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ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์การต่อการพัฒนาหลักสูตร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง  โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ 
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและ
พัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 2)  การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 4) การ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 80 คน  เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบวัด
ความรู้ความเข้าใจโรงเรือนอัจฉริยะ มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบประเมิน
ทักษะในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่าท่ีก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 3 ระดับ โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบที การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า1) ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ  
40 ปีข้ึนไป  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพเกษตรกร  สะดวกเข้ารับการอบรม
ทุกวันและตลอดวัน (9.00-16.00 น.)มีความต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะมาก  เนื้อหา
ด้าน ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ , ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะอัตโนมัติ , การบริหาร
จัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน , การใช้เทคโนโลยี IOT ในโรงเรือนอัจฉริยะ , ระบบต้ังเวลารดน้ า
อัตโนมัติ และพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ  

2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์
ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการ
วัดผลและประเมินผล  เอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน และ 2) แผนการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 5 แผน จ านวน  38 ช่ัวโมง  โดยผู้เช่ียวชาญ
ให้ความเห็นว่า หลักสูตรความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.63 , S.D. = 0.54) และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร พบว่า 1) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด ( x  = 4.51 , S.D = 0.54) และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.48 , S.D = 0.46)  

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน พบว่า 1) ผลการทดลองใช้ พบว่า หลักสูตรมี 
ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติ 2) ผลการใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีได้รับการ
สอนโดยหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น มีความรู้ความเข้าใจโรงเรือนอัจฉริยะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี



นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ( x  =  4.48 , S.D. = 0.60) 
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ABSTRACT 
 The research aimed at developing an entrepreneurship curriculum to 
enhance entrepreneurship competence based on cognitive apprenticeship 
approach for the higher vocational certificate students. The research and 
development (R & D) process model has been adopted to use in the study in 4 
steps as follows: step 1 studying the essential entrepreneurship competences 
for the higher vocational certificate students, step 2 constructing an 
entrepreneurship curriculum to enhance entrepreneurship competence based 
on cognitive apprenticeship approach for the higher vocational certificate 
students and verifying curriculum quality, step 3 implementing an 
entrepreneurship curriculum to enhance entrepreneurship competence based 
on cognitive apprenticeship approach for the higher vocational certificate 
students, and step 4 evaluating an entrepreneurship curriculum to enhance 
entrepreneurship competence based on cognitive apprenticeship approach for 
the higher vocational certificate students. The experimental group was 24 higher 
vocation certificate students majoring in marketing and general management of 
Uttaradit vocational college. The research instruments consisted of 
entrepreneurship understanding test comprising 5 multiple choices, 
entrepreneurship skill evaluation form with 3 rating scales, personal 



characteristics evaluation form with 3 rating scales evaluated by the teacher, 
and  
 The results at each step were presented as follows: 
 1) The results of studying the essential entrepreneurship competences for 
the higher vocation certificate students were as follows: 1) Regarding knowledge 
about entrepreneurship competences consisted of entrepreneurship 
understanding about business and entrepreneurship, business model, 
management, marketing, process and production, human resources 
management, investment and finance, communication and business network 
and organizational management. Regarding entrepreneurship competences 
consisted of performance ability and interaction and regarding personal 
characteristics consisted of motivation and self-concept 2) The teaching and 
learning management approach that enhances entrepreneurship. There should 
be learning. activities by using group work to train learners to discover knowledge 
on their own, emphasizing hands-on activities and interesting case studies. In 
order for the students to see a good example, the instructor is a facilitator when 
the problem occurs until the learner is able to complete the task. 3) 
Measurement and Evaluation It should be measured to assess the learning to 
cover the three aspects of knowledge with the test. Skills with skills assessment 
and personal qualities. 
 2) An entrepreneurship curriculum to enhance entrepreneurship 
competence based on cognitive apprenticeship approach for the higher 
vocational certificate students consisted of 8 components: principle and 
rationale, course objectives, course competence, course description, course 
contents, learning approaches, materials and learning resources, and evaluation. 
The curriculum was implemented based on cognitive apprenticeship approach 
for enhancing entrepreneurship competence. The teaching and learning 
processes consisted of 6 steps: 1) preparation 2) modeling 3) coaching and 



