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การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เพือส่งเสริ มความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิ งสร้ างสรรค์ แ ละประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สูต รฝึ กอบรม ในการส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นาหลัก สูต รช่ า ง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ระยะที 2 การประเมินประสิทธิ ผล
กลุ่มตัว อย่างที ใช้ ในการวิ จัยเป็ นนักศึก ษาสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ ชันปี ที 3 จํา นวน 13 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่มอย่า งง่า ย
(simple random sampling) ผลการวิจยั พบว่า ผลการสร้ างและตรวจสอบของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยผู้เชียวชาญ พบว่า หลักสูตร
ฝึ กอบรมฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องอยู่ในระดับมาก โดยมี 7 องค์ ประกอบหลัก คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 3) โครงสร้ างหลักสูตร 4) เนือหา 5) กระบวนการฝึ กอบรม 6) ระยะเวลาในการฝึ กอบรม และ 7) การวัดและประเมินผล
ส่วนการประเมินประสิทธิ ผลของหลักสูตรฝึ กอบรม พบว่า 1) ความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์หลัง
ฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรหลังฝึ กอบรมอยู่ใน
ระดับมาก และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอ่ หลักสูตรฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมากทีสุด
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึ กอบรม ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์

Abstract
The objectives of this research were to develop the training curriculum to enhance ability in creative
industrial engineering curriculum development and to evaluate the effectiveness of the training curriculum. The
research was divided into two phases. Phase 1 was to develop the training curriculum, and phase 2 was to improve
the training curriculum. The samples of the study were 13 third year students in second semester of the academic
year 2017. Evaluation of training curriculum by five experts revealed that the training curriculum was highly suitable
and effective. It contained 7 key elements, which consisted of 1) rationale principles, 2) curriculum objectives,
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3) curriculum structures, 4) content structures, 5) training process, 6) duration of the training, and 7) training
measurement and evaluation. The effectiveness evaluation of the training curriculum showed that 1) the post test
mean score of knowledge in creative industrial engineering curriculum development of the trainees was significantly
higher than the pretest at 0.05 level, 2) ability to develop creative industrial engineering curriculum was at very good
level, and 3) the satisfaction of students toward training curriculum was at the highest level.
Keywords: training curriculum, enhance ability on curriculum development, creative industrial engineering

บทนํา
การศึกษาในยุคศตวรรษที 21 มีการเปลียนแปลง
อย่า งรวดเร็ ว ต้ องมีทัก ษะในการเรี ยนรู้ ทีสูงในการ
เรี ย นรู้ และต้ อ งปรั บ ตัว จากสถานการณ์ ข องโลกที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษายังคงเป็ นกลไกที
สํ า คัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มนุษ ย์ แ ละการ
พัฒนาประเทศทีสามารถเชื อมโยงกันทัวโลก ทําให้
ผู้เรี ยนในยุคปั จจุบันมีการเปลียนแปลงในเรื องของ
การดําเนินชี วิต การเรี ยนรู้ ซึงสะท้ อนถึงสังคมและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยี ผู้เรี ยนจึงจําเป็ นจะต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพือการดํารงอยู่
อย่างมีคณ
ุ ภาพจะต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ และทักษะใน
การรับมือกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ อย่างดีและ
มีความสามารถในการปรับตัว จึงจําเป็ นต้ องพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้และทักษะชีวิต (ทิศนา แขมณี, 2555;
วิจารณ์ พานิช, 2555)
ปั จจุ บั น หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
บัณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ที ผ่ า นจะมี
ลักษณะทีแข็งตัวโดยได้ กําหนดวิชาบังคับวิชาทีต้ อง
เรี ยนก่อนและวิชาต่อเนืองจํานวนมาก หลักสูตรมักจะ
เน้ นเนือหาสาระมากจนไม่มีเวลาเหลือให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด
การค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ ผู้เรี ยนมุ่งแต่ท่องจําเพียง
เพือสอบให้ ผ่าน ทําให้ การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองมีน้อย
กระบวนการเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเองในส่ว นนี ของผู้เรี ย น

