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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน
ชลัท อุยถาวรยิง่ 1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ อโนมา ศิริพานิช3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชา
โครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาโครงการ จํานวน 21 คน โดย
คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบด้วยวิธี การสัมภาษณ์ ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยวิธีผสมผสาน ซึง่ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ได้ผลดังนี้ 2.1) การประเมินประสิทธิภาพด้าน
สภาวะแวดล้อม พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2.2) การประเมิน
ประสิทธิภาพด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการประเมิน ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปทดลองใช้ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วยมีระดับความเชื่อมั่นสูงมาก ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ย
ภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 83.12/82.26 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 83.91และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3) การประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 84.64/83.71 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มี
ค่าร้อยละ 82.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.4) การประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิต เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลความคิดเห็นในการนํารูปแบบการสอนวิชา
โครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ ของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความติดเห็นต่อการ
นําความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้แทนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อสถานศึกษาที่นํารูปแบบการ
สอนวิชาโครงการฯที่พัฒนาขึ้นไปใช้จัดการเรียนการสอน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
แสดงพฤติกรรมในด้านการคิด การทํางานและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียน
ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้สอน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้น หลักสูตร
ฝึกอบรมจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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Development of Blended Training Program on Project Subject Model
With Public Participation
Chalat Uithawonying1* Pisit Methapatara2 and Anoma Siripanich3
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop and evaluate the appropriateness of blended
training program on Project Subject with public participation and 2) to develop and evaluate the
efficiency of the blended training program on Project Subject with public participation. The target group
to evaluate the appropriateness of the developed model included 9 specialists while the target for
data collection consisted of 21 teachers of Project Subject selected according to the set criteria. The
results revealed that: 1) the 9 specialists evaluated the appropriateness of the developed model
through the interview at very high appropriate according to the research hypothesis. 2) The evaluation
of the training program efficiency by CIPP Model presented the following results. 2.1) The context
evaluation revealed very high appropriateness of the 12 training topics. 2.2) The input evaluation
showed that the training program was very appropriate and congruent with components of the program
and behavioral objectives in every aspect. The trial results showed very high reliability of every test with
the achievement scores on the theoretical part at 83.12/ 82.26 and that of the practical part at 83.91
with high satisfaction. 2.3) The process evaluation reported high achievement with the theoretical score
at 84.64/ 83.17 and the average of practical part of 82.72 higher than the set criteria. Moreover, the
trainees reported high satisfaction on the training course. 2.4) The product quality evaluation. It is a
following-up and evaluation on using project-based teaching together with community participation of
the teachers who were trained by administrators. It was the opinion on bringing knowledge and skills
trained to use in teaching management. In the overall picture, it is in highest level. The community
representatives who were nearby the college, they had an opinion on bringing the project-based
teaching developed to use in teaching management. In the overall picture, it is in the highest level. The
teachers had an opinion on thinking manner, working, and solving the students' problems. It is in the
highest level. And the students had an opinion on teachers' teaching management who were trained. In
the overall picture, it is also in the highest level. The evaluation of the training program reached the
criteria in every aspect so, it can be concluded that the developed training program was efficient
according to the research hypothesis.
Keywords: Training program, Project Subject model, public participation, blended training program
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1. บทนํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้ง
การดํ า เนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม
วิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษา
โดยการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้น
ถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทําให้ประชาชน
สามารถประกอบอาชี พ โดยอิ ส ระและพึ่ ง ตนเองได้
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ได้ กํ า หนดให้
รายวิชาโครงการ เป็น 1 รายวิชาในหมวดวิชาชีพ จํานวน
4 หน่วยกิ ต เป็ นวิ ชาที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ จ ริ ง ได้ รั บโอกาสในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้เรียน
เกิ ดการเรี ยนรู้ และมี ความรอบรู้ ตลอดจนสามารถใช้
บู ร ณาการในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้ สอดคล้องกับ
ผลการประชุมวิชาการเรื่องการบูรณาการทักษะการทํา
วิจัยสู่การเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนวิชาโครงการ ใน
งานพลังอาชีวะสร้างชาติ ปี พ.ศ. 2549 ที่ได้มีการเสนอ
ว่า กระบวนการในการจัดทํานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ควร
มี การสื บค้ นข้ อมู ล อย่ างเป็ นระบบโดยอาศั ย
กระบวนการวิ จั ย ร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ชุ ม ชนโดยรอบ
สถานศึ กษา ซึ่ งจะทํ าให้ นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ ที่ ได้ มี
คุณค่า สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม อันจะนําไปสู่ความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน [1]
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เรียน
ส่วนมากคิดหัวข้อโครงการไม่สนองตอบต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ในสังคม และส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้ จึงถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ สั งคมแต่ อย่างใด นอกจากนี้ โครงการต่ างๆ ยั งไม่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในชุมชนของสถานศึกษา ไม่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ อีกทั้ง
ไม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน
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สถานศึกษา ทั้งที่การมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกกําหนด
ไว้ในนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามที่
ได้ กล่ าวไว้ ข้ างต้ น และยั งสอดคล้ องกั บนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า สถาบัน การศึกษาจะต้องเป็น
ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน และควรเร่ ง สร้ า ง
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน [2]
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา
จวบจนถึ ง ปั จ จุ บั น ครู ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ กํ า หนดหั ว ข้ อ
โครงการตามความคิดของผู้สอนเอง แล้วนําไปให้ผู้เรียน
จั ดทํ าเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งวิ ธี การนี้ ทํ าให้ ผู้ เรี ยนถู กจํ ากั ด
ความคิ ด ขาดการสร้ างสรรค์ ผลงานเพื่ อสั งคมโดยตั ว
ผู้เรียนเอง ตลอดจนขาดความร่วมมือของชุมชน ทําให้ผล
งานที่ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ชุมชนต้องการ และ
ที่ สํ าคั ญคื อ ทํ าให้ ไม่ สามารถพั ฒนาเป็ นโครงการของ
ชุมชน หรือ Community Service Project ตาม
นโยบายข้างต้นได้ [3]
จากสภาพปัญหาและความจําเป็นดังกล่าว แสดงให้
เห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องทบทวนกลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ และทั ก ษะทางด้ า นความคิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาโครงการ ครูผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน ตั้ งแต่ กระบวนการกํ าหนดปั ญหา วางแผน การ
ดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการ และรายงานผลการจั ดทํ า
โครงการร่ ว มกั น เนื่ อ งจากวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
ประมวลและบู ร ณาการความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นใน
ห้องเรียน ลงสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยผ่าน
การทําชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นการนําเอาชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการทําชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน อีกทั้งยัง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชน
นั้น ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน ซึ่งจะ
ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เองได้ โดยการ
ผ่านการเรียนรู้ หาข้อมูล ร่วมกันวางแผน ดําเนินงานตาม
แผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ อันเป็นการ
ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาลงสู่ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง [4]
สอดคล้องกับชาลัน [5] ที่กล่าวว่า การที่ชุมชนได้เข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาถือว่าเป็นประโยชน์ เพราะ
การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทําให้คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีขึ้น และศรีวรรณ [6] กล่าวว่า ชุมชน
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา เพราะเข้าใจในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และคาดหวังการมีคุณภาพ
ชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการปฏิบัติจริง
ระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสานที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
รู ปแบบการสอนวิ ชาโครงการแบบมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชนที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการสอนสําหรับหลักสูตร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย แบบ
แผนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คื อ
ระยะที่ 1 ระยะเตรียม มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมการ 2) ขั้นการศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ มี 1 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ นการดํ าเนิ นการสอนวิ ชาโครงการ ระยะที่ 3 ระยะ
ติดตามและประเมิน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นติดตาม
และประเมินผล 2) ขั้นการสรุปและการเขียนรายงาน
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โดยนําไปกําหนดหัวข้อเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมและ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน และจัดฝึกอบรบ
ให้ กั บ ครู ผู้ ส อนวิ ช าโครงการ ดํ า เนิ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน CIPP Model [7]
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหา และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ จํานวน 5 ท่าน และกลุ่มเป้าหมายที่
ทดลองใช้เครื่องมือ จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน
30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้แทน
ชุมชน จากวิทยาลัยเทคนิคในภาคต่าง ๆ 5 ภาค จํานวน
25 แห่ง สถานศึกษาละ 61 คน รวมทั้งหมด 1,525 คน
4.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสม (ร่าง)
รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ
การสอนด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้าน
การจั ดการเรี ยนการสอนวิ ชาโครงการในสถานศึ กษา
จํานวน 9 ท่าน
4.2.3 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ด้าน
การฝึกอบรมทําการประเมิน จํานวน 5 ท่าน
4.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่สอนวิชาโครงการ
จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจํานวน 10 คน
4.2.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง (Implementation) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน
วิ ชาโครงการ จากวิ ทยาลั ยการอาชี พนวมิ นทราชู ทิ ศ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ กาญจนาภิ เ ษกหนองจอก และ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร จํานวน 21 คน
4.2.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึ ก อบรม กลุ่ ม เป้ า หมายมี 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จํานวน 6 คน ผู้แทนชุมชนจํานวน 6 คน
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ครูผู้สอนทีที่ผ่านการฝึกอบบรม จํานวน 6 คน และนักเรีรียน
จํานวน 600 คน
4.3 ขขอบเขตด้านเววลา
ช่วงระะยะเวลาที่ใช้ในการวิ
น จัย คือ ระหว่างปีการศึกกษา
2556 ถึงปี 2558
5. วิธีดําเนินการวิจัย
แ งเป็น 8 ขั้นตตอน
5.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่
ได้แก่ 11) ศึกษาสภาพปัญหาและการรมีส่วนร่วมในกการ
จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
ช
2)
2 ร่างรูปแบบกการ
สอนวิชาโโครงการแบบมีมีส่วนร่วมของชชุมชน 3) ประเเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิ
แ
ชาโครงการแบ
ช
บบมี
ส่วนร่วมขของชุมชน 4) พัพฒนาหลักสูตรฝึ
ร กอบรมรูปแแบบ
การสอนวิวิชาโครงการแแบบมีส่วนร่วมของชุ
ม มชนโดยยวิธี
ผสมผสานน 5) ประเมิ นคุณภาพหลั กสูสตรฝึกอบรมโโดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาาญ 6) นํ า หลัลั ก สู ต รฝึ ก อบ รมไปทดลองงใช้
(Try oout) 7) นําหลักสูตรฝึฝึกอบรมไปใช้จจริง
(Implementation) 8) ติดตามและประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม (Evaluation)
5.2 การเก็บรวบรวมมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเเก็บรวบรวมข้อมู
อ ลด้วยตนเองงและทางไปรษษณีย์
และวิเคราาะห์ข้อมูลโดยใใช้การวิเคราะห์ห์เนื้อหา (Conttent
Analysis)) การประเมินคุณภาพของหลัักสูตรฝึกอบรมม ใช้
ค่าดัชนีคววามสอดคล้อง ความเชื่อมั่นขอองแบบทดสอบบ ใช้
สูตร KR-220 ของ Kuderr Richardsonn แบบสอบถามมใช้
วิธีของ Crronbach's Alpha Coeefficience (α)
ประสิทธิภภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาาคทฤษฎีใช้เกณ
ณฑ์
80/80 ภาาคปฏิบัติใช้เกณ
ณฑ์ 75 [8]
6. สรุปผผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมขของ
รูปแบบกาารสอนวิชาโครงงการแบบมีส่วนร่
น วมของชุมชน
66.1.1 ผลการพัฒนารู
ฒ ปแบบการสอนวิชาโครงกการ
แบบมีส่วนนร่วมของชุมชนนที่พัฒนาขึน้ ประกอบด้
ป
วย แแบบ
แผนการจัดั การเรียนการสสอน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ ระะยะ
ที่ 1 ระยะะเตรียม มี 2 ขั้นตอน
น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการร 2)
ขั้นการศึกกษาปัญหาและความต้องการขของชุมชน ระยะที่
2 ระยะดําาเนินการ มี 1 ขัข้นตอน ได้แก่ ขัน้ การดําเนินกการ
สอนวิชาโคครงการ ระยะทีที่ 3 ระยะติดตาามและประเมิน มี
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2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นติดตามแและประเมินผล 2) ขั้น
การสรุปและการเเขียนรายงาน ดั งรูปที่ 1
ระยะเตรียม
(ระยะเวลารวม 3 สัปดาห์)
1.ขัขั้นเตรียมการ
(ก่อนการสอน)
อ
1.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอนวิชาโครงการ
1.22 การจัดทําโครงการสอน
วิชาโครงการ
า