scaffolding 4) Articulation 5) though reflection and 6) extension. The curriculum 
and supplementary materials were approved by the specialists and its results 
were at the most appropriate level. After trying out the developed curriculum, 
it was possible for curriculum implementation. 
 3) The results of implementing an entrepreneurship curriculum based on 
cognitive apprenticeship approach to enhance entrepreneurship competence 
for the higher vocation certificate students revealed that students had an 
entrepreneurship understanding after learning higher than before learning at 05 
level of significance. Students also had entrepreneurship competence after 
learning higher than the criteria of 75 at 05 level of significance and had personal 
characteristics on entrepreneurship after learning higher than before learning at 
.05 level of significance. 
 4) The results of curriculum evaluation revealed that students had 
learning satisfaction toward the curriculum at high level. Regarding to the 
opinions of stakeholders, they viewed that the curriculum was suitable at high 
level in all aspects input, process and output. The curriculum has appropriate 
for the level of students and was developed based on relevant theory and 
useful for adjusting students' prior knowledge. 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

จากพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 “ความเจริญ
ของประเทศต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นส าคัญ” นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความส าคัญ
ของภาคการเกษตรท่ีมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนใน
สังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัยประชากรประมาณสองในสามอยู่ในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรเป็น
เป้าหมายท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอดสาขาการเกษตรเป็นสาขาท่ีได้รับความส าคัญสูงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ คือ การท่ีทรงเน้นในเรื่องของ การค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่าง 
ๆ ใหม่ ๆ ท้ังพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ท้ังพืชเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน และพืช
สมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยว กับแมลงศัตรูพืช ท้ังนี้รวมท้ังพันธุ์สัตว์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมเช่น โค 
กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา ฯลฯ และสัตว์ปีกท้ังหลายด้วย เพื่อแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้ 
ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีท่ีง่าย และไม่สลับซับซ้อนซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปด าเนินการเองได้ และ
ท่ีส าคัญ คือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือเทคนิควิธีการดูแลต่าง ๆ นั้น จะต้อง เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นั้นๆ ด้วย (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านเกษตร , 2560 , 
ออนไลน์)  ซึ่งมีพระราชประสงค์ประการแรก คือ การท าให้เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้โดยเฉพาะใน
ด้านอาหาร ก่อน เป็นอันดับแรก เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ แนวทางท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ
ท่ีทรงพยายาม เน้นมิให้ เกษตรกรพึ่งพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเกิดความเสียหาย
ง่าย เนื่องจากความ แปรปรวนของตลาด และความไม่แน่ นอนของธรรมชาติทางออกก็คือเกษตรกรควร
จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรม ในครัวเรือนของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งด าเนินงานสนับสนุน
