
เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหลกัสูตร และ 5) สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ประเมินความต้องการจ าเป็นและเอกสาร จากนัน้สรุปเพื่อก าหนดเป็นข้อมูลพืน้ฐาน  
ในการสร้างหลกัสตูรและการสอน  
 ขัน้ตอนที่  2 การสร้างหลักสูตร 1) การสร้างร่างหลักสูตรองค์ประกอบ 
ของหลักสูตร ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนือ้หากิจกรรม เทคนิคสื่อการวัดและ
ประเมินผลเนือ้หาสาระในแตล่ะองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ในการพฒันาท้องถ่ินด้านทกัษะ ได้แก่ มีความสามารถในการน าอาชีพไปพฒันาให้กบั
นกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน และด้านเจตคติ ได้แก่ 
มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน ในแตล่ะหนว่ยการเรียน ประกอบด้วยสว่นต่าง ๆ 
6 สว่น ดงันีจ้ดุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนือ้หาการฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม
สือ่ประกอบการฝึกอบรมและการประเมินผลกิจกรรรมการเรียนการสอนใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ ได้แก่ เอกสารประกอบ และวัสดุ อุปกรณ์การวัดและ
ประเมินผล 2) การตรวจสอบร่างหลักสูตรน าไปตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง  
ขององค์ประกอบของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระในแตล่ะองค์ประกอบของหลกัสตูรและ 
3) การปรับปรุงร่างหลักสูตรก่อนน าไปทดลองใช้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบร่างหลกัสตูรจากผู้ เช่ียวชาญมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุงหลกัสตูร  
 ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อหาประสิทธิภาพ 1) ทดสอบวดัความรู้และ
เจตคติที่มีต่องานอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้หลกัสูตร 2) ทดลองใช้
หลกัสตูร ผู้ วิจัยจัดการฝึกอบรมตามหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ด้วยตนเองและทีมวิทยากร  
จนครบกระบวนการของหลักสูตร มีการประเมินทักษะของกลุ่มทดลอง โดยใช้ 
แบบสังเกตทักษะการพัฒนางานอาชีพ 3)ทดสอบวัดความรู้ และวัดเจตคติที่มีต่อ 
การพฒันางานอาชีพ 4) การติดตามผลหลงัการทดลอง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสูตร ได้น าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทัง้ในด้านโครงสร้างหลักสูตร และ
รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของหลกัสูตร และรับรองหลกัสตูรโดยการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาศกัยภาพครู  
 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครัง้นี ้
จ านวน 9 ฉบบั ได้แก่ 
 1.  แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure 
Interview) ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไป และความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพครู 
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 2.  แบบสมัภาษณ์ประชาชนในจังหวดัระนองแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – 
Structure Interview) ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ และข้อมลูเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง 
 3.  แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นครูในการเสริมสร้างศักยภาพครู 
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 37 ข้อ 
 4.  แบบประเมินร่างหลกัสตูรซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
จ านวน 29 ข้อ 
 5.  แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับการพัฒนางานอาชีพไปพัฒนาให้กับ
นกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินจ านวน 80 ข้อ 
 6.  แบบวัดเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพครูด้าน 
การงานอาชีพให้กบันกัเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน
จ านวน 17 ข้อ 
 7.  แบบสังเกตทักษะการพัฒนาการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินไปใช้จ านวน 13 ข้อ 
 8.  แบบประเมินความพงึพอใจในการฝึกอบรม เร่ือง การพฒันาการงานอาชีพ
ให้กบันกัเรียนและชมุชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินไปใช้จ านวน 10 ข้อ 
 9.  แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure 
Interview) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นเก่ียวกับการให้การรับรอง
หลกัสตูรฝึกอบรม 
 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ 9 ฉบบั ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1. การหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องได้คา่ 

ดชันีความสอดคล้องอยูใ่นระดบัสงู ตัง้แต ่0.80 ถึง 1.00  
 2.  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ได้น าแบบทดสอบ 
ไปทดสอบกับพนักงานครูเทศบาลเมืองระนอง จ านวน 30 คน โดยน าแบบทดสอบ 
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ที่สร้างขึน้ จ านวน 96ข้อ ไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง และเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วง  .20 - .80  และค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า  .20)  ไ ว้  80 ข้อ  และ 
น าแบบทดสอบทัง้ฉบับไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20  
(KR-20) ได้คา่ความเช่ือมัน่ .91 
 3.การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติที่ไปทดลองใช้กับพนักงานครู
เทศบาลเมืองระนอง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพื่อหาคณุภาพของแบบวดั
เจตคติทัง้ฉบับโดยค านวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  
ตามวิธีของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่ .93 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1, 2, 3 และ 4 ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
เพื่อหารูปแบบการฝึกอบรม ด าเนินการสมัภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในระหว่าง  
วนัท่ี 1 – 15กุมภาพนัธ์ 2559การสมัภาษณ์ประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง จ านวน 
100 คน ในระหว่างวันที่  17-29กุมภาพันธ์ 2559ประเมินความต้องการจ าเป็น  
โดยพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ซึ่งผู้ วิจัยคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระหวา่งวนัท่ี 1 – 3 มีนาคม 2559 จากนัน้
สรุปเพื่อก าหนดเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสร้างหลกัสตูรและการสอน  
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ผู้ วิจัยน าหลักการเสริมสร้างศักยภาพครู  
ด้านการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ที่ต้องพฒันาจากการวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 มาพฒันาเป็นหลกัสตูร จากนัน้น าไป
ตรวจสอบเพื่อหาประสทิธิภาพจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
 ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อหาประสิทธิภาพเป็นการน าหลกัสตูร 
ที่พฒันาแล้วมาทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในสถานการณ์จริง เพื่อประเมินประสทิธิภาพ
ของหลกัสูตร โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับครูผู้ปฏิบัติการสอนทัง้ 8 หน่วย 
หลงัจากนัน้ครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกับนกัเรียนและ
ชมุชน ผู้วิจยัด าเนินการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2559  
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 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสูตร ได้น าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูร และรับรองหลกัสตูรโดยการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพครู ด าเนินการสมัภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
ในระหวา่งวนัท่ี 15 – 30 กรกฎาคม 2559  
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) สถิติพืน้ฐาน  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร 
ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ตัง้แต่  3.50 ขึน้ไป การพิจารณา 
ความสอดคล้องใช้ดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency) (พิสณ ุฟองศรี, 2551 
: 309 – 310) ถ้าดชันีความสอดคล้องมากกวา่หรือเทา่กบั 0.60 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความรู้และวดัเจตคติของกลุม่ตวัอย่างก่อน
และหลงัการทดลองใช้หลกัสตูร โดยค านวณคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ ซึ่งผลที่ได้เป็น
การดูพฒันาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พิจารณาจากร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรมกบัผลการทดสอบก่อน
การฝึกอบรมตามสตูร (ศิริชยั กาญจนวาส,ี 2556 : 266)  

         
   

   
      

  พิจารณาค่าเฉลี่ย ด้านทักษะงานอาชีพไปพัฒนา ไม่ต ่ ากว่า  3.50  
จากคะแนน 5 ระดับ ในระหว่างการฝึกอบรมพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
หลกัสตูรจากผู้ เรียน มีความพงึพอใจระดบัไมต่ ่ากวา่คา่เฉลีย่ 3.50  
 
ผลการศึกษา 
 1.  ผลการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน โดยสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรม คือ  
การฝึกอบรมในที่ท างาน (On-the-Job Training) และผลการสอบถามความต้องการ
จ าเป็น ได้อาชีพในท้องถ่ินที่ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา จ านวน 8 อาชีพ 
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ได้แก่ ไข่เค็มดินขาว เจ้าบ้านน้อย อาหารท้องถ่ินแกงพุงปลา อาหารท้องถ่ินยาวเล 
อาหารท้องถ่ินหมี่ระนอง ขนมท้องถ่ินอาโป้ง ลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง 
ตามล าดบั  
 2.  ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูที่พัฒนาขึน้ 
มีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ หลักการและเหตุผล หลักการของการฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเนือ้หาการฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิค 
การฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม เห็นว่าองค์ประกอบของหลกัสูตร
ฝึกอบรมทกุประเด็นมีความเหมาะสมในระดบัมาก ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของร่างหลกัสตูรฝึกอบรม มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูใ่นระดบัสงู ตัง้แต ่0.80 ถึง 1.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
 3.  ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อหาประสทิธิภาพ พบวา่ 
   3.1 กลุ่มตัวอย่างครู คะแนนพัฒนาการด้านความรู้เก่ียวกับการงาน
อาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน สงูกวา่เกณฑ์ 20% ขึน้ไป คือ 84.73 
% โดยหน่วยที่ 2 เจ้าบ้านน้อยได้คะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 87.50% หน่วยที่ 5 
อาหารท้องถ่ินหมี่ระนอง มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ  82.35%  และในระหว่าง
การติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม 22 คะแนน 
จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทกุหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสงูกว่าก่อนการทดลองใช้
หลกัสตูรทกุหนว่ย คะแนนพฒันาการด้านเจตคติเก่ียวกบัความตระหนกัและเห็นคณุค่า
ของการงานอาชีพและใช้ 
โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ ส าหรับการจดัการศกึษาตลอดชีวิตสงูกว่าเกณฑ์ 20% ขึน้ คือ 
84.56%  โดยหนว่ย 2 เจ้าบ้านน้อย มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 90.91%  หน่วย
ที่ 6 ขนมท้องถ่ินอาโปง้ มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 79.24% และในระหว่างการ
ติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า  มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม46 คะแนน 
จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทกุหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสงูกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรทุกหน่วยคะแนนด้านทักษะการปฏิบัติงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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ในการพฒันาท้องถ่ินสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.22โดยหน่วยที่ 8 สมดุพอเพียง 
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ  4.43 และหน่วยที่ 4 อาหารท้องถ่ินยาวเย มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ4.10 

   3.2 กลุ่มตวัอย่างนักเรียนและชุมชน คะแนนพัฒนาการด้านความรู้
เก่ียวกบัการงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน สงูกว่าเกณฑ์ 20% 
ขึน้ไป คือ 80.85โดยหน่วยที่ 2 เจ้าบ้านน้อย ได้คะแนนพัฒนาการมากที่สุด คือ 
87.37%  หน่วยที่ 1 ไข่เค็มดินขาว มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 74.11%  และ 
ในระหว่างการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม 
65 คะแนน จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสูงกว่าก่อน  
การทดลองใช้หลกัสตูรทกุหน่วยคะแนนพฒันาการด้านเจตคติเก่ียวกบัความตระหนกั 
และเห็นคุณค่าของการงานอาชีพและใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสงูกว่าเกณฑ์ 20% ขึน้ คือ 82.52%โดยหน่วย 2 เจ้าบ้านน้อย  
มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 86.95%  หน่วยที่ 7 ลกูประคบสมุนไพร มีคะแนน
พฒันาการน้อยที่สดุ คือ 79.22% และในระหว่างการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 
เดือน พบวา่  มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม138 คะแนน จากคะแนนหลงัการฝึกอบรม
ทกุหนว่ย แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหน่วยคะแนนด้าน
ทกัษะการปฏิบตัิงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินสงูกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.17โดยหน่วยที่ 8 สมุดพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.38 
และหนว่ยที่ 3 อาหารท้องถ่ินแกงพงุปลา มีคะแนนเฉลีย่น้อยที่สดุ คือ3.93 
  3.3  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  
 4. ผลการปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสตูรมีการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หาของการฝึกอบรมหน่วยที่ 2 ให้ตัดค าว่า
มคัคเุทศก์ออก และผู้ เช่ียวชาญให้การรับรองหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
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ท้องถ่ิน สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรม และมีผลท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
เจตคติ และทกัษะที่ดีขึน้หลงัจากการฝึกอบรม 
 
อภปิรายผล 
 1.หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู ในการส่งเสริมงานอาชีพของ
นักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ 
สามารถพฒันาครู นกัเรียน และประชาชนในท้องถ่ิน ในการประกอบอาชีพในท้องถ่ินได้ 
นอกจากนัน้ยังเป็นการสืบสานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนระนอง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างคนไทยและคนจีน
ฮกเกีย้นจากผลการวิจยั พบวา่ อาชีพท่ีประสบความส าเร็จมากที่สดุ เจ้าบ้านน้อย ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะเนือ้หาของหลกัสตูรได้ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
จงัหวดัระนอง และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนกัท่องเที่ยว อนัสง่ผลให้ผู้ เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาสถานที่ส าคัญของจังหวัดระนอง 
นอกจากนัน้แล้วสามารถตอ่ยอดในการประกอบอาชีพในเวลาที่วา่งเว้นจากการเรียนได้ 
เนื่องจากนโยบายของจงัหวดัระนองได้สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ และเทศบาล
เมืองระนองได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เป็นเจ้าบ้านน้อย ปฏิบตัิหน้าที่แนะน าสถานที่
ทอ่งเที่ยวตา่ง ๆให้กบันกัทอ่งเที่ยว ซึง่เป็นการหารายได้พิเศษให้กบัตนเอง ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของอรุณีลิมศิริ และคณะ (2558 : 108 – 109) ได้กลา่วว่า ทกัษะพืน้ฐาน 
ในการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะ  
การแสวงหาความรู้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของอ านาจ ชสูวุรรณ (2554 : 9) ได้กลา่ว
ว่าความส าคญัของการพฒันาอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและตนเอง อีกทัง้  
ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (2558 : 1) กล่าวว่า 
การแนะแนวอาชีพมีหลกัการวา่ หากบคุคลใดได้ศึกษาหรือท างานที่ตรงกบัความถนดั 
ความสนใจ และอุปนิสัยใจคอแล้ว เขาย่อมมีความสุขและ สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการที่ต้องปฏิบตัิงานในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถนดั หรือไม่เหมาะสม
กบัอปุนิสยัของตน 
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 2. หลกัสตูรที่พฒันาขึน้มีจุดเด่นในการเสริมสร้างศกัยภาพครู เพื่อให้ครูนัน้
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สูน่กัเรียน และชุมชน โดยอาศยัโรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน ซึ่งมีหลกัการดงันี ้ เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมที่เน้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติของครูด้านการงานอาชีพ เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ  
นอกระบบ และตามอธัยาศยั เป็นหลกัสตูรที่เน้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคญั  และ
เป็นหลกัสตูรที่น ารูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ มาปรับใช้ในการฝึกอบรม 
โดยเน้นกิจกรรมการปฏิบตัิและการมีสว่นร่วมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยเทคนิคการ
อบรมที่หลากหลายสอดคล้องกับเนือ้หาในการฝึกอบรม ประกอบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคน 
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้และสังคม  
แหง่การเรียนรู้ส าหรับเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นให้คนไทยทกุคนได้มีโอกาสและทางเลือกที่
จะเข้าถึงปัจจยัและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long learning) ด้วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า หลกัสตูร
ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและชุมชน  
โดยใช้โรงเ รียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ทัง้  8 อาชีพ สามารถน าไปใช้ 
ในการฝึกอบรม และมีผลท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เจตคติ และทกัษะที่ดีขึน้
หลงัจากการฝึกอบรมเหตผุลประการส าคญัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนโยบายของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ินให้โรงเรียนในสังกัดได้น าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพฒันาท้องถ่ินมาจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวคิดของสวุรรณ พิณตานนท์ 
และกาญจนา วธันสนุทร (2555: 16 - 20)ได้กลา่ววา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องสง่เสริม สนบัสนนุให้โรงเรียนในสงักดัจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทัว่ไปเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อนัจะน าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพเด็ก 
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เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน  
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  หรือสามารถน าทรัพยากร หรือวตัถดุิบในท้องถ่ินมา
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทัง้นีเ้นื่องจากแต่ละบุคคลจะมีความถนดัหรือมีศกัยภาพ
ด้านใด ต้องได้ รับการส่ง เส ริม สนับสนุนใ ห้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ  
(เช่น คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ 
ในด้านวิชาการ จนสามารถน าไปสูอ่าชีพทางด้านดนตรี/ขบัร้อง/การแสดงได้ผู้ที่มีความถนดั 
หรือมีศักยภาพด้านกีฬา ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านกีฬา  
จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านกีฬาได้ ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านศิลปะ  
ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านศิลปะ จนสามารถน าไปสู่
อาชีพทางด้านศิลปะได้ เป็นต้น 
  3.  ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ
ครู ในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเ รียนและชุมชนโดยใช้โรงเ รียนเป็นฐาน  
ในการพฒันาท้องถ่ินมีความส าเร็จได้แก่ การด าเนินการสร้างและพฒันาหลกัสตูรอย่าง
มีระบบตามขัน้ตอน ตามแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสตูรของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554 : 57-59) ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2537 : 25) บญุชม 
ศรีสะอาด (2546 : 73) มาเรียม นิลพนัธุ์ และคณะ (2555 : 77-80)นอกจากนัน้แล้วเป็น
หลกัสูตรที่ตอบสนองความตองการของครู เพราะเนือ้หาวิชาในการฝึกอบรม ผู้ วิจัย
ก าหนดโดยการส ารวจความต้องการของครู และน ามาจัดท าเป็นหลกัสูตรฝึกอบรม
ประกอบกับการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยได้ให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้านตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้กระบวนการฝึกอบรมใช้การฝึกอบรมใน
ที่ท างาน  (On-the-Job Training) และการเรียนรู้โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ซึ่ง 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริงและนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่น้อมน านโยบายของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมาสูก่ารปฏิบตัิอย่าเป็นรูปธรรม 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมการส่งเสริมงานอาชีพให้กับครู 
นกัเรียน และชุมชนประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม นอกจากนัน้แล้ว
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานอาชีพให้กับครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง ได้แก่ ระยะเวลาในการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมี  
การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ระยะเวลาของวิทยากร  
ต้องให้ตรงกับเวลาที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความสะดวก ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีวัย  
ที่แตกตา่งกนัพอสมควร วิทยากรจึงต้องใช้ความพยายามอยา่งมากในการบรรยายและ
สาธิตการปฏิบตัิ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของเสาวนิตย์ ชยัมสุกิ (2544 : 84) ได้กลา่ววา่ 
เง่ือนไขความส าเร็จที่ส าคญัที่จะส่งเสริมการใช้ฐานโรงเรียนในการบริหารจัดการได้
ประสบความส าเร็จได้อย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี  ้ภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร  
การท างานเป็นทีม การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร  
การก าหนดผู้ รับผิดชอบที่เหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนการก ากับดูแล และ  
การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้ เก่ียวข้อง โดยให้เกิดการประสานสมัพันธ์
ระหวา่งบ้านและโรงเรียน 
  4.  อาชีพที่ใช้ในการฝึกอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู  
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ินนัน้ได้มาจากการส ารวจความต้องการของครู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่คน 
ในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง ได้มีการสบืทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
ก่อเกิดจากการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาชีพทัง้ 8 ได้แก่  
ไข่เค็มดินขาว เจ้าบ้านน้อย อาหารท้องถ่ินแกงพุงปลา อาหารท้องถ่ินยาวเล อาหาร
ท้องถ่ินหมี่ระนอง ขนมท้องถ่ินอาโป้ง ลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง ยังมี 
ความเก่ียวพนักับการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอาหารท้องถ่ิน ยงัคงเป็นอาหารหลกัของ  
คนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันสืบสานเพื่อส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลาน
ต่อไป นอกจากนัน้แล้วยงัคงสามารถขยายต่อยอดในทางธุรกิจได้อีก เช่น การพฒันา
เป็นแกงพุงปลาแห้ง ยาวเยส าเร็จรูป โดยเพิ่มเติมรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้มีความ
นา่สนใจ และทนัสมยั อย่างไรก็ตามกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น เช่น ส านกังานจงัหวดัระนอง องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเมตต์เมตต์  การุณ์จิต 
(2553 : 228) ได้กลา่วว่า คณุค่าของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถสนอง
ความต้องการของชุมชนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการรวมพลงักับบุคคล  
ทกุฝ่าย ตลอดจนสามารถระดมสรรพก าลงัและทรัพยากร การมีสว่นร่วมในการบริหาร 
ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ความเก่ียวข้อง ความรักและผูกพัน และ 
เป็นการสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน นอกจากนีแ้ล้วยงัมอีาชีพ
อื่นๆ ในท้องถ่ินจงัหวดัระนองซึ่งผู้วิจยัไม่ได้น ามาพฒันาเป็นเนือ้หาในหลกัสตูรฝึกอบรม 
ซึ่งควรส่งเสริม/ฝึกอบรมเพิ่มเติมต่อไป เช่น การนวดการท าเคร่ืองประดบั การผลิตกะปิ 
และการผลติซีอิว้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้สามารถก่อเกิด  
การพฒันาด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติเก่ียวกบัการพฒันางานอาชีพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้       
ทกุประการ และจากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาเป็นข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.1 ควรคดัเลอืกวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของท้องถ่ิน และ
เช่ียวชาญการประกอบอาชีพนัน้ๆ อย่างแท้จริง และมีจ านวนวิทยากรมากเพียงพอ 
(หากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีจ านวนมาก) 
   1.2 จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยวิชาไม่ควรเกิน 30 คน 
เพื่อจะได้แลกเปลีย่นเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ได้เหมาะสมกบัเวลาที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
   1.3  การจัดบรรยากาศในการ ฝึกอบรม ควรเอื อ้แก่ การเ รียน รู้ 
เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรต้องกระตุ้นกระบวนการแห่ง  
การเรียนรู้โดยมีผู้ช่วยวิทยากรในแตล่ะกลุม่ 
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   1.4 กระบวนการทดลองปฏิบตัิการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องอาศยัช่วงเวลาที่เหมาะสมของกลุ่มทดลอง วิทยากร 
งบประมาณ และสถานที่ ดงันัน้ต้องมีการเตรียมความพร้อม และประสานงานกบัทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ชดัเจน 
   1.5 การจัดการฝึกอบรม เนื่องจากผู้ เข้าฝึกอบรมเป็นผู้ ใหญ่ การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมจึงจ าเป็นท่ีต้องยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ เช่น การให้
เรียนรู้จากสภาพจริง เรียนรู้สิง่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์จริง เป็นต้น 
   1.6 ระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรม สามารถปรับค่าน า้หนกั
ของเวลาแตล่ะเร่ืองได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้น าหลกัสตูรไปใช้ 
   1.7 ควรจัดให้มีการประเมินหลกัสูตรทุกครัง้ที่มีการน าหลกัสตูรนีไ้ปใช้ 
เพื่อให้ทราบถึงคณุภาพของหลกัสตูร และน าข้อมลูจากการใช้หลกัสตูรมาปรับปรุงแก้ไข
ตอ่ไป 
   1.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรน าหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศกัยภาพครู ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาท้องถ่ิน ไปเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมประชาชนในพืน้ท่ี เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้ 
   1.9 กระทรวงมหาดไทย ควรน าหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู  
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน ไปเป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์การพฒันาอาชีพในท้องถ่ิน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมซึ่งจะก่อให้เกิดวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้ในองค์กรเพื่อน าไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ 
  2.2 ควรน าแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรนีไ้ปใช้ในการพัฒนาหลกัสูตรอื่น ๆ 
เช่น คณะกรรมการสถานศกึษากบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการบริหาร
สถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน                    
  2.3 ควรน าผลการวิจยัในขัน้ท่ี 1 ไปก าหนดกลยทุธ์เพื่อสง่เสริมการประกอบ
อาชีพในท้องถ่ิน 
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  2.4 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างงานอาชีพในท้องถ่ินโดย
ประยกุต์ใช้ การเทียบรอยคณุภาพ (Benchmarking) 
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