2.ขั้นการศึกษาปัญหาและ
คววามต้องการของชุมชนใน
การจัดทําโครงการ
(ระยะเวลา 3 สัปดาห์)
2.11 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน
2.22 การให้ความรู้ดา้ นการศึกษา
ปัญหาและความต้
ญ
องการของชุมชน
2.33 การสํารวจความต้องการ
ในชชุมชน

ระยะติดตามและประเมิ
ต
น
(ระยะเวลาารวม 4 สัปดาห์)

ระยะดําเนินการร
(ระยะเวลารวม 10 สัสัปปดาห์)

4.ขั้นติดตาามและประเมินผล
(ระยะเววลา 2 สัปดาห์)
4.1 การติดตามความก้
ต
าวหน้า
ของโครงการร
4.2 การประเมินโครงการ

3.ขั้นการดําเนินกาาร
สอนวิชาโครงการ
าร
(ระยะเวลา 10 สัปดดาห์)
3.1 การเขียนโครงการแและ
การนําเสนอโครงการ (เ(เพื่อขอ
อนุมัติ)
3.2 การดําเนินโครงการร

5.ขั้นสรุปและการเขี
ป
ยน
รายงาน
ร
(ระยะเเวลา 2 สัปดาห์)
5.1 การเขียนรายงานโครงการ
น
5.2 การเสนอโครงการ (เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการ) และ
แสดงผลงานนวิชาการโครงการ
5.3 การประะเมินผลการเรียน
วิชาโครงการร

ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนกการสอนวิชาโครงการ
(ครูผู้สอน / ผู้แทนชุมชนน / นักศึกษา)

รปที
รู ่ 1 รูปแบบบการสอนวิชาโโครงการแบบมีมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ช
6.1.2
ผลการประ เมินความเหมมาะสมของ
รูปแบบการสอนวิวิชาโครงการแแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ปรระเมินโดยผู้เชียวชาญด้
่ย
านการรพัฒนารูปแบบการสอน
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนนอาชี ว ศึ ก ษาา ด้ า นการ
จั ดการเรี
ด
ย นการสอนวิ ช าโคครงการในสถถานศึ ก ษา
จํานวน 9 ท่าน โดยวิธีสัมภาษณณ์ แสดงผลดังตารางที
ต
่1
ตารางที่ 1 ผลกาารประเมินควาามเหมาะสม
รายการประเมิน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในการจัดทํา
โครงการ
3. ขั้นการดําเนินการสอนวิชา
โครงการ
4. ขั้นติดตามและปรระเมินผล
5. ขั้นการสรุปและเขีขียนรายงาน
ค่าเฉลียรวม
่ย

X

S.D.

4.71
4.72

0.46
0.52

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.35

มากที่สุด

4.64
4.74
4.75

0.17
0.43
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราางที่ 1 พบว่ า ผลการประเมิ น ความ
เหมมาะสมของรูปแบบการสอนวิ
แ
ชชาโครงการแบบบมีส่วนร่วม
ขอองชุ ม ชน จากกการสั ม ภาษษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ญ มี ค วาม
เหมมาะสมมากทีสุ่สดุ
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6.2 ผลการพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน
6.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธี
ผสมผสาน ประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม 12 หัวข้อ
เรื่ อ ง โดยใช้ กิ จ กรรมในการจั ด การฝึ ก อบรมแบบ
ผสมผสาน คื อ ใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (SelfLearning Package) จํานวน 6 หัวข้อเรื่อง และการ
ฝึ ก อบรมแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face) จํ า นวน 6
หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เป็น
หัวข้อเรื่องย่อย เพื่อนําไปกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม และเพื่อการออกแบบสร้างชุดฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบด้วยกัน
4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา 2) สื่อ 3) กิจกรรม และ 4) การ
ประเมิ น ผล ในการฝึ ก อบรมจะใช้ ร ะยะเวลาตลอด
หลักสูตร 3 วัน
6.2.2 ผลการประเมิ นประสิทธิภาพหลั กสู ตร
ฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน CIPP Model เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้
1) ผลการประเมิ นสภาวะแวดล้ อม (C) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรฝึก อบรมมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด และผลประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้อง
2) ผลการประเมิ น ปั จ จั ย นํ า เข้ า (I) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ทุกรายการ
และผลการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปทดลองใช้ (Try
out) กับครูผู้สอนวิชาโครงการ ของวิทยาลัย เทคนิค
มี น บุ รี จํ า นวน 10 คน พบว่ า ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบทุกหน่วย มีค่าระหว่าง 0.76-0.88 (ระดับ
ความเชื่ อ มั่ น สู ง มาก) และผลสั ม ฤทธิ์ ข องหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม เฉลี่ย
138 114.70
159 130.80
156 130.90

ร้อยละ
E 1 = 83.12
E 2 = 82.26
83.91

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 83.12
คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 82.26 คะแนน
จากการปฏิ บั ติ ง านร้ อ ยละ 83.91 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
3) ผลการประเมิ นกระบวนการ (P) เป็ นการ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของหลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ จริ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 21 คน ได้ ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม เฉลี่ย
138 116.81
159 118.93
156 114.40