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ 
ท่ีดินแหล่งน้ า ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพท่ีจะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากท่ีสุด 
          จากแนวทางและเป้าหมายต่าง ๆ ดังกล่าว มีแนวพระราชด าริ ท่ีถือเป็นหลักเกณฑ์ หรือเทคนิค
วิธีการ ท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้น หลายประการ ประการแรก ทรงเห็นว่าการพัฒนาการเกษตรท่ี จะ
ได้ผลจริงนั้น จะต้อง ลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชด ารัส ว่า  "... 
เกษตรกรรมนี้ หรือ ความเป็นอยู่ของเกษตรนั้น ขอให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ถือต าราเป็นส าคัญอย่างเดียว.."  
        ส าหรับการค้นคว้าทดลองนั้น ได้ทรงเน้นให้มีท้ังก่อนการผลิต และหลังจากผลิตแล้ว คือ 
พจิารณาดูต้ังแต่เรื่องความเหมาะสมของพืชความเหมาะสมของดิน พืชอย่างใดจะเหมาะกับดินประเภท
ใด รวมท้ังการค้นคว้า เกี่ยวกับความต้องการของตลาด คือ การปลูกพืชท่ีตลาดต้องการ ผลิตออกมาแล้ว
มีท่ีขาย ส่วนการค้นคว้า วิจัยหลังการผลิต คือการดูเรื่องความสอดคล้องของตลาด เรื่องคุณภาพของ
ผลผลิตหรือท าอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้นในด้าน การบัญชีและธุรกิจ การเกษตรใน
ลักษณะท่ีพอจะท าธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ ส าหรับในเรื่องนี้ ทรงเห็นว่า การรวมกลุ่มกันของเกษตรกร
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ผลิตนั้น ทรงให้ความส าคัญ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พระราชประสงค์ของ
พระองค์ ท่ีจะให้เกษตรกร ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีสภาพชีวิตท่ีมีความสุข 
ไม่เคร่งเครียดกับการเร่งรัดให้เกิดความเจริญโดยรวดเร็ว นอกเหนือ จากเรื่องท่ีทรงเน้น ในเรื่องการผลิต
อาหารให้เพียงพอแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนจากพระราชด ารัสท่ีว่า "...ไม่จ าเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ ได้
ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการส้ินเปลืองค่าโสหุ้ย และท าลายคุณภาพดินแต่ควรศึกษา
สภาวะตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน..."  
              โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านการพัฒนาการเกษตรท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ
นั้น ได้ส่งผลโดยตรงต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นโครงการท่ีมุ่งแก้ปัญหา
หลักด้านการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้ เกษตรกรได้มีโอกาสมากขึ้น ในการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ในด้านเทคนิค และวิชาการ เกษตรสมัยใหม่ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้มาก่อน 
รวมท้ังยังได้มีโอกาสเรียนรู้ และเห็นตัวอย่างของความส าเร็จของการผลิตในพื้นท่ีต่าง ๆ และสามารถ
น าไปปรับใช้ในการเพาะปลูกของตนเองอย่างได้ผล ความเจริญของเกษตรกร และภาคเกษตรกรรมนี้ 
มิใช่มีจุดหมายในตัวเองเท่านั้น หากแต่ยังมีความหมาย ต่อความเจริญของภาคเศรษฐกิจแขนงอื่น และ
ของประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย  
           จากสภาพแวดล้อมของประเทศไทยท่ีเคยเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เริ่มมีการเส่ือมถอย ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมด้านการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตร เริ่มแปรเปล่ียนตามปริมาณผลผลิตท่ีขาด
ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า สภาวะการกระจายตัวและพฤติกรรมของประชากรเปล่ียนไป 
ท าให้แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนหรือขาดคุณภาพ รวมไปถึงสภาวะโลกร้อนท่ีท าให้สภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป จนภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดมาหลายช่ัวคนส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตและ
ใช้ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมในไร่นา เริ่มใช้ไม่ได้ผล 

แนวคิดในการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรจึงเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที ส่ือสาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังนาโน
เทคโนโลยี จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เปล่ียนไร่นาและฟาร์มเกษตรท้ังหลาย ให้กลายมา
เป็นผืนดินท่ีสุดแสนไฮเทค และท าให้ฟาร์มธรรมดาๆ กลายมาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ 
Intelligent Farm) ฟาร์มอัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการรับรู้ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ด้วยเซ็นเซอร์ 
และท างานอย่างกึ่งอัตโนมัติจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ในอนาคต  ฟาร์มอัจฉริยะเทคโนโลยีฟาร์ม
อัจฉริยะนั้น ต้ังอยู่บนแนวคิดของการท า เกษตรสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า เกษตรแม่นย าสูง (Precision 
Agriculture หรือ Precision Farming) เป็นกลยุทธ์ในการท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย
เกษตรกรสามารถจะปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นท่ีย่อยๆ รวมไปถึงการดูแลอย่าง
มีประสิทธิภาพและแม่นย า ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้ท้ังฟาร์มพืชและสัตว์ (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , 2557) 

จากนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” 
โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจาก
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การขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
  ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงควรมีการเปล่ียนวิธีการท าท่ีมีลักษณะส าคัญ คือ เปล่ียนจาก
การเกษตร แบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง เปล่ียนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง มูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปล่ียนจาก
แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง   

การพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น  

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมท่ีจะแข่งขันกับนานาประเทศได้  ปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ ท่ีผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) จึงยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล มีการก าหนดกรอบแนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา ในการพัฒนาคนเน้นการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560 , หน้า 1) ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการ



 
 

4 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามความถนัด ตามความสนใจและ
ได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ  โดยหมวดท่ี 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 
24 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 2549 , หน้า 3) 
 จากมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมุ่งเน้นท่ีจะให้ผู้เรียนมีทักษะ  ทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี  มี
ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถทางคิดวิเคราะห์   และมีสมรรถนะท่ีสามารถ
ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ  โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการร่วมกับผู้อื่น  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ   โดยเน้นให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านการวางแผน  ด าเนินงาน  จัดการ  และพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึง
การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  โดยสามารถออกแบบและติดต้ัง  ทดสอบ  
วิเคราะห์  และบ ารุงรักษาอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง, 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557, หน้า 1)      

จากแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 
9 เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ให้มี
นโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” เปล่ียนจากการเกษตร แบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็น
ครูผู้สอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีให้สามารถประยุกต์เข้าสู้เกษตรกรอย่างแท้จริงจึงได้น้อมน าแนวทางตามพระราชด าริ  และ
นโยบายพัฒนาประเทศ เป็นงานส่วนหนึ่งของพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ตามนโยบาย “ ปรับวิธี
เรียน  เปล่ียนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ ”  จึงได้จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในเขตพื้นท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆมาสู่การปลูก
พืชทุกชนิดเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร รวมทั้งยังเป็นต้นแบบของการปลูกพืชแบบการเกษตรสมัยใหม่ 
ให้กับเกษตรกรท่ัวประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันรายงานการพฒันาหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2.เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลัง
อบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง  โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและ
นักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงาน หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
เรื่อง  โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์กับเกณฑ์
ท่ีก าหนดร้อยละ 75  

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และตัวแปรท่ี
ศึกษา  ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
เนื้อหาท่ีน ามาสร้างช้ินงานผู้วิจัยเลือกพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางตาม 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และสนองนโยบาย  
การพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยที่  1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern  Farm) 
หน่วยที่  2  ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ (Control  System) 
หน่วยที่  3  การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT) 
หน่วยที่  4  ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
หน่วยที่  5  พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern  Farm) 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์  57 กลุ่ม  

จ านวน  8,974 คน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ , 2560 , ออนไลน์) ประชากรเป็นกลุ่มท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยมีบุคลิกลักษณะของกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกรท านา ท าไร่ ท าสวน และมีความต้องการ
ท่ีคล้ายคลึงกัน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เขตอ าเภอเมือง จังหวัด 
อุตรดิตถ ์ จ านวน 80 คน  โดยได้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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          3. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษำ   
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่   
  3.2.1  ผลการเรียนรู้ของผู้รับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 

อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
3.2.2  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 

อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 

ระยะเวลาทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หมำยถึง  การจัดท าโครงการฝึกอบรมระยะส้ันท่ีผู้วิจัยศึกษา 
ค้นคว้า น ามาสร้างหรือพัฒนาเพื่อใช้ฝึกอบรมแก่ เกษตรกรท่ัวไปในเขตพื้นท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
ขอบเขตและจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง  มุ่งให้บุคคลได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจ านวน 38 ช่ัวโมง โดยหลักสูตร มีองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  
พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสาธิต 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1 ) ขั้นเตรียมการสอน  2) ขั้นสาธิต 3) ขั้นสรุป  และ 4) ขั้นวัดผล และหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ันนี้  ประกอบด้วย  
  1.1 คู่มือการใช้หลักสูตร เป็นเอกสารท่ีประกอบด้วย แนวทางส าหรับผู้สอนในการน า
หลักสูตรไปใช้  ค าแนะน าเกี่ยวกับส่วนประกอบของหลักสูตร  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค
กระบวนการและวิธีการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นเอกสารท่ีผู้สอนก าหนดขั้นตอนการพัฒนาผู้เข้ารับการ
อบรมไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละครั้ง ซึ่งแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย 1) ล าดับท่ีของแผน  2) ระยะเวลาท่ีใช้สอน 3) สาระส าคัญ  
4) สมรรถนะหลัก 5) จุดประสงค์การเรียนรู้  6) เนื้อหาสาระ 7) กิจกรรมการเรียนรู้  8) ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้  9) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. คุณภำพ  หมายถึง  ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ท่ีประเมินโดยผู้เช่ียวชาญก่อนน าหลักสูตรไปใช้จริง    
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     2.1 ควำมเหมำะสม  หมายถึง ความถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กันตามประเด็นต่างๆ ท่ี
มีลักษณะแสดงถึงรายละเอียดตามจุดเด่นของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  จุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