จึงไม่ค่อยได้ ก ระทํา กัน อย่า งจริ ง จัง มากนัก เพราะ
กระบวนการเรี ยนรู้ ไม่ ไ ด้ ให้ ความสนใจการจั ด
หลักสูตรและการเรี ยนการสอนตามระบบหน่วยกิตอ
ย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จึงเป็ น
ผลทํา ให้ ผ้ ูเ รี ย นขาดการใฝ่ รู้ การแสวงหาความรู้
เพิมเติมและการนําความรู้ นนั มาวิเคราะห์ย่อยเป็ น
องค์ความรู้ ความคิดของตนเอง เพราะความรู้ เป็ นสิง
ทีไม่หยุดนิง มีการเปลียนแปลง มีการขับเคลือนควบคู่
ไปกับการเปลียนแปลงของสังคม เพือให้ สอดคล้ อง
กั บ นโยบายการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ กรอบ
ประเทศไทย 4.0 สูศ่ ตวรรษที 21 การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง การเรี ย นแบบบู ร ณาการ
สหวิ ช าการ เ ชื อมโยงความ รู้ กั บ จิ นตนากา ร
เปลียนแปลงไปสูร่ ู ปธรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะทีต้ องการ
เช่น การทํางานร่ วมกัน ความคิดสร้ างสรรค์ และการ
สือสารทีดี ซึงการจัดการศึกษาต้ องสร้ างความพอใจ
ให้ ผ้ เู รี ยนและท้ าท้ ายสูก่ ารสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนอยากเรี ยน (เกษม เมษิ นทรี ย์, 2559)
การฝึ กอบรมจึงเป็ นวิธีการหนึงทีเป็ นแนวทาง
ต่อ การพัฒนาทางด้ านเทคนิค วิ ชาการ และความ
ชํานาญการเพือประสิทธิ ภาพการทํางาน เพราะว่า
การฝึ กอบรมเป็ นการพั ฒ นาบุ ค คลเป็ นเรื องที มี
วัต ถุป ระสงค์ มี ก ารกํ า หนดระยะเวลาเริ มต้ น และ
สินสุดลงอย่างแน่นอน โดยมีจุดประสงค์ให้ เกิดการ
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เปลียนแปลงพฤติกรรมซึงสามารถประเมินผลได้ จาก
การปฏิบตั ิงานหรื อผลงานหลังจากได้ รับการฝึ กอบรม
(เด่น พงษ์ พลละคร, 2551) การพัฒ นาหลัก สูต ร
ฝึ ก อ บ รม ถื อ ว่ า เ ป็ น เค รื อ ง มื อ ใ น ก าร พั ฒ น า
กระบวนการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างทักษะ ทําให้ เกิดความ
ชํานาญในเรื องใดเรื องหนึงอันจะเป็ นผลทําให้ เกิดการ
เปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการ
ฝึ กอบรม ผู้วิจยั เห็นว่าทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ควรได้ รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม
เป็ นวิธีทีใช้ ในการพัฒนา เพือให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้
และมี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ได้ ในท่ า มกลางของการ
เปลียนแปลงได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิ งสร้ างสรรค์ สําหรั บนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
2. เพื อประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของหลัก สูต ร
ฝึ กอบรมเพื อส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต โดย
2.1 เปรี ยบเทียบความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
ช่ า งอุต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ ก่ อ นและหลัง การ
ฝึ กอบรมตามหลักสูตรฝึ กอบรม
2.2 ประเมินความสามารถของนักศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์
2.3 ศึกษาความพึง พอใจของนักศึกษาที มี
ต่อหลักสูตรฝึ กอบรม เพือส่งเสริ มความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์
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วิธีการศึกษา
การพัฒ นาหลัก สูต รฝึ กอบรม เพื อส่ง เสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรด้ วย
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (research and development)
มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการวิจยั 2 ระยะ ประกอบด้ วย
ระยะที 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม โดย
