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นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
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อาจารย์ทีปรึ กษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมและหาผลสัมฤทธิของการใช้
หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้
แฟนซีเพือพัฒ นาอาชี พตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาตอนต้น กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนชุมชนบ้านดอนตัน อําเภอท่าวังผา จังหวัด ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 จํานวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ได้แก่ หลักสูตรและคู่มือการ
ฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เครื องมือทีใช้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อ
คู่มือฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซี เพือพัฒ นาอาชี พตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ผลการวิจ ัยพบว่า
หลัก สู ต รฝึ กอบรมอาชี พการทํา วุน้ แฟนซี เพื อพัฒ นาอาชี พตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ยงของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเหมาะสมมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.23 ผลสัมฤทธิของการใช้
หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนรวมของการประเมินปฏิบตั ิงานระหว่างการฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซี
ของนัก เรี ยน คะแนนเฉลียเท่ากับ 86.67 คะแนน คะแนนรวมของการประเมินผลงานหลังการ
ฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีของนักเรี ยน คิดเป็ นคะแนนเฉลียเท่ากับ 83.89 คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที
กําหนด ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อคู่มือการฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนา
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.83
คําสําคัญ: หลักสู ตรฝึ กอบรมการทําวุ้นแฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น / วุ้นแฟนซี / ผลสัมฤทธิของการใช้ หลักสู ตรฝึ กอบรม
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Abstract
This research aims to find out: 1) development of training course curriculum in fancy
jelly of junior high school students. 2) to study the achievement of training course curriculum in
fancy jelly of junior high school students and 3) to study participants' satisfaction with the
training course curriculum in fancy jelly of junior high school students.
This research is research and development. The samples of the study were 27 people in
the Chumchon Ban Dontan school Education Service Area Office of Nan 2. The second semester
of academic year 2015. It is derived from Purposive selection. The research equipment
instruments were requirement questionnairs, assessment as appropriate, ability assessment, and
assessment of satisfaction. The data were analyzed using arithmetic mean and standard deviation.
The results were as follows: 1) development of training course curriculum in fancy jelly
of junior high school students. data consistency and the suitability of the course high level 2) to
study the achievement of training course curriculum in fancy jelly of junior high school students.
with mean of 83.89 points and 3) study participants' satisfaction with the training course
curriculum in fancy jelly of junior high school students. ranked at the most level.
Keywords: Training course curriculum in fancy jelly of junior high school students / Fancy
jelly / Achievement Training
บทนํา
จากทีกระทรวงศึกษาธิการได้เริ มดําเนินการวางแนวทางการบริ หารจัดการเวลาเรี ยน ตาม
นโยบาย "ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)" นัน ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ เอา
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งม าใช้ ใ นการจั ด กิ จกรรมการ เรี ยนการสอน เหมื อ นดั ง ที
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กบั หลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ เพือปลูกฝังจิตสํานึ กด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ เพือ
สอดรับกับเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้เกิดความสมดุลและเตรี ยมพร้อมให้กบั
นักเรี ยนต่อการเปลียนแปลงรอบด้านและอย่างรวดเร็ ว ทังวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
จากสังคมภายนอกได้
จากการศึกษาและการสอบถามข้อมูลทําให้ได้ขอ้ มูลทราบว่าโรงเรี ยนชุมชนบ้านดอนตันมี
นักเรี ยนที มีฐานะยากจนและมีค วามต้องการฝึ กอบรมเพือนําไปประกอบอาชี พ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
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สนใจทีจะพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นขึนเพือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และเป็ นคู่มือ
สําหรับครู ถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝัง หลักแนวคิดพึงตนเอง ให้แก่นักเรี ยนในการดําเนิ นชีวิต เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆทีมีอยูใ่ นท้องถิ น นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด มีจิตสํานึ ก
รักษ์สิ งแวดล้อม รู้จกั การใช้ชีวิตทีพอเพียง มีอาชีพและฐานะเพียงพอ พึงตนเอง สร้างความเข็มแข็ง
ให้เศรษฐกิจชุมชน และสามารถสร้างความเจริ ญก้าวหน้าระดับทีสูงขึนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมอาชี พการทํา วุน้ แฟนซี เพื อพัฒ นาอาชี พตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพือหาผลสัมฤทธิของการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อคู่มือฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนา
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาครั งนี ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนชุมชนบ้านดอนตัน อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาน่าน เขต 2 ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 27 คน
2. ขอบเขตด้านเนือหา
เนือหาสาระทีใช้ในการประกอบหลักสูตรฝึ กอบรมคือ วิธีการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนา
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ในชัวโมงการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้ “ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3 ซึ งใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ หมวดที 4
สร้ างเสริ มทัก ษะการทํางาน การดํารงชี พ และทัก ษะชี วิต ได้แบ่ งเนื อหาสาระเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด ดังนี คือ ความรู้เบืองต้นเกียวกับซึงมีเนื อหาเกียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง, สมุนไพรทีใช้ทาํ สี ผสมอาหารในท้องถิ น, การคิด ราคา ต้นทุน กําไร จําหน่ าย
และ วิธีการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพ
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3. ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา
ตัว แปรต้น คื อ หลัก สู ต รฝึ กอบรมการทํา วุ ้น แฟนซี เ พื อพัฒ นาอาชี พ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิของการใช้หลักสูต รฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนา
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น และ ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อคู่มือฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 รวมทังสิ น 4 ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
1. เอกสารเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
ความหมายของการฝึ กอบรม
ชาญ สวัสดิสาลี (2544: 15) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการทีเป็ น
ระบบทีจะช่วยเพิ มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการเปลียนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง)
พรรณงาม เสาะแสวง (2545: 31) ได้ให้ค วามหมายของการฝึ กอบรมว่า หมายถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ทีจัดขึน เพือเพิ มความรู้และทักษะให้แก่ผเู้ ข้ารับการอบรม และผูเ้ ข้าอบรมนํา
ความรู้ และทักษะทีได้รับไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อ
องค์การ
ชูชัย สมิทธิ ไกร (2548: 5) ได้ให้ค วามหมายของการฝึ กอบรมไว้ว่า การฝึ กอบรม
(Training) คือ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบเพือสร้างหรื อเพิ มพูนความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรอันจะช่วยปรับปรุ งให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพสูงขึน
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
สมคิด บางโม (2544: 14) กล่าวว่า การฝึ กอบรมเป็ นการเพิ มพูนความสามารถในการ
ทํางานเฉพาะอย่าง โดยมีชุดประสงค์ 4 ประการ เรี ยกว่า " KUSA" ซึงประกอบด้วย เพือเพิ มพูน
ความรู้ (Knowledge: K) เพือเพิ มพูนความเข้าใจ (Understand: U) เพือเพิ มพูนทักษะ (Skill: S) เพือ
เปลียนแปลงเจตคติ (Attitude: A)
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วันทนา เนาว์วนั (2548: 47) กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดการอบรมสรุ ปได้ดงั นี คือเพือ
ปรับปรุ งระดับความตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคล ตระหนักรู้ในตนเองเพิ มพูนทักษะการ
ทํางานของแต่ละบุคคล เพือเพิ มพูนแรงใจของแต่ละบุคคล