      2.2 ควำมสอดคล้อง  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความสัมพันธ์กัน
ของหลักสูตร  โดยหลักสูตรมีสอดคล้องกันในแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วย หลักการ โครงสร้าง  
วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

3.  กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หมำยถึง  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ โดยด าเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

     ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์สถานการณ์และการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
4. กลุ่มเกษตรกร หมายถึง สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รวมตัวกัน 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท านา กลุ่ม
เกษตรกรท าไร่ กลุ่มเกษตรกรท าสวน  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการ 

ประกอบอาชีพ 
2. เป็นแนวทางในการน าความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับอาชีพในท้องถิ่น 
3. เป็นแนวทางให้สถานศึกษาท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ 

สอนในรายวิชาได้ 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะระยะส้ัน ส าหรับ
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้  เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research  and  Development) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในทางประกอบการพัฒนาหลักสูตร  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกับการฝึกอบรม 
3. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6.   กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
1.  หลักสูตร 

 ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรแปลมาจากค าในภาษาอังกฤษ ว่า “ Curriculum ” มีรากศัพท์มาจากภาษา    
ละตินว่า “ Currere” หมายถึง “ running  course” หรือทางวิ่ง หรือ ลู่ท่ีนักวิ่ง วิ่งเข้าสู่ชัยชนะ 
(Armstrong , 2003 , p. 2)  ซึ่งน ามาใช้ในทางการศึกษา หมายถึง แนวทางส าหรับการเรียนรู้ (A 
Course of  Study) ซึ่งมีรากศัพท์ใกล้เคียงกันอีกค าหนึ่ง คือ Syllabus ซึ่งแปลว่า ประมวลการสอนใน
แต่ละรายวิชา  ต่อมาภายหลังใช้ค าว่า  “ Curriculum” แทนค าว่า “Syllabus” ดังเช่น  (บุญเล้ียง  
ทุมทอง , 2557 , หน้า 8-9)  ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า Curriculum  เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
วงวิชาการ มีท้ังความหมายกว้างและแตกต่างกันไปตามระดับทางการศึกษา เช่น ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  หรือหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้พัฒนา
บุคลากรในองค์การ  ผู้วิจัยขอน าเสนอความหมายของหลักสูตรตามทัศนะของนักวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ดังนี้ 
 ทาบา (Taba , 1962 , p. 10) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนท่ีประกอบด้วย
จุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 โอลิวา (Oliva , 1982 , p. 10) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง แผนหรือโปรแกรมส าหรับ
ประสบการณ์ท้ังหลายท่ีผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอ านวยการของโรงเรียน 
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 อาร์มสตรอง (Armstrong , 2003 , p. 4) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  การยืนยันใน
กระบวนการตัดสินใจกับการผลิตท่ีให้ความส าคัญกับการเตรียม  การออกแบบแผน เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะ  โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลและความรู้ใหม่ 
 ออนน์สเตนและฮันกินส์ (Omstein  and  Hunkins , 2004 , p. 10) ได้กล่าวว่า หลักสูตร 
หมายถึง   กิจกรรม และวิธีการในการวางแผนโดยมีครูเป็นผู้จัดเนื้อหาความรู้  ประสบการณ์  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรม 
 โพสเนอร์ (Posner , 2004 , p. 5) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาหรือวัตถุประสงค์
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้สอนวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการจัดโอกาสการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
 วารีรัตน์  แก้วอุไร (2549 , หน้า 21) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  มวลประสบการณ์ท้ัง
มวลท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางของการจัดการศึกษา  สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน 
 ฆนัท  ธาตุทอง (2550 , หน้า 2) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  การบูรณาการศิลปะการ
เรียนรู้  และมวลประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
 สุราษฎร์  พรมจันทร์ (2550 , หน้า 14) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  โครงการในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีได้วางไว้  
 ประสาท  เนืองเฉลิม (2554 , หน้า 30) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  เอกสารและ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์ท่ีจะให้แก่ผู้เรียน  และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนท่ี
ก าหนดโดยผู้พัฒนาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น 
 ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์ (2554 , หน้า 4) ได้สรุปว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์
ท้ังหลายซึ่งเป็นแผนส าหรับจัดประสบการณ์เรียนรู้  กระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังปฏิสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนระหว่างผู้เรียนกับครู และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง
ตามท่ีสังคมคาดหมาย 
 จากความหมายของหลักสูตรท่ีนักวิชาการท้ังประเทศและต่างประเทศ  สรุปได้ว่า หลักสูตร 
หมายถึง  กระบวนการ เนื้อหาสาระ มวลประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองท้ังด้านการเรียนรู้ ทักษะ  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านต่างๆ  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแผนการศึกษาท่ี
ก าหนดไว้  
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 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรจัดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา เนื่องจาก 
หลักสูตรจะเป็นโครงร่างท่ีก าหนดว่าผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็กและ
สังคม และเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรดังนี้ 
 ธ ารง  บัวศรี (2542 , หน้า 9-10) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรใน 2 ส่วน คือ
ความส าคัญของหลักสูตรต่อส่วนรวมและความส าคัญของหลักสูตรต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ความส าคัญของหลักสูตรต่อส่วนรวม เนื่องจากหลักสูตรเป็นแนวทางในการจัด 
การศึกษาให้แก่ประชากรของประเทศ  หลักสูตรจะเป็นตัวช้ีชัดว่ามีการสอนอะไร เน้นอะไร การเน้น
ด้านใดย่อมแสดงถึงความรู้และศักยภาพของประชากรในด้านนั้นๆ เช่น ในปัจจุบันหลักสูตรของประเทศ
ท่ีเน้นพัฒนาประชากรด้านวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของคน
ในประเทศท่ีจะเข้มแข็งขึ้น  ดังนั้น ถ้าไม่มีหลักสูตรการท่ีจะให้การศึกษาแก่คนในประเทศย้อมเป็นไป
ไม่ได้  ท้ังนี้เนื่องจากหลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยถ่ายททอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของ
การศึกษาของชาติลงไปสู่การปฏิบัติ  เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2541 
เป็นหลักสูตรท่ีเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของคนไทยท้ังประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม
แล้ว 12 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้
คนไทยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 8 ประการ คือ รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ 