แบ่งการดําเนินงานไว้ 3 ขันตอนดังนี ขันตอนที 1
การศึกษาข้ อมูล แนวคิดทฤษฎี เป็ นการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับแนวคิดพืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรม เพือส่งเสริ มความสามารถในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รช่ า งอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์
ขันตอนที 2 การสร้ างและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมที
สอดคล้ องสภาพปั ญหา โดยการดําเนินการในขันตอนนี
แบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที 1 การร่ างหลักสูตร
ฝึ กอบรม ส่วนที 2 การประเมินร่ างหลักสูตรฝึ กอบรม
ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของร่ า ง
หลักสูตรฝึ กอบรมและแบบประเมินความสอดคล้ อง
ของร่างหลักสูตรฝึ กอบรม โดยผู้เชียวชาญ จํานวน 5 คน
และส่วนที 3 เป็ นการปรับปรุ งร่ างหลักสูตรฝึ กอบรม
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ ขันตอนที 3 การ
ทดลองใช้ หลัก สูต รฝึ กอบรม โดยใช้ แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่ ตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน (the one group pretest-posttest design)
ประชากรที ใช้ ในการวิ จั ย เป็ นนั ก ศึ ก ษาหลัก สูต ร
ครุ ศ าสตร์ อ ุต สาหกรรมบัณ ฑิต จํ า นวน 60 คน
นําหลักสูตรฝึ กอบรมทีพัฒนาขึนไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ทีเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชันปี ที 3
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2560
จํานวน 13 คน ด้ วยการสุม่ อย่างง่าย (simple random
sampling) เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ทีแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ได้ แก่ ส่วนที 1 เครื องมือทีใช้ ในการสร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรม ประกอบด้ วย 1) แบบสอบถามความต้ องการ
ของนักศึกษา 2) แบบประเมินคุณภาพร่ างหลักสูตร
ฝึ กอบรม ส่ว นที 2 เครื องมือ ที ใช้ ใ นการทดลองใช้
หลักสูตรฝึ กอบรม ประกอบด้ วย 1) หลักสูตรฝึ กอบรม
เพือส่งเสริ มความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ส่วนที 3 เครื องมือทีใช้ ใน
การประเมินประสิทธิผล ประกอบด้ วย 1) แบบทดสอบ
วัด ความรู้ ในการพัฒ นาหลัก สูตรช่ า งอุต สาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ จํานวน 20 ข้ อ มีค่าอํานาจจําแนก (r)
ตังแต่ 0.45-0.70 มีค่าความยากง่าย (p) 0.60-0.80
และค่า ความเชื อมัน (KR20) ทังฉบับ เท่า กับ 0.91
และค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.91
2) แบบประเมิ น ความสามารถในการพั ฒ นา
หลัก สูต รช่า งอุต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ และ 3)
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที มี ต่ อ
หลั ก สู ต รฝึ กอบรม โดยหาค่ า ความสอดคล้ อง
เชิงเนือหากับข้ อคําถาม โดยผู้เชียวชาญ พบว่ามีค่า
ความสอดคล้ องตังแต่ 0.80-1.00
ระยะที 2 การประเมินประสิทธิภาพและการ
ปรับปรุงหลักสูตรฝึ กอบรม เป็ นการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลั ก สู ต รหลัง การนํ า หลั ก สู ต รไปทดลองใช้
และปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตร โดยนําผลการทดลองใช้
ในระยะที 1 ในขันตอนที 3 มาแก้ ไขปรับปรุ งเพือให้
หลักสูตรฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึน
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบบสอบถามความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึ กอบรมและความสอดคล้ อง

ของร่ า งหลัก สู ต รฝึ กอบรมกั บ องค์ ป ระกอบของ
หลักสูตรฝึ กอบรม ผู้วิจยั ดําเนินการโดยนําแบบสอบถาม
พร้ อมร่างหลักสูตรและเอกสารคําชีแจงให้ กบั ผู้เชียวชาญ
ด้ วยตนเอง พร้ อมทังรับผลและเก็บรวบรวมข้ อมูลการ
ประเมินด้ วยตนเอง และผู้วิจัยได้ กําหนดระยะเวลา
การทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม จํานวน 4 วัน วันละ
5 ชัวโมง รวม 20 ชัวโมง เพือใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล นําข้ อมูลทีได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
เครื องมือวัดนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยผู้วิจยั ได้ ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยการหาค่า t-test แบบ
dependent samples สําหรับการเปรี ยบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังฝึ กอบรม โดยใช้ ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) เพือตรวจสอบเนือหากับข้ อคําถาม
เพือหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ
ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาการพัฒ นาหลัก สูต รฝึ กอบรม
เพือส่งเสริ มความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ สรุปผลดังนี
1. ผลการสร้ างและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
เพือส่งเสริ มความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ มีองค์ ประกอบทีสําคัญ
ของหลักสูตร 7 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ เป็ นการ
ฝึ กอบรมทีมุ่งเน้ นการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตร
ร่ วมกับวิ ชาชี พที สอดคล้ องสภาพปั ญ หาและความ
ต้ องการของชุมชนเน้ นการลงมือปฏิบตั ิและความคิด
เชิงสร้ างสรรค์ 2) จุดมุง่ หมายของหลักสูตร เพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ 3) โครงสร้ างของหลักสูตร ประกอบด้ วย
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(1) ชื อหลัก สูต ร (2) ความเป็ นมาของปั ญ หา (3)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (4) คุณสมบัติของผู้รับการ
ฝึ กอบรม (5) หัวข้ อฝึ กอบรม (6) ระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรม (7) สถานทีในการฝึ กอบรม (8) วิทยากรใน
การฝึ กอบรม (9) เทคนิค/วิธีการฝึ กอบรม (10) การ
ประเมินผล (11) จํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม (12)
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม (13) ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
(14) เนือหาสาระในหลักสูตร (15) ตารางการฝึ กอบรม
4) เนือหา ประกอบด้ วย หน่วยการเรี ยนรู้จํานวน 4 หน่วย
ได้ แก่ หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 5 ชัวโมง หน่วยการเรี ยนรู้
ที 2 การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 5 ชัวโมง หน่วยการ
เรี ยนรู้ ที 3 การนําหลักสูตรไปใช้ จํานวน 10 ชัวโมง
และหน่ว ยการเรี ย นรู้ ที 4 การประเมิน ผลหลัก สูต ร
จํานวน 5 ชัวโมง 5) กระบวนการฝึ กอบรม มี 5 ขันตอน
(1) เตรี ย มความพร้ อม เป็ นขันเตรี ย มความพร้ อม
ให้ กบั ผู้เรี ยน เป็ นการดึงศักยภาพทีอยู่ในตัวผู้เรี ยนให้
สามารถค้ น หาคํ า ตอบ (2) กํ า หนดเป้ าหมาย เป็ น
ขันตอนการวางแผน กระบวนการการทํางานร่ วมกัน
เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ (3) ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นขันตอนทีให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงปฏิบตั ิตามขันตอนทีได้
วางแผนร่ วมกันในสถานการณ์ จริ ง (4) แลกเปลียน
เรี ยนรู้ เป็ นขันตอนทีส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนนําองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทีได้ จากการลงมือปฏิบตั ิมาแลกเปลียนเรี ยนรู้
ร่วมกัน (5) ประเมินผล เป็ นขันตอนของกระบวนการ
ติดตามความก้ าวหน้ าของผลงานตามวัตถุประสงค์ที
ได้ กําหนดไว้ (6) ระยะเวลาในการฝึ กอบรม จํานวน 25
ชัวโมง เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ตังแต่เดือนมีนาคม-มีนาคม
2561 และ (7) การวัดและประเมินผล ก่อนและหลัง
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ฝึ กอบรมเป็ นขันตอนการประเมินความรู้ ในการพัฒนา
หลัก สูต รช่ า งอุต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ ประเมิ น
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีมีตอ่ หลักสูตรฝึ กอบรม ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ฝึ กอบรมตามข้ อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ ก่อนนําไปใช้
กับกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ กอบรมเพื อส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ดังนี
2.1 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบคะแนน
ความรู้ ในการพัฒ นาหลัก สู ต รช่ า งอุ ต สาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ สําหรั บนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ชันปี ที 3 ผลปรากฏดัง (Table 1)
จาก (Table 1) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนน
ความรู้ ในการพัฒ นาหลัก สูตรช่างอุตสาหกรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชันปี ที 3 พบ ว่านักศึกษามีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์หลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านทีมีคะแนนมากทีสุด
คือ ด้ านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ด้ านการ
วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน รองลงมา คือ การประเมินหลักสูตร
และด้ านทีมีคะแนนน้ อยทีสุด คือ ด้ านการนําไปใช้
2.2 ผลการประเมินความสามารถในการพัฒนา
หลัก สูต รช่ า งอุต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ สํ า หรั บ
นัก ศึกษาสาขาวิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ ชันปี ที 3
ผลปรากฏดัง (Table 2)
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Table 1 Comparison of knowledge in the development of the creative industrial engineering curriculum.
knowledge
curriculum
analysis
design and
development
curriculum
implementation
curriculum
evaluation
mean

test
pre-test
post-test
pre-test
post-test
pre-test
post-test
pre-test
post-test
pre-test
post-test

number of sample
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

score
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20

mean
1.84
4.53
1.53
4.53
2.15
4.07
1.61
4.30
7.15
17.46

S.D.
0.53
0.49
0.49
0.49
0.36
0.61
0.62
0.82
0.50
0.60

t-test

P

-10.44

0.00

-18.73

0.00

-17.66

0.00

-11.35

0.00

-23.21

0.00

Table 2 Comparison of enhance ability on creative industrial engineering curriculum development.
ability
curriculum analysis
design and development
curriculum implementation
curriculum evaluation
mean

number of samples
13
13
13
13
13

จาก (Table 2) ผลการประเมินความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชันปี ที 3
พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการพั ฒ นา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์อยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านทีมีคะแนน
มากทีสุด คือ ด้ านการนําหลักสูตรไปใช้ อยู่ในระดับ
ดี ม าก รองลงมาคื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พื นฐาน
ด้ านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และด้ านทีมี
คะแนนน้ อยที สุด คือ ด้ า นการประเมิ นผลหลักสูต ร
อยูใ่ นระดับมาก

score
5
5
5
5
5

mean
4.48
4.30
4.61
3.84
4.31

S.D.
0.48
0.60
0.36
0.66
0.53

results
highest
high
high
high
high

2.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาที มี ต่ อ หลั ก สู ต รฝึ กอบรมเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ชันปี ที 3 ผลปรากฏดัง (Table 3)
จาก (Table 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชันปี ที 3
ทีมีตอ่ หลักสูตร ฝึ กอบรมเพือส่งเสริ มความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านทีมีคะแนนมากทีสุด คือ ด้ านการนําความรู้ไปใช้
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รองลงมา คือ ด้ านกระบวนการฝึ กอบรม ด้ านเนือหา คื อ ด้ านระยะเวลาในการฝึ กอบรมและด้ านสื อ
ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านทีมีคะแนนน้ อยทีสุด ประกอบการฝึ กอบรม
Table 3 The satisfaction of students toward training curriculum.
assessment list
duration of the training
content structures
training process
media training
training measurement and evaluation
applying knowledge
mean

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
เพื อส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นาหลัก สูต ร
ช่างอุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ มีประเด็นทีน่าสนใจ
นํามาอภิปราย ดังนี
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิ งสร้ างสรรค์ ที พัฒนาขึน ช่วยให้ นักศึกษาประสบ
ความสําเร็ จในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสากรรมเชิง
สร้ างสรรค์เป็ นอย่างดียิง เห็นได้ จากผลการประเมิน
ความรู้ และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ พบว่านักศึกษาได้ นําความรู้
และทักษะในเรื องการวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานในการ
พัฒ นาหลัก สูต รไปใช้ ใ นการวิ เคราะห์ สภาพปั ญหา
ร่ วมกับชุมชน สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ได้ สอดคล้ องกับความต้ องการและบริ บทของชุมชน
นัก ศึ ก ษานํ า หลัก สู ต รฝึ กอบรมที พั ฒ นาขึ นไปใช้
แก้ ปัญหาร่ วมกับชุมชนและสามารถสร้ างแบบประเมิน

mean
4.46
4.76
4.84
4.46
4.69
4.92
4.69

S.D.
0.49
0.42
0.36
0.49
0.46
0.26
0.41

results
high
highest
highest
high
highest
highest
highest

หลัก สูต รไปใช้ ไ ด้ อ ย่า งเหมาะสม ซึงสอดคล้ อ งกับ
ชาลินี เกสรพิกุล (2556); พิจิตรา ทีสกุ ะ (2556); Taba
(1962); Oliva (2001) และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ของนัก วิ ช าการทางการศึก ษาเกี ยวกับ หลักสูตรได้
กํ า หนดความสามารถในการพั ฒ นาหลัก สูต รช่ า ง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 2) การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมิน
หลักสูตร และจากการตรวจสอบหลักสูตรโดยผู้เชียวชาญ
จํานวน 5 คน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
และสอดคล้ องขององค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละ
ด้ านเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดตามความสอดคล้ อง
ทีมีค่าความสอดคล้ องมากกว่า 0.50 ทุกประเด็ น
ซึงหมายความว่าองค์ประกอบของหลักสูตรฝึ กอบรมที
ความสอดคล้ องกัน เนืองจากได้ ผ่านกระบวนการหา
คุ ณ ภาพโดยผู้ เชี ยวชาญตามขั นตอนและได้ นํ า
ข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี ยวชาญไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ มี
ความสมบูรณ์มากยิงขึน สามารถนําหลักสูตรฝึ กอบรม
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ไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงผลการวิจยั นีสอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของนักการศึกษาหลายท่านทีได้ พฒ
ั นา
หลักสูตรฝึ กอบรมแล้ วพบว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ทีพัฒนาขึนนันมีประสิทธิ ภาพ สามารถส่งเสริ มความรู้
ความสามารถของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เช่นเดียวกับ
สรญา วัชระสังกาศ (2560) ทีได้ พฒ
ั นาหลักสูตรฝึ กอบรม
เพือส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ความรู้ ความเข้ าใจ
ด้ านการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรี ยนหลังฝึ กอบรมสูงกว่า
ก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และ
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
2. การประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของหลัก สูต ร
ฝึ กอบรม เพือส่งเสริ มความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ มีผลการวิจยั ดังนี
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักศึกษา
ทีเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมเพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ พบว่า คะแนนความรู้หลังการฝึ กอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ทีระดับ 0.05 แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรมทีพัฒนาขึน
สามารถพัฒ นาความรู้ ในการพัฒ นาหลัก สูต รช่ า ง
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ได้ เพิมขึนจริ ง สอดคล้ อง
กับชูชยั สมิทธิไกร (2554) หลักการของการฝึ กอบรม
ต้ องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ เพือส่งเสริ มสนับสนุน
และปรับปรุ งให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการทํางานให้ เหมาะสม ส่งผล
ให้ การปฏิบตั ิงานนันมีประสิทธิภาพมากขึน ผู้วิจยั ได้
สร้ างแบบทดสอบวัดความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตร

ช่างอุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ การตรวจสอบการ
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ ตามแนวคิดของ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ผลการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความรู้ ได้ ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.65-0.80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.43-0.72
และค่าความชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.91 ซึงแสดงให้
เห็นว่าแบบทดสอบวัดความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ภาพทังในด้ าน
ความเที ยงตรงและความเชื อมัน ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย น
มี ค วามรู้ ในการพัฒ นาหลัก สูต รช่ า งอุต สาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์หลังฝึ กอบรมสูง่ กว่าก่อนฝึ กอบรม
2.2 ผลการประเมินความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักศึกษา
ทีเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมเพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ อยูใ่ นระดับดี แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรม
สามารถพัฒนาความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนได้ จริ ง ทังนี
อาจเนืองจากการจัดกิจกรรมมีการกําหนดให้ นกั ศึกษา
นําปั ญหาทีเกิดขึนจริ งในชุมชนมาพัฒนาเป็ นหลักสูตร
และนําหลักสูตรทีสร้ างขึนนําไปใช้ จริ งร่ วมกับชุมชน
ทําผู้เรี ยนได้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์และ
การลงมื อ ปฏิ บัติ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ซึงหลัก สูต รที
นักศึกษาสร้ างขึนจะต้ องเป็ นความต้ องการของชุมชน
และสามารถแก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนได้ จริ ง สอดคล้ องกับ
สาวิตรี สิทธิชยั กานต์ (2560) ได้ ทําการวิจยั เรื องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้ บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ สําหรับ
ครู ระดับมัธยมศึกษา พบว่าความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู้บรู ณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 4(1) : 105-114 (2019)

2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตร
ฝึ กอบรมเพื อส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุด ทังนีอาจเป็ นเพราะว่าหลักสูตร
ฝึ กอบรม การจั ด การฝึ กอบรมมี อ งค์ ป ระกอบที มี
ประสิทธิภาพ เนือหาแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ได้ ออกแบบ
ให้ มีความต่อเนืองเชือมโยงเหมาะสมกับผู้เรี ยนไม่ยาก
จนเกิ น ไปมี สื อการฝึ กอบรมที มี ค วามหลากหลาย
น่าสนใจ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ควบคูก่ บั การลงมือปฏิบตั ิใน
สถานการณ์ จริ ง ได้ ฝึกคิด แสดความคิดเห็นร่ วมกัน
และแลกเปลียนประสบการณ์ ร่วมกัน มีการลงพืนที
สํารวจและนําหลักสูตรไปใช้ ในชุมชน เปิ ดโอกาสใน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างเต็มกํ าลัง
ตามความสามารถทีผู้เรี ยนมีอยู่ วิทยากรเป็ นผู้คอย
อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เรี ยน สอดคล้ องกับสรญา
วัชระสังกาศ (2560) ได้ ทําการวิจัยเรื องการพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรมเพือส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผลสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า หลังการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
สรุ ป
จากผลการประเมินสรุ ปได้ ดงั นี ผลการพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรม เพื อส่งเสริ มความสามารถในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รช่ า งอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์
หลักสูตรฝึ กอบรมมีองค์ประกอบทีสําคัญ 7 องค์ประกอบ
คือ 1) หลักการ 2) จุดมุง่ หมายของหลักสูตร 3) โครงสร้ าง
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หลักสูตร 4) เนือหา 5) กระบวนการฝึ กอบรม 6) ระยะเวลา
ในการฝึ กอบรม และ 7) การวัดและประเมินผล โดย
ผู้เชียวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีจุดเด่นด้ านกระบวนการฝึ กอบรม
ทีมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง
ร่ วมกับชุม ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดองค์ความรู้ ใหม่และมี
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พิ มมากขึน ส่ว นด้ า น
ประสิทธิ ภาพของหลักสูตรด้ านความรู้ ในการพัฒนา
หลักสูตรของนักศึกษาพบว่ามีคะแนนหลังฝึ กอบรม
สูงกว่าก่อนฝึ กอบรม มีจดุ เด่นด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล
พืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร เนืองจากนักศึกษาได้
นําปั ญหาทีเกิดขึนจริ งในชุมชนมาวิเคราะห์เพือนําข้ อมูล
มาใช้ ในออกแบบและพัฒนาเป็ นหลักสูตรได้ ตรงตาม
ความต้ องการของชุมชน ในส่วนของความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมี
จุดเด่นในด้ านการนําหลักสูตรไปใช้ นักศึกษาได้ นํา
หลักสูตรทีได้ พฒ
ั นาขึนนําไปใช้ จริ งร่วมกับชุมชน จนเกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ทางช่างอุตสาหกรรมทีสามารถนําไปใช้ ใน
การแก้ ปัญหาและช่วยลดรายจ่ายให้ ชมุ ชนได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากข้ อค้ นพบในการวิ จั ย เรื องการพัฒ นา
หลักสูตรฝึ กอบรม เพือส่งเสริ มความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดังนี
1. เพือให้ หลักสูตรฝึ กอบรมมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด อาจารย์ผ้ ูสอนควรเลือกใช้ แนวทางในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที ส่ง เสริ ม ความสามารถในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รช่ า งอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์
ได้ ด้วยวิธีการเรี ยนรู้ ทีมีหลากหลายและเหมาะสมกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ทีต้ องการให้ เกิดกับนักศึกษา
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2. การส่งเสริ มความรู้ และความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ไม่
ควรจํากัดเวลาในการเรี ยนรู้ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เรี ยนรู้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครังQ ต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรม ที ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้เรี ยน
ในด้ านทีมีคะแนนเฉลียน้ อย ได้ แก่ ด้ านการประเมินผล
หลักสูตรและด้ านการออกแบบและการพัฒนา
2. ควร มี ก า รวิ จั ย เ พื อพั ฒ นา หลั ก สู ต ร
เพื อส่ง เสริ ม ความสามารถในการพัฒ นาหลัก สูต ร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักศึกษาทีมีความ
แตกต่างกัน ในด้ านความถนัดทางสายวิชาชี พตาม
สาขาวิชาของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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