ร้อยละ

E 1 = 84.46

E 2 = 83.17

82.72

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 84.46
คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 83.17 คะแนน
จากการปฏิ บั ติ ง านร้ อ ยละ 82.72 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
4) ผลการประเมิน ผลผลิต (P) เป็น การ
ประเมินความความติดเห็นเพื่อติดตามการนํารูปแบบ
การสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความติดเห็นต่อการนําความรู้และ
ทั กษะที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมไปใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.94) ผู้แทนชุมชน
ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย งส ถานศึ ก ษ า มี ค วามคิ ด เ ห็ น ต่ อ
สถานศึกษาที่นํารูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมี
ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนไปใช้ จั ด การเรี ย นการสอน อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.83) ครูผู้สอนมีความ
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คิดเห็นต่อการแสดงพฤติกรรมในด้านการคิด การทํางาน
และการแก้ ปั ญ หาของผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.88) และผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม
มาใช้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.59)
7. อภิปรายผลการวิจยั
7.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสม รูปแบบ
การสอนวิ ช าโครงการแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ประกอบด้วย แบบแผนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ
5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียม มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุ ม ชน ระยะที่ 2 ระยะดํ า เนิ นการ มี 1 ขั้ น ตอน
ได้ แก่ ขั้ นการดํ าเนิ นการสอนวิ ชาโครงการ ระยะที่ 3
ระยะติดตามและประเมิน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นติดตาม
และประเมินผล 2) ขั้นการสรุปและการเขียนรายงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนวิชาโครงการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับการพัฒนามาอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็น
ระบบ แต่ละขั้นตอน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เริ่ม
ตั้งแต่ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การศึกษาสภาพ
ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
โครงการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและสังเคราะห์
เป็ นรู ปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของอโนมา [9], สุพล [10] ,
วิรัตน์ [11] และชูศักดิ์ [12] เป็นหลักในการพัฒนา
พร้อมทั้งกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการเรียนการ
สอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของจันทร์เพ็ญ [13], อภิชาต
[14], ทิศนา [15] และอินทิรา [16] ที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนจะต้ องจัดองค์ ประกอบต่ าง ๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอนครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญ
ให้ เ ป็ น ระบบ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
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หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดต่ าง ๆ เพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้
7.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร
ฝึกอบรม จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น แล้ว
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันทุก
รายการ อาจกล่าวได้ว่าผลการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัยในครั้งนี้
ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ช่างอุตสาหกรรมของพิสิฐ [17] ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อ กํ า หนดเป็ น ร่ า งหลั กสู ต รโดยการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
แล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนํามา
สร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา สื่อประกอบ
การฝึ กอบรม แบบฝึ กหั ด แบบทดสอบ แบบประเมิ น
และการกําหนดวิธีการสอน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบ
หลักของหลักสูตรซึ่งสงัด [18] และTaba [19] ได้ให้
แนวคิดสอดคล้องกันไว้ว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตามจะต้องประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งมีความต่อเนื่องสอดคล้อง
กัน ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหา
สาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
ซึ่งสอดคล้องกับกฤช [20] กล่าวไว้ว่าขั้นตอนการเรียน
การสอนเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้
บุคคลสามารถทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่บุคคลนั้นไม่
เคยทํามาก่อน การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
โดยยึดหลักประสบการณ์ของการศึกษา
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
8.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ควรตระหนักในความสําคัญของการจัดการ
เรียนการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยการมอบนโยบายให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จั ด การ
เรียนการสอน ด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
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รูปธรรม เพื่อการสนับสนุนนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดศึกษา
2) ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ สําหรับ
จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม เพื่อการผลิตกําลังคน
ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
8.1.2 สถานศึกษา
1) ควรกําหนดนโยบายให้ครู-อาจารย์แต่ละ
สาขาวิชาทั้งในกลุ่มวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และกลุ่ม
อื่น ๆ สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการ ด้วยการใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา และชุมชน
2) ควรมี ก ารจั ด ระบบสนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ค รู –
อาจารย์ ใ นการดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
โครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ครู-อาจารย์
ตลอดจนผู้เรียนสามารถทํางานได้อย่างคล่องตัว เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการของสถานศึกษา
8.1.3 ครูผู้สอน
1) ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด การเรี ย น
การสอนวิชาโครงการ ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและของผู้เรียน
ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ควรจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ผู้สอนสามารถ
นําผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปเสนอ
ผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการได้ต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นในระบบทวิ ภ าคี เพื่ อ
พัฒนาชิ้นงาน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ

_18-1128(040-048)5.indd 47

47

8.2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับความ
สามารถในการเรี ย นรู้แ บบนํา ตนเอง (Self-Directed
Learning) โดยพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการ
จัดการเรียนสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือในรายวิชาอื่นทั่วไป เพื่อฝึกการเป็นผู้นําการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนต่อไป
8.2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบ การ
สอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่สามารถนําชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างแท้จริง
9. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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