ประเภทของการฝึ กอบรม
จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542: 10-11) มีความเห็นว่า ประเภทของการฝึ กอบรมสามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ การฝึ กอบรมก่อนประจําการ การฝึ กอบรมระหว่างประจําการ การ
ฝึ กอบรมในโครงการ และการฝึ กอบรมเพือพัฒนา
วันทนา เนาว์วนั (2548: 47) ได้แยกการฝึ กอบรมเป็ นหลายประเภทตามเกณฑ์ ดังนี
1. แหล่งของการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การฝึ กอบรมภายในองค์การและการ
ฝึ กอบรมภายนอกองค์การ
2. การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม แบ่งออกเป็ น คือ การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงานและ
การฝึ กอบรมนอกงาน
3. ทักษะทีต้องการฝึ กอบรม หมายถึง สิ งทีทําการฝึ กอบรมต้องการเพิ มพูนหรือ สร้าง
ขึนในตัวผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คือ การฝึ กอบรมด้านเทคนิ ค การฝึ กอบรมด้านการจัดการ และการ
ฝึ กอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์
4. ระดับชันของบุคคลทีต้องได้รับการฝึ กอบรม แบ่งออกเป็ น ระดับพนักงานปฏิบตั ิการ
2 ระดับหัวหน้างาน ระดับผูจ้ ดั การ และระดับผูบ้ ริ หารระดับสูง
เทคนิคและวิธการฝึ กอบรม
พนิจดา วีระชาติ (2543: 85) ได้กล่าวไว้ว่าเทคนิคการฝึ กอบรม หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที
ทําให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู้ความเข้าใจมีทศั นคติทีถูกต้องเหมาะสมหรื อเกิดความเข้าใจใน
เรื องใดเรื องหนึงจนเกิดการเปลียนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของฝึ กอบรมนัน
เพ็ชราภรณ์ ปานเพ็ชร์ (2548: 17) กล่าวถึง วิธีการฝึ กอบรมทีนิ ยมกันมีดงั นี คือ การ
บรรยาย (Lecture) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) บทบาทสมมุติ (Role Play) การศึกษาเป็ น
รายกรณี (Case Study)
2. เอกสารเกียวกับผลสัมฤทธิทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียน
ภพ เลาหไพบู ล ย์ (2542: 329) ให้ค วามหมาย ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หมายถึ ง
พฤติ กรรมทีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ งหนึ งสิ งใดได้จ ากทีไม่เคยกระทํา หรื อ
กระทําได้นอ้ ยก่อนทีจะมีการเรี ยนการสอน ซึงเป็ นพฤติกรรทีมีการวัดได้
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พวงรั ต น์ ทวี รั ต น์ (2543: 29) ให้ค วามหมายของผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนว่ า คื อ
คุณ ลัก ษณะรวมถึงความรู้ค วามสามารถของบุ ค คล อันเป็ นผลจากการเรี ยนการสอน หรื อมวล
ประสบการณ์ ทังปวง ที บุ ค คลได้รั บจากการเรี ย นการสอน ทําให้บุค คลเกิ ด การเปลี ยนแปลง
พฤติกรรม ในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง
อารี ย ์ คงสวัสดิ (2544: 23) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหมายถึงความสําเร็ จ
ความสมหวังในการเรี ยนรู้ รวมทังด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางวิชาการของ
แต่ ละบุ ค คล ประเมิน ได้จ ากแบบทดสอบหรื องานที ได้รั บมอบหมาย และผลจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ทําให้แยกกลุ่มผูเ้ รี ยนทีถูกประเมินออกเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น สูง กลาง ตํา
Good (1973: 36) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ หมายถึง การทําให้สาํ เร็ จมีประสิ ทธิภาพในด้าน
การกระทํา ในลักษณะทีกําหนดให้หรื อในด้านความรู้ ส่ว นผลสัมฤทธิทางการนันหมายถึงการ
เข้าถึงความรู้ พฒ
ั นาทัก ษะในการเรี ยน โดยปกติ พิจ ารณาจากคะแนนทดสอบที กําหนดให้หรื อ
คะแนนทีได้ จากงานทีครู มอบหมายให้ทาํ หรื อทังสองอย่าง
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทีดี
บุ ญชม ศรี สะอาด (2546: 122-123) กล่าวว่า แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ที ดี ต ้องมี
ลัก ษณะสําคัญต่อไปนี วัต ถุประสงค์ข องการสอบ ความตรง (Validity) ความเป็ นปรนัย
(Objectivity) ความเป็ นปรนัยของข้อสอบหมายถึง ความเป็ นปรนัยในเรื องของความ ความเป็ น
ปรนัยในการให้คะแนน ความเป็ นปรนัยในด้านภาษา ระดับความยาก (Difficulty index) ค่ า
อํานาจจําแนก (Discrimmation power) ความเทียงและความตรงของแบบทดสอบซึงเป็ นข้อสอบทัง
ชุดนัน
การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน
สมนึก ภัททิยธนี (2544: 63-84) กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ มีหลักในการสร้าง
ดังนี ไม่ควรสร้างขันนําเป็ นแบบต่อความ เพราะทําให้คาํ ถามไม่กระชับ เน้นเรื องทีจะถามให้ตรง
จุดไม่คลุมเครื อ ควรถามในเรื องทีมีคุณค่ามีประโยชน์ หลีกเลียงคําถามปฏิเสธ ถ้าจําเป็ นต้องใช้ให้
ขีดเส้นใต้คาํ ปฏิเสธ อย่าใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย เขียนตัวเลือกให้เป็ นลักษณะใดลักษณะหนึ งหรื อมีทิศทาง