2. ความส าคัญของหลักสูตรต่อการเรียนการสอน หลักสูตรจะเป็นส่ิงท่ีช่วยชี้ให้เห็น 
แนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียน  หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนท่ีเดินเรื่องซึ่งบอกให้
กัปตันหรือผู้สอนรู้ว่าต้ังเข็มทิศไปในทางใดและจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน คือ อะไร และ
ระหว่างทางท่ีไปจะต้องท าอะไรบ้าง ต้องใช้ส่ือหรืออุปกรณ์อะไร  จะต้องตรวจสอบประเมินผลอย่างไร  
หรือต้องปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร  รวมท้ังในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนต้องทราบ
ล่วงหน้าว่าจะได้เรียนรู้อะไรอย่างไร รวมทั้งในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนต้องทราบล่วงหน้าว่า
จะต้องได้เรียนรู้อะไรบ้าง ต้องเตรียมการอย่างไร  และจะได้รับผลอย่างไร ดังนั้น หลักสูตรจึงมี
ความส าคัญต่อท้ังผู้สอนและผู้เรียนในการช่วยก าหนดแนวทางในการเรียนการสอน เพื่อให้แต่ละฝ่าย
ปฏิบัติหน้าท่ีได้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันจนบรรลุจุดหมายปลายทางตามท่ีหลักสูตรก าหนด
ไว้ 
 วารีรัตน์  แก้วอุไร (2549 , หน้า 21-22) ได้สรุปความส าคัญของหลักสูตรไว้ 9 ประการ คือ  
 1.  หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องช้ีแนวทางของครู เพราะหลักสูตรจะก าหนด
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 
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 2. หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศเพื่อน าไปสู่
ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ 
 3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาลหรือเป็นธรรมนูญในการจัด
การศึกษา เพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม 
 4.  หลักสูตรเป็น เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่ อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร  
อาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษา 
 5.  หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ท่ีจะอ านวยความสะดวกและ
ควบคุม ดูแล ติดตาม ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
 6.  หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 7.  หลักสูตรจะก าหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่าเป็นไปในรูปแบบใด 
 8.  หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้  ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  อันเป็นการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
ได้ผล 
 หลักสูตรจะเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคน  ซึ่งถ้าประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม  ทันสมัย มีประสิทธิภาพทัน
ต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงย่อมได้ก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 ฆนัท  ธาตุทอง (2550 , หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนใน
สังคมให้มีลักษณะท่ีสังคมคาดหวัง  หลักสูตรเป็นเครื่องมือท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตาม
จุดหมายท่ีก าหนดไว้  โดยหลักสูตรมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคลคลสามารถ
ปลูกฝังพฤติกรรม  คุณธรรม จริยธรรม  วางรากฐานความคิดท่ีเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับ
สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  สมารถท าให้
ผู้เรียนข้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ท่ีแท้จริงของตนเอง และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก าหนด ท่ีช้ีแนะให้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  น าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ประสาท  เนืองเฉลิม (2554 , หน้า 30-31) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  หากไม่มีหลักสูตรแล้วก็เหมือนกับครูผู้สอนขาดทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน  ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาท่ีต้องการผลิตคนให้มีคุณภาพตามความ 
ต้องการของประเทศ  สรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเปรียบเสมือแม่พิมพ์ของคนในชาตินั้นๆ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับแล้ว  
หลักสูตรจะเป็นตัวสะท้อนคุณลักษณะของผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับนั้น 
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 2.  หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา  ถ้าประเทศหรือการศึกษาระดับใดมีหลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก็ย่อมสะท้อนถึงการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 3.  หลักสูตรเป็นแนวทางของการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับสามารถใช้
เป็นเครื่องมือประกอบการก ากับ ดูแล และติดตามผลของการศึกษา 
 4.  หลักสูตรเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรเป็นตัวก าหนด
คุณลักษณะของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน แต่กระบวนการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนต้องจัดให้หลากหลายและตอบความมุ่งหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
 5.  หลักสูตรเป็นเครื่องท านายอนาคตการศึกษาของชาติและอนาคตของชาติย่อมเกิด
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการก าหนดกรอบเนื้อหาและแนวทางท่ีเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคม 
 บุญเล้ียง  ทุมทอง (2557 , หน้า 16) ได้กล่าวถึง หลักสูตรมีความส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 
2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 
4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวทางปฏิบัติแก่ครู 
5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
6. หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคมควร 

จะได้รับส่ิงใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
7. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างท่ีจะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคม 

อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
8. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า วิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 

และผาสุกเป็นอย่างไร 
9. หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร 
10. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ และเจตคติ 

ของผู้เรียนในอันท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและชาติบ้านเมือง  
จากนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร สรุป 

ได้ว่า หลักสูตรมีความส าคัญมากในการเป็นกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสังคม
คาดหวัง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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 รูปแบบของหลักