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การพัฒนาและการประเมิ นระบบการเสริ มสร้างวิ สาหกิ จชุมชนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประทิน เลีย่ นจํารูญ1* พิสฐิ เมธาภัทร2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร2
บทคัดย่อ
การวิจ ัยเรื่องนี้ มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุ มชนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน
รายการหลักความต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรม และสร้างเครื่องมือหาหัวข้อฝึ กอบรม ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้จํานวน 42 คน และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรม
วิทยากรวิสาหกิจชุมชน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน และนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับหัวหน้าแผนกวิชาจํานวน 9 คน
ซึ่งผลการวิจยั สรุปได้ด ังนี้ ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุ มชนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ นฝึ กอบรม ส่วนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความเหมาะสมของระบบการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินรายการหลักความต้องการจําเป็ นในการ
ฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ ทีม่ ผี ลการประเมินความต้องการอยู่ในระดับ
มากขึน้ ไป มีจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเขียนแผนธุรกิจ 2) ด้านทักษะและเทคโนโลยีช่างชุมชน 3) ด้านการผลิต
และบริการ 4) ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 5) ด้านการบัญชีและการเงิน 6) ด้านการบริหารจัดการ และ7) ด้าน
การตลาด ผูว้ จิ ยั นํารายการหลักความต้องการจําเป็ นทัง้ 7 ด้าน มาสร้างเครื่องมือหาหัวข้อฝึ กอบรม และให้ผเู้ ชีย่ วชาญกลุ่ม
เดียวกันประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน ผลการประเมิน
หลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน ตามรูปแบบ CIPP สรุปผลได้ ดังนี้ 1) ประเมิน
สภาวะแวดล้อมหลักสูตรฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 2) ประเมินปจั จัยนําเข้าซึง่ เป็ นการประเมิน
ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม และประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึ กอบรม พบว่าหลักสูตรมีความ
สอดคล้องสูงทุกรายการ 3) ประเมินกระบวนการจากการนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้จริง ได้คะแนนผลสัมฤทธิด้์ านทฤษฏี
เท่ากับ 83.78/84.12 คะแนนผลสัมฤทธิด้์ านปฏิบตั ิ มีค่าร้อยละ 77.34 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ทงั ้ ด้านทฤษฏีและด้าน
ปฏิบตั ิ และ 4) ประเมินผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนทีม่ ตี ่อการจัดฝึ กอบรมของหัวหน้าแผนก
วิชา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีต่ ่อการจัดการฝึ กอบรม
ของวิทยากรวิสาหกิจชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนัน้ ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่กี ําหนดด้านทฤษฎี 80/80 และด้านปฏิบตั ิร้อยละ 75 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรม
วิทยากรวิสาหกิจชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการาอาชีวศึกษา
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The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational
Institutes under the Office of Vocational Education Commission
Pratin Leanchumroon1* Pisit Methapatara2 and Pirote Stirayakorn2
Abstract
The research on The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under
the Office of Vocational Education Commission’ has been designed as a research and development to conduct on
both qualitative and quantitative study with the purposes on developing and evaluating the system to promote
community enterprise in educational institutes under the Office of Vocational Education Commission. The results
can be concluded as follows. The system to promote community enterprise in educational institutes under the
Office of Vocational Education Commission comprises 2 main parts; part 1- the analysis of the needs on
competency set in training which were used as a guideline to construct training program and its content according
to the needs of the community enterprise. Part 2- the development of train-the-trainer program for the department
heads to train the leaders of the community enterprises was evaluated in overall by the specialists at high level.
The results on the competency set needs details on the reported by specialists in the field of community enterprises
showed high necessity which can be divided into 7 aspects. And this 7 competency set needs were applied to
develop training topics which were validated at very high appropriateness in every aspect. The results of the
training course efficiency evaluated through CIPP Model can be explained as follows. The context evaluation was
very high similar to the input evaluation, in every aspect. The process evaluation was conducted by the
implementation with the efficiency of the training program at 83.78/84.12 and the achievement of the practical part
at 77.34 higher than the set criteria on both theory and practice. The product evaluation showed by the
achievement of the department heads who joined the training program. Their achievement on the theoretical part
equal 84.79/ 83.98 and that of practical part at 76.30 higher than the set criteria on both aspects. Moreover, the
leaders of the community enterprises reported very high satisfaction on the training. This can be concluded that
‘The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under the Office of
Vocational Education Commission’ conducted by the researcher reached high efficiency according to the research
hypothesis.