เดียวกัน ถ้าคําตอบเป็ นตัวเลขควรมีการเรี ยงลําดับ ใช้ตวั เลือกปลายเปิ ดปลายปิ ดให้เหมาะสม เช่น
ไม่มีคาํ ตอบถูก ผิดทุกข้อ ข้อเดียวต้องมีคาํ ตอบเดียว เขียนตัวเลือกทีถูกและตัวเลือกทีผิดตามหลัก
วิชาเขียนตัวเลือกให้เป็ นอิสระขาดจากกัน ควรมีตวั เลือก 4-5 ตัว อย่าแนะคําตอบ
จากการศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สรุ ปได้ว่าต้องกําหนด
วัตถุประสงค์ทีครอบคลุมเนื อหา คํานึ งถึงลักษณะของผูต้ อบอ่านแล้ว มีค วามเข้าใจ ตังคําถามที
สามารถวัดพฤติกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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3. เอกสารเกียวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
อานนท์ กระบอกโท (2543: 33) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก
หรื อเจตคติ ทีดีต่อการทํางานนัน เช่น ความรู้ สึกรัก ภูมิใจ สุ ขใจ เต็มใจ และยินดี จะมีผลให้ เกิ ด
ความพอใจในการทํางาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้จริ ง
วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551: 9) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกที
ดีมีความชอบ พอใจ มีความเต็มใจ มีความสบายใจ ได้รับการยกย่อง ในการจัดการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยนมีค วามพอใจในการเรี ยนทําให้ผเู้ รี ยนเกิด การเรี ยนรู้ ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ มีก ารสร้ าง
แรงจูงใจเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความพึงพอใจและมีความสนใจและรู้สึกรักทีจะเรี ยน
Vroom (1964: 99) กล่าวถึงความพึงพอใจในการทํางานหมายถึง ประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน หมายถึง ประสิ ทธิ ภ าพในการทํางานของบุ ค คลที แตกต่ างกัน ตามบทบาทหน้าที ถ้า มี
ทัศนคติทีดีต่องาน ก็คือความพึงพอใจในการทํางาน และถ้ามีทศั นคติทีไม่ดีก็คือ ไม่มีความพึงพอใจ
ในการทํางาน
Wallestine (1971: 115) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู้ สึก ที เกิ ด ขึ นเมือได้
ผลสําเร็ จ ตามความมุ่งหมาย
Dessler (1983: 320) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็ นระดับความรู้สึกทีเกิดขึนเมือความ
ต้องการทีสําคัญของเราได้รับการตอบสนอง
การวัดสภาพความพึงพอใจ
ภณิ ดา ชัยปัญญา (2541: 38) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนันสามารถทําได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้ อกแบบสอบถามเพือต้องการทราบความคิดเห็นซึง สามารถ
กระทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรื อตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจถาม ความ
พอใจในด้านต่างๆ และการสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึงต้องอาศัยเทคนิ คและ
วิธีการทีดี จะได้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ ง และสุ ด ท้ายการสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจโดยการสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมายไม่ว่า จะแสดงออกจากการพูด จากกริ ยาท่าทาง วิธีนีต้องอาศัยการ
กระทําอย่างจริ งจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
บุญชม ศรี สะอาด (2545: 64-65) กล่าวว่า การวัดสภาพความพึงพอใจ วัดได้จากการใช
วิธีการให้คะแนนแก่คาํ พูด หรื อข้อความซึงแสดงถึงเจตคติทีดีและไม่ดีต่อสิ งนันๆ แบบทีนิ ยมใช้
กันมาก คือแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีการกําหนดอันดับ 5 อันดับด้วยกัน ในแต่ละข้อความซึง
แสดง เจตคติ เช่ น เจตคติทางบวก คือ พึงพอใจมากทีสุ ด พึงพอใจมาก พึงพอใจปลานกลาง พึง
พอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีสุด คะแนนทีให้เป็ น 5 4 3 2 1 และ ถ้าเป็ นเจตคติในเชิงลบจะได้คะแนน
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เป็ น 1 2 3 4 5 สําหรับข้อความทีแสดงถึงเจตคติทีไม่ดีต่อสิ งนันคือ เห็นด้วยอย่างยิ ง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วยอย่างยิง คะแนนเจตคติทีได้ก็คือผลรวมของการแสดงความเห็นทังพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในขนาดต่างๆทีเขาเลือก
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
อังคนา เรื องชัย (2555: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระยะ
สัน เรื อง การทํานําสมุนไพรเพือเป็ นอาชีพเสริ มในครอบครัว โดยมี ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน เรื อง การทํานําสมุนไพรเพือ เป็ นอาชีพเสริ มในครอบครัว มีขอ้ มูลที
สอดคล้องกัน และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรในระดับมาก ศึกษาผลสัมฤทธิการ
ใช้หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน เรื อง การทํานําสมุนไพรเพือเป็ น อาชีพเสริ มในครอบครัวมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 16.15 คะแนน และ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมทีมีต่อ หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน เรื อง
การทํานําสมุนไพรเพือเป็ นอาชีพเสริ มในครอบครัว ค่าเฉลียอยูใ่ น ระดับมาก
ชญานิน วังตาล (2555: บทคัดย่อ) การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมอาชีพอิสระ เรื องการ
ประดิษฐ์ของใช้และของชําร่ วยแก่ชุมชนหนองเส้ง ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมืองเชียงใหม่ การวิจยั ครังนี
มีผลของการใช้หลักสูตรการฝึ กอบรมอาชีพอิสระฯการประเมินทัง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้าน
ทักษะพิสยั และด้านจิตพิสยั การฝึ กอบรมในครังนี ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีผลการประเมินได้ผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับดีและดีมากคะแนนเฉลียอยู่ที ร้อยละ 96.87 จึงถือว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคน
ผ่านการฝึ กอบรม และผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมทีมีต่อการ
ฝึ กอบรมและหลักสูตรการฝึ กอบรมอาชีพอิสระประกอบด้วย ความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสม
ของหลักสูตรนันผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ผลความคิดเห็น
เกี ยวกับความเหมาะสมของการจัดกิ จ กรรมการฝึ กอบรมผูเ้ ข้าร่ ว มการฝึ กอบรมเห็ น ว่าการจัด
กิจกรรมการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากทีสุดซึง ความพึงพอใจในการจัดฝึ กอบรมและหลักสูตร
การฝึ กอบรมผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจมากทีสุด
สุพรรษา ทัดชัง (2558: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เรื อง
ข้าวหลามเพือสุ ขภาพ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3 โดยประสิ ทธิผลทางการเรี ยนเฉลีย
โดยรวม ระหว่างก่อนเริ มเรี ยน ด้วยหลักสูตรฝึ กอบรม เรื องข้าวหลามเพือสุ ขภาพ สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรี ยนหลังการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมสูงกว่าก่อน
การใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมมีค่าร้อยละจากแบบทดสอบระหว่างเรี ยน เท่ากับร้อย
ละ 81.83 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
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วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครังนีเพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนชุมชนบ้านดอนตัน อําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 การเสนอวิธีการขันตอนการวิจยั
จึงประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3 โรงเรี ยนชุมชนบ้าน
ดอนตันตําบลศรี ภมู ิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จํานวน 27 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีประกอบด้วย
1. หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เครื องมือทีใช้ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น คือ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และผลงานของนักเรี ยนระหว่างและหลังฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนต่ อหลัก สูต รฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนการเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซี เพือพัฒนา
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นมีดงั นี
1. วางแผนโดยกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จัดเตรี ยมสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่ง
ความรู้และสือทีจะใช้ในกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. ประเมินความสามารถในการทําวุน้ แฟนซี ด้วยแบบประเมินความสามารถ ด้วยเครื องมือ
ทีสร้างขึน
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การหาค่ า ความเหมาะสมของหลัก สู ต ร โดยแบบประเมิ น ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบ หลักสูตรฝึ กอบรมซึงใช้สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทางด้านหลักสูตร โดย
เป็ นสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใดจากมากทีสุด ถึงน้อยทีสุด
2. หาดัชนี ความสอดคล้องของหลักสูตร (Index of Consistency: IOC) เป็ นการประเมิน
ความสอดคล้องความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของเนือหาหลักสูตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชียวชาญ ต้อง
มีค่าความสอดคล้องเฉลียตังแต่ 0.5 ขึนไปจึงกําหนดไว้ในหลักสูตร
ผลการวิจยั
1. หลักสูตรฝึ กอบรมอาชีพการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเหมาะสมจากการประเมินของผูเ้ ชียวชาญโดยรวม คิด
เป็ นร้อยละ 4.23 อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลสัมฤทธิของการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนาอาชีพตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนรวมของการประเมินปฏิบตั ิงาน
ระหว่างการฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีของนักเรี ยน เท่ากับ 1,404 คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย
( ̅ ) เท่ากับ 86.67 คะแนน และมีความเบียงเบน มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 1.67 คะแนน จะเห็นได้
ว่าคะแนนเฉลียมากกว่า 80 คะแนน ซืงถือว่าสูงกว่า เกณฑ์ทีกําหนดไว้
คะแนนรวมของการประเมิน ผลงานหลังการฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซี ของนักเรี ยน
เท่ากับ 906 คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย ( ̅ ) เท่ากับ 83.89 คะแนน และมีความเบียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 1.64 คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลียมากกว่า 80 คะแนน ซืงถือว่าสูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมการทําวุน้ แฟนซีเพือ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลียโดยรวม
เท่ากับ 4.83 ซึงอยูใ่ นระดับมากและมีความเบียงเบน มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.22 คะแนน
อภิปรายผลการวิจยั
ผลของการประเมิ น ความเหมาะสมขององค์ป ระกอบหลัก สู ต รการฝึ กอบรม จาก
ผูเ้ ชียวชาญในด้านที 1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ
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4.15 อยูใ่ นระดับมาก ด้านที 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ
4.20 อยูใ่ นระดับมาก ด้านที 3 เนื อหาสาระของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ
4.50 อยูใ่ นระดับมากทีสุด ด้านที 4 โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้อย
ละ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก ด้านที 5 กิจกรรมการฝึ กอบรม มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ
4.10 อยูใ่ นระดับมาก ด้านที 6 สือ/วัสดุการประกอบการฝึ กอบรม มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 5.00 อยู่ในระดับมากทีสุ ด ด้านที 7 การวัดผลประเมินผลหลัก สู ต ร มีค วามเหมาะสม
โดยรวม คิด เป็ น ร้ อยละ 4.20 อยู่ในระดับมาก เมือประเมิน ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
หลักสูตรการฝึ กอบรม โดยรวมทัง 7 ด้าน มีค่าคะแนนรวมเฉลีย 4.32 คะแนน มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก
จากผลการนํา หลัก สู ต รการฝึ กอบรมการทําวุ ้น แฟนซี เ พื อพัฒ นาอาชี พ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ระหว่างการฝึ กอบรม พบว่า ผลของการประเมินการปฏิบตั ิงานระหว่างการทําวุน้ แฟนซีเพือพัฒนา
อาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนรวมของการ
ประเมินความสามารถในการทําวุน้ แฟนซี เท่ากับ 1,404 คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย ( ̅ ) เท่ากับ
86.67 S.D. = 1.67 คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลียมากกว่า 80 คะแนน ซึงถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้
จากผลการนํา หลัก สู ต รการฝึ กอบรมการทําวุ ้น แฟนซี เ พื อพัฒ นาอาชี พ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประเมินผลงานหลัง
การฝึ กอบรม การทําวุน้ แฟนซีพบว่า ผลของการประเมินผลงานหลังการฝึ กอบรม การทําวุน้ แฟนซี
เพือพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนรวม
ของการผลงานการทําวุน้ แฟนซี 906 คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย ( ̅ ) เท่ากับ 83.89 S.D. = 1.64
คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลียมากกว่า 80 คะแนน ซึงถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้
จากผลการนําคู่มือการฝึ กอบรมไปใช้ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การประเมินความพึง พอใจของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรม พบว่า โดยรวมมีค วามพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด ( ̅ ) = 4.83
S.D. = 0.22 ) เมือ พิจารณาในแต่ ละข้อ พบว่า กิจ กรรมในคู่มือการฝึ กอบรมนี สามารถนําไป
ประกอบอาชีพต่ อไปได้ นักเรี ยนใช้หลักสูตรการฝึ กอบรม สามารถปฏิบตั ิได้ทังในและนอกชัน
เรี ยนหลัง การอบรมมีค่าเฉลียมากทีสุ ด ( ̅ = 4.93 S.D. = 0.27) รองลงมา ได้แก่ นักเรี ยนใช้คู่มือ
การฝึ กอบรม สามารถปฏิบตั ิได้ทงในและ
ั
นอกชันเรี ยนและการเรี ยนด้วยคู่มือการฝึ กอบรมทําให้
นัก เรี ยนมี เ กิ ด ตวามสนใจแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มากขึ น ( ̅ = 4.98 S.D. = 0.32)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีก ารพัฒ นาหลัก สู ต รสาระอืนๆ ให้เ ป็ นหลัก สู ต รเพิ มเติ ม ให้ก ับ โรงเรี ย นให้
หลากหลายมากขึน
2. ควรมีการเพิ มเนือหาเรื องการทํานําส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนมีรายได้เพือเป็ นแนวทาง
ประกอบอาชีพต่อไป
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