Keywords: The development of system to promote community enterprise, train-the-trainer program for the
department heads on community enterprises, Vocational Education Commission
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1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550 – 2554) ได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็ นรากฐานการพัฒนาทีส่ ําคัญของประเทศ
และให้ความสําคัญกับการสร้างความมันคงของเศรษฐกิ
่
จ
ชุ ม ชนด้ ว ยการบู ร ณาการกระบวนการผลิ ต บนฐาน
ศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้ น
การผลิต เพื่อ การบริโ ภคอย่ า งพอเพีย งภายในชุ ม ชน
รวมทัง้ พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไป
กับการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ดว้ ยการพัฒนาความรูด้ า้ น
การจัดการ การตลาด องค์ความรู้เกีย่ วกับการผลิตสินค้า
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้าง
ตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่ ม ต่ างๆ ให้
สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความ
เสีย่ งทางเศรษฐกิจ [1]
จากการดําเนินงานทีผ่ ่านมาวิสาหกิจชุมชน มีบทบาท
ค่อนข้างสูงในการนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ ยงั มีวสิ าหกิจชุมชน
อีกเป็ นจํานวนมากทีก่ ารพัฒนายังไม่ประสบผลเท่าทีค่ วร
อันเนื่องมาจากบางกลุ่มมีพน้ื ฐานด้านการศึกษา ด้านองค์
ความรูเ้ พื่อเรียนรู้ ทีจ่ ะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
จัดการทุ ก ๆ ด้านจากการศึกษางานวิจ ัยของ สถาบัน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพบว่า ปญั หาของชุมชนประการ
หนึ่งในการประกอบกิจการ คือ การสนับสนุ นของภาครัฐ
ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และงานวิจยั
ของพัชรินทร์ [2] พบว่า ปจั จัยที่เป็ นตัวเสี่ยงต่อการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านก้างปลา อ.เมือง จ.เลย ทีจ่ ะทําให้การพัฒนาได้ไม่ดี
ประการหนึ่ง คือการขาดการส่งเสริมและสนับสนุ นจาก
องค์ ก รภายนอกทางด้ า น การอบรมให้ ค วามรู้ และ
งานวิจยั ของพิทกั ษ์พงศ์ [3] พบว่ากลุ่มผูผ้ ลิตสินค้า “หนึ่ง
ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จัง หวั ด
พิษณุ โลก ต้ องการให้ หน่ วยงานภาครัฐเข้ามาให้การ
ส่งเสริมสนับสนุ นในการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการเพิม่ มากขึน้ และมีเนื้อหา
ของความรู้ท่ีท ันกับยุ คสมัยที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
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รวดเร็ว เพื่อที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจะได้นําเอาความรู้ท่เี ป็ น
ประโยชน์นํามาปรับใช้กบั การประกอบกิจการ ซึง่ จากงาน
วิจ ัยข้างต้ นจะเห็นได้ว่ าวิสาหกิจชุ มชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานทัง้ ด้านการบริหารจัดการ
การตลาด การผลิต การจัดทําบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น โดยต้องการได้รบั การสนับสนุ น
จากหน่ วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุ นในการอบรม
ให้ความรูใ้ นด้านต่างๆ เหล่านี้
ปจั จุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
เข้าไปมีบทบาทสําคัญต่ อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใน
หลายด้าน สร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการความรู้
ในชุมชนของตัวเองและสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ชุมชน
ทัง้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้การพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถเชื่อมต่ อองค์ความรู้ท้องถิ่น วิธีการ
จั ด การวิ ส าหกิ จ ในชุ ม ชน การปู พ้ื น ฐานด้ า นธุ ร กิ จ
ตลอดจนด้านการสร้างอาชีพและพัฒนาองค์ความรู้แก่
ชุ มชน การฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ ม ทั ก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการแก่วิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพ
และสร้างธุ รกิจได้อย่ างเป็ นรูปธรรม จําเป็ นต้องอาศัย
ความรู้ ทักษะ และความจํ า เป็ น ในทุ ก สาขาวิช าที่จ ะ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ั หาดัง กล่ า ว จึ ง จํ า เป็ น ที่
จากความสํ า คัญ และป ญ
จะต้องพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุ มชนของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขึน้ โดยการจัดทํารายการหลักความต้องการ
จําเป็ นในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของวิสาหกิจชุ มชนอย่ างแท้จริง และจัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อให้หวั หน้าแผนก
วิชาสามารถนําความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึ กอบรม
ไปฝึ กอบรมครู ในแผนกวิช าที่มีความรู้ค วามสามารถ
ทัก ษะ และความชํ า นาญเฉพาะด้ า นที่ ต รงกับ ความ
ต้องการของชุมชน ให้สามารถจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
จะส่งผลให้วสิ าหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยังยื
่ นได้
อย่ างเป็ นรู ปธรรมบรรลุ เป้ าหมายของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้น มีประสิท ธิภาพของหลัก สูต รตามเกณฑ์ท่ีกํ าหนด
E1/E2 ที่ ร้ อ ยละ 80/80 และประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นปฏิ บ ั ติ
ร้อยละ 75
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) เพื่อพัฒนาและประเมิน
ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน ของสถานศึกษา สังกัด
สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา โดยทํ าการ
ศึกษาอย่ างเป็ นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมู ลทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิจยั ด้งนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจยั ได้ศกึ ษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจ ัยที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่อ นํ า มาใช้ ใ นการพัฒ นาระบบการ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2 พัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจยั ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุ มชน และสอบถามจากหัวหน้ าศูนย์บ่ มเพาะ
ผูป้ ระกอบการของสถานศึกษา แล้วนํ าไปจัดทําร่างระบบ
การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน
4.3 ประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนประเมินความเหมาะสม
ของระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) ผูว้ จิ ยั นํามาวิเคราะห์
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หาค่ าทางสถิติ แล้วแปลความหมายตามแนวทางของ
Best [4]
ั
4.4 การศึกษาสภาพปญหาเพื
่อการจัดทํารายการ
หลักความต้องการจําเป็ นในการฝึกอบรม
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ต่ างๆ และสอบถาม
จากบุ คลากรภาครัฐที่ทําหน้ าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับสภาพปญั หาและ
ความต้องการฝึ กอบรม แล้วนํ าสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูลกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย
เลือกตามเกณฑ์ท่กี ําหนด 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม
152 คน ซึ่งผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล ณ งานจัดแสดงสินค้าและ
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบุรี
4.5 จัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ นในการฝึ ก
อบรม ผูว้ จิ ยั นําผลทีไ่ ด้มาสร้างเครื่องมือเพื่อศึกษารายการ
หลักความต้ องการจํ าเป็ นในการฝึ กอบรมโดยใช้แบบ
สอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่ า 5 ระดับ (Rating
Scale) เก็ บ ข้ อ มู ล กับ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเสริม สร้ า ง
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง ตัวแทนบุคลากรของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องในการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน และครู/ อาจารย์
ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน จํานวน 42
คน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละ 3 คน โดยเลือกตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนด โดยผลการประเมินความคิดเห็นทีจ่ ะนํา
มาจัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรม
ของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนต้องอยู่ในระดับมากขึน้ ไป
4.6 ศึกษาหัวข้อฝึ กอบรมของแต่ละ รายการหลักที่
ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ผู้วจิ ยั ได้สร้าง
เครื่องมือเพื่อศึกษาหัวข้อฝึ กอบรมของแต่ละรายการหลัก
ทีต่ รงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณา
ความเหมาะสม ครอบคลุ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ผู้
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนา
ซึง่ ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
โดยใช้ แ บบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแบบของลิ เคิรท์ (Likert) ซึง่ เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน ผู้วจิ ยั ได้
กําหนดช่วงของค่าเฉลีย่ ตามแนวทางของ Best
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4.7 ศึกษาความต้องการจําเป็ นในการจัดทําหลักสูตร
ฝึ กอบรมหัวหน้ าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน ผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ จาก
กลุ่ มผู้เชี่ยวชาญ และผู้ท่มี ีส่วนในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุ มชน แล้วนํ าข้อมู ลมาสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมกับ
หัวหน้ าแผนกวิชาที่มบี ทบาทในการเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
และภูเก็ตจากสถานศึกษา 4 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา วิทยาลัยการ
อาชีพ ตะกัว่ ป่ า วิท ยาลัย การอาชีพท้ า ยเหมือ ง และ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง สําหรับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ใ นการศึกษาข้อมู ลจะใช้วิธีการเลือกตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดจํานวน 25 คน
4.8 พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อ
อบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน ในขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
ข้อมูลและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมจากเอกสาร
ตํารา และงานวิจยั ต่างๆ มาวิเคราะห์ความรูแ้ ละทักษะที่
จําเป็ นในการจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรม เพื่อนํามากําหนด
เป็ นหัวข้อเรื่องในการจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรมโดยได้
ทัง้ หมด 10 หัวข้อเรื่องให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร นักการศึกษาซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ที ําการสอนใน
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี
และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
ประเมินความสอดคล้อง (IOC)
4.9 ทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรม ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้
นํ าเครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ หลักสูตรฝึ กอบรมที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญและอาจารย์ทป่ี รึกษา
เห็นชอบแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย คือหัวหน้ า
แผนกที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน
ในวิทยาลัยเทคนิคพังงาจํานวน 12 คน วิทยาลัยการ
อาชีพตะกัวป
่ ่าจํานวน 5 คน วิทยาลัย การอาชีพท้าย
เหมืองจํานวน 5 คนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จํานวน 3 คน รวมจํานวนทัง้ สิน้ 25 คน ใช้เวลาการฝึ ก
่ รวม60 ชัวโมง
่ แบ่ง
อบรมจํานวน 10 วัน ๆ ละ 6 ชัวโมง
การอบรมออกเป็ น 2 ระยะๆ ละ 5 วัน
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม ด้านทฤษฎี 80/80
และด้านปฏิบตั ริ อ้ ยละ 75
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4.10 นํ าหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้จริง ผู้วจิ ยั ได้นํา
หลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับหัวหน้ า
แผนกวิชาที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุ ม ชน โดยใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมที่ ผู้ วิ จ ั ย พั ฒ นาขึ้ น กลุ่ ม
เป้ าหมายได้แก่ หัวหน้ าแผนกวิชาที่ม ีบทบาทในการ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนในอาชีวศึกษาจังหวัดพังงาซึ่ง
เป็ น ผู้ท่ีมีประสบการณ์ ในการสอนและการเสริม สร้า ง
วิสาหกิจชุมชน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จาํ นวน 9 คน
4.11
ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ผู้วจิ ยั ได้
ติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมของหลักสูตรโดยการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ใช้ ใ นการติ ด ตามผลการใช้ ห ลัก สู ต ร
ฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ ครู ใ นแผนกวิ ช าที่ มี บ ทบาทในการ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนในอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ไม่
น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 7 คน นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ตาม
ผลการใช้หลักสูตรของวิทยากรวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3
คนทีไ่ ด้มกี ารนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่
5. ผลการวิ จยั
ผลการพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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วิทยากรวิสาหกิจชุมชน
(The Trainer)

จัดทํารายการหลัก
ความต้องการ
จําเป็นฝึกอบรม
(Competency Set)

หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก
วิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน

สร้างเครือ่ งมือ
ศึกษาหัวข้อ
ฝึกอบรมของแต่ละ
รายการหลักทีต่ รง
กับความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน

สื่อ
กิจกรรม

เนื้อหา
ประเมินผล

ทดลองใช้หลักสูตร
(Try-Out)
พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาเพือ่
อบรมวิทยากร
วิสาหกิจชุมชน

นําหลักสูตรไปใช้
จริง
(Implement)
ประเมินผล
หลักสูตร
(Evaluation)
ติดตามผล
(Follow up)

รูปที่ 1 ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
5.1 ผลการพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ซึง่ ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จัดทํา
รายการหลักความต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรม และ
สร้างเครื่องมือหาหัวข้อฝึ กอบรม ทีต่ รงกับความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน และส่วนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
หัว หน้ าแผนกวิช าเพื่ออบรมวิท ยากรวิสาหกิจ ชุ ม ชน
ประเมินความเหมาะสมของระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจ
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ชุมชนของสถานศึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผูส้ อนในสาขาบริหารธุรกิจ และผูส้ อนในสาขา
การวิจยั ไม่น้อยกว่า 10 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาโท จํานวน 5 คน ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.90
5.2 ผลการจัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ น
ในการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน สําหรับ
วิทยากรวิสาหกิจชุมชนนําไปใช้ศกึ ษาความต้องการจําเป็ น
ในการฝึ ก อบรม โดยผู้ เ ชี่ย วชาญที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ จํานวน 42 คน ผูว้ จิ ยั
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมิน ค่ า 5 ระดับ
(Rating Scale)ที่มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไป มี
จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเขียนแผนธุ รกิจ
ค่าเฉลี่ย 4.90 2) ด้านการตลาดค่าเฉลีย่ 4.88 3) ด้าน
การเงินและบัญชีค่ าเฉลี่ย 4.79 4) ด้านทักษะและ
เทคโนโลยีช่างชุมชนค่าเฉลีย่ 4.43 5) ด้านการผลิตและ
บริการค่าเฉลีย่ 4.21 6) ด้านการบริหารจัดการค่าเฉลี่ย
4.00 และ7) ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับค่าเฉลีย่
3.62 แล้วนํารายการหลักความต้องการจําเป็ นทัง้ 7 ด้าน
มาสร้างเครื่องมือศึกษาหัวข้อฝึ กอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่ า 5 ระดับ (Rating Scale)
สําหรับใช้เป็ นแนวทางการศึกษาความต้องการจําเป็ นใน
การฝึกอบรมและจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของเครื่องมือศึกษาหัวข้อฝึ กอบรมทีส่ ร้าง
ขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญกลุ่มเดียวกัน อยู่ในระดับมากทีส่ ุดทุก
ด้าน มีค่าเฉลีย่ 4.67
5.3 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึ กอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน
หลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อบรมวิทยากร
วิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร
แผนการฝึ กอบรม หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้ อหา สื่อการสอน กิ จกรรม แบบทดสอบ ใบเฉลย
แบบทดสอบ และใบประเมินผลการฝึ กอบรม ซึ่งหลักสูตร
ฝึ กอบรม ที่พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บ ั ติ จํ า นวน 10 หัว ข้ อ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ 1) การ
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วิเคราะห์งาน 2) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3)
การสร้างใบเนื้อหา 4) การสร้างใบสังงาน
่
5) การสร้างใบ
ลําดับขัน้ การปฏิบตั งิ าน 6) ใบแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
[7) การสร้างใบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 8) การออกแบบ
และสร้างสื่อการสอน 9) ทฤษฏีการเรียนรู้และวิธกี ารสอน
และ10) การวางแผนการสอน ผู้วิจยั ได้ประเมินหลักสูตร
ฝึ กอบรมตามรู ปแบบ CIPP Model ของ Daniel
L.Stufflebeam [4] ดังนี้
การประเมิ นสภาพแวดล้อม เป็ นการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝึ กอบรม ใน
แต่ละรายการดังนี้ 1) หลักสูตรสามารถนําไปใช้ปฏิบตั จิ ริง
ได้ ค่าเฉลี่ย 4.80 2) จุดมุ่งหมายหลักสูตรตรงกับความ
ต้องการของ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าเฉลีย่ 4.60 3) หัวข้อ
เรื่องการฝึกอบรมมีความครบถ้วนและครอบคลุมหลักสูตร
ค่าเฉลีย่ 4.60 4) หัวข้อเรื่องเรียงลําดับได้อย่างเหมาะสม
ค่ า เฉลี่ย 4.60 5) วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติก รรมมีค วาม
ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย ค่าเฉลีย่ 4.60 6) เนื้อหาในใบเนื้อหา
อ่านเข้าใจง่ายและรูปแบบของใบเนื้อหามีความน่ าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 4.40 7) สื่อการสอน (Power Point) ครอบคลุม
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.60 8) แบบฝึ กหัดตรงตามหัวข้อเรื่อง
ค่าเฉลี่ย 4.60 9) คําถามมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมี
คําตอบทีแ่ น่นอนเพียงคําตอบเดียวค่าเฉลีย่ 4.80 และ10)
แผนการฝึกอบรมเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.60 โดยในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 4.65
การประเมิ นปั จจัยนํ าเข้า ผู้วิจยั มีการประเมิน 2
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตรฝึ กอบรม และส่วนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึ กอบรม ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน
1) สรุปผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึ กอบรมหัวหน้ าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุ มชนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ผูส้ อนในสาขาบริหารธุรกิจ และผูส้ อนในสาขาการ
วิจยั จํานวน 5 คน ประเมินความสอดคล้องใน 4 รายการ
ได้แก่ 1) การประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่อง
กับหลักสูตรฝึ กอบรม 2) การประเมินความสอดคล้อง
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ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง 3) การ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และ 4) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของทัง้ 4 รายการอยู่ในระดับสูง และ
ผลการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ (Try-out) พบว่า หลักสูตร
ฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพในภาพรวม มีค่าเท่ากับ 82.77/
80.99 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด E1/E2 ทีร่ อ้ ยละ 80/80
ประสิทธิภาพในด้านปฏิบ ัติได้ค่ าเฉลี่ยคิดเห็นร้อยละ
82.17 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดร้อยละ 75 และค่าความ
เชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ชุด มีค่าความเชื่อมันสู
่ งมาก
โดยมีค่าความเชื่อมัน่ 0.82
2) สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิน
ผลการฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของแบบประเมินใน 3 รายการ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมินการฝึ กอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 2) แบบประเมินผลการฝึกอบรม การสอนทฤษฎี
และ 3) แบบประเมินผลการฝึ กอบรมการสอนปฏิบ ัติ
พบว่าทัง้ 3 รายการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลีย่ 4.89
การประเมิ น กระบวนการ เป็ น การประเมิ น ผล
สัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้ า แผนกวิชาเพื่อ
อบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชนในขัน้ ตอนการนํ าหลักสูตร
ไปใช้จริง (Implementation) พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมมี
ค่าคะแนนผลสัมฤทธิด้์ านทฤษฏีในภาพรวมทัง้ 10 หัวข้อ
เรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 3) การสร้างใบเนื้อหา 4) การสร้างใบสัง่
งาน 5)การสร้างใบลําดับขัน้ การปฏิบ ัติงาน 6) ใบแบบ
ฝึ กหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบ ัติ ง าน 8) การออกแบบและสร้ า งสื่อ การสอน 9)
ทฤษฏีการเรียนรู้และวิธกี ารสอน และ10) การวางแผน
การสอน เท่ากับ 83.78/84.12 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
E1/E2 ทีร่ อ้ ยละ 80/80 และคะแนนผลสัมฤทธิด้์ านปฏิบตั ิ
มีค่าร้อยละ 77.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ท่รี ้อยละ 75
เช่นกัน
การประเมิ นผลผลิ ต เป็ นขัน้ ตอนการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมโดย ผลการประเมินความ
พึงพอใจของวิทยากรวิสาหกิจชุ มชนที่ม ีต่ อการจัดฝึ ก
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อบรมของหัวหน้าแผนกวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่ าเฉลี่ย 4.80 และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีต่ ่อการ
จัด การฝึ ก อบรมของวิ ท ยากรวิส าหกิจ ชุ ม ชน พบว่ า
วิส าหกิจ ชุ ม ชนมีค วามพึง พอใจต่ อ การจัด อบรมของ
วิทยากรวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลีย่ 4.59
6. อภิ ปรายผลและสรุปผล
6.1 ผลการพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ นํ า มาพัฒ นาระบบการเสริ ม สร้ า ง
วิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา เพื่อให้ระบบการดําเนินงาน
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา มีความชัดเจน
เป็ นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่ อศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจ ชุ มชน โดยมีสถานศึกษาเป็ นผู้ให้บริการ
ทางด้านวิชาการแก่วสิ าหกิจชุมชน
6.2 ผลการจัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ นใน
การฝึ กอบรมซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนและตัวแทนหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องในการเสริมสร้าง
วิส าหกิ จ ชุ ม ชน มีค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มากขึ้น ไปมี
จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ด้านการ
ตลาด ด้านการเงินและบัญชี ด้านทักษะและเทคโนโลยี
ช่ า งชุ มชน ด้า นการผลิตและบริก าร ด้ า นการบริห าร
จัดการ และด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธงพล [6] ที่จะนําไปใช้ในการ
สร้างเครื่องมือศึกษาหัวข้อฝึ กอบรม สําหรับวิทยากร
วิสาหกิจชุมชนใช้เป็ นแนวทางสําหรับนําไปใช้ศกึ ษาความ
ต้ อ งการจํ า เป็ น ในการฝึ ก อบรมและจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมต่อไป
6.3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม
หัว หน้ าแผนกวิช าเพื่ออบรมวิท ยากรวิสาหกิจ ชุ ม ชน
หลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากร
วิสาหกิจชุมชน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และนํ าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มเป้ าหมาย แล้วนํ ามาวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่ออบรมวิทยากร
วิสาหกิจชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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E1/E2 เท่ากับ 83.78/84.12 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ท่ี
ร้อยละ 80/80 และภาคปฏิบตั ิมคี ่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
77.34 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ทร่ี อ้ ยละ 75 เช่นเดียวกัน
อาจเป็ นผลมาจากการออกแบบหลักสูตร ผู้วจิ ยั ได้ใช้การ
หาความต้ อ งการจํ า เป็ น ของการฝึ ก อบรม (Training
Needs) โดยการจัดทํารายการหลักความต้องการจําเป็ น
ในการฝึ กอบรมเพื่อสํารวจหาความต้ องการในการฝึ ก
อบรม แล้วนํ ามากําหนดวัตถุ ประสงค์ ของการจัดการ
ฝึ กอบรม มีการออกแบบ หลักสูตรฝึ กอบรมในส่วนต่างๆ
สําหรับการจัดการฝึ กอบรมให้กบั ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ซึง่ ได้จากการวิเคราะห์หวั เรื่อง หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
โดยนํ าหัวข้อเรื่องทัง้ 10 หัวข้อมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้
หัวข้อเรื่องย่อยที่ม ีรายละเอียดของเนื้ อหาที่ช ัดเจนขึ้น
โดยวิเคราะห์ถึงความรู้หลักและความรู้ย่ อย ในแต่ ละ
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง จากนั ้น ผู้ วิ จ ั ย นํ าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปเขี ย น
วัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดสร้างหลักสูตร
ฝึ กอบรมหัวหน้ าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งหลักสูตรฝึ กอบรมจะประกอบด้วย ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ กิจกรรม การจัดฝึ กอบรมได้แก่ การทําใบ
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ การทําใบงาน มีการออกแบบ
สื่อการสอน มีการประเมินผลโดยการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดที่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ จึงส่งผลให้
หลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่ออบรมวิทยากร
วิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับพิสฐิ [7]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับช่างอุตสาหกรรม มี 3
ขัน้ ตอน คือ การสํารวจหาความต้องการหรือสภาพของ
ปญั หาแท้จริงทีเ่ กิดขึน้ การกําหนดวัตถุประสงค์ ของการ
จัดการฝึกอบรม และการออกแบบส่วนต่างๆ สําหรับการ
จัดการฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีการกําหนด
วัตถุ ประสงค์ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ห ัวเรื่อง หรือการ
วิเคราะห์ งาน กํ า หนดรายละเอียดของหลัก สูต ร โดย
องค์ประกอบของหลักสูตร มีด้วยกัน 4 ส่ วนที่มีความ
สัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ได้แก่ เนื้อหา สือ่ กิจกรรม และการ
ประเมินผล และสอดคล้องกับ ชูชยั [8] ได้กล่าวว่ารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน คือ
การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม การกําหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม การคัดเลือกและออกแบบ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

โครงการฝึ กอบรม การจัดการฝึ กอบรม การสร้างเกณฑ์
สําหรับการประเมินผล และการประเมินผล
หลักสู ตรฝึ ก อบรมหัว หน้ าแผนกวิ ชาเพื่ ออบรม
วิ ทยากรวิ สาหกิ จชุ มชน ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาวะ
แวดล้อมหลักสูตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ประเมินปจั จัยนํ าเข้ามีความสอดคล้องสูงทุ ก
รายการ ประเมินกระบวนการจากการนํ าหลักสูตรฝึ ก
อบรมไปใช้จ ริง ได้คะแนนผลสัมฤทธิด์ ้านทฤษฏีและ
ปฏิบ ัติ สู งกว่ าเกณฑ์ ท่ีกํ า หนดทัง้ 2 ด้ า น และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนทีม่ ตี ่อ
การจัดฝึ กอบรมของหัวหน้ าแผนกวิชามีค่ าอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับทัศนีย์ [9] ได้ศกึ ษาการพัฒนา
และหาประสิท ธิภ าพหลัก สู ต รฝึ ก อบรมวิท ยากรเพื่ อ
พัฒนาบุคลากรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตํ า บล พบว่ า หลัก สู ต รฝึ ก อบรมที่ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาขึ้น มี
ประสิท ธิภ าพในภาพรวมสู งกว่ า เกณฑ์ ท่ีตัง้ ไว้ 80/80
ประสิทธิภาพการสอนปฏิบตั สิ ูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดร้อย
ละ 75 และผลการนิเทศการสอนด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้ นี้ เนื่องจากหลักสูตร
ฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นได้มีการวิเคราะห์ห ัวข้อเรื่องหลัก
หัวข้อเรื่องย่อย โดยมีการวิเคราะห์รายการความรู้ เพื่อ
การเขียนวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมอย่างเป็ นลําดับ
ขัน้ ตอน และสอดคล้องกับอัคครัตน์ [10] ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอนงานปฏิบตั ิในสถานประกอบการ พบว่า ผลการ
สอนงานปฏิบ ัติให้ก ับพนักงานในหน่ วยงานจากชุ ดฝึ ก
อบรมที่ ส ร้ า งขึ้น อยู่ ใ นระดับ ดี ทุ ก คน การติ ด ตามผล
สําหรับผู้บ ังคับบัญชาของหัวหน้ างานที่เข้ารับการฝึ ก
อบรมทัง้ ในขัน้ ตอนการวิจ ัยและการพัฒนา พบว่ า ผู้
บัง คับ บัญ ชาของหัว หน้ า งานที่เ ข้า ฝึ ก อบรม มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับการนํ าเอาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการ
ฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรและชุดฝึ กอบรมเพื่อ
สอนงานปฏิบตั ิ มีความเหมาะสมตรงกันในระดับมาก และ
การติดตามผลสําหรับพนักงานทีผ่ ่านการสอนงานปฏิบตั ิ
จากหัว หน้ า งานทัง้ ในขัน้ การวิ จ ัย และพัฒ นา พบว่ า
พนั กงานที่ผ่ า นการสอนงานปฏิบ ัติจากหัวหน้ างานมี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดทําหลักสูตรและชุดฝึ กอบรม
การสอนงานปฏิบตั มิ คี วามเหมาะสมตรงกันในระดับมาก
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ซึ่ง ตรงกับ สมมติ ฐ านการวิ จ ัย แสดงว่ า การฝึ ก อบรม
หัว หน้ าแผนกวิช าเพื่ออบรมวิท ยากรวิสาหกิจ ชุ ม ชน
สามารถเพิม่ ศักยภาพของครูในแผนกวิชาให้สามารถเป็ น
วิทยากรวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิ จยั ไปใช้
7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1) เป็ นแนวทางให้สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา นํ าไปกําหนดเป็ นนโยบายเพื่อนํ าไปพัฒนา
ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) เป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารสถานศึกษากําหนด
เป็ นนโยบายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนํ าระบบที่ได้จาก
การวิจยั ไปใช้ในการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน
3) เป็ นแนวทางให้ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ตาม
โครงสร้างของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุมชนนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดอบรม
วิท ยากรวิสาหกิจ ชุ ม ชน ก่ อ นการจัด ฝึ ก อบรมให้ ก ับ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
1) ควรจัดทํ าการวิจ ัยระบบการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุ ม ชนระหว่ า งประเทศไทยกับ กลุ่ มประเทศ
ในอาเซียน
2) ควรทําการศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้รูปแบบ
เดียวกันนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่
เน้นสมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3) ควรศึกษาวิจยั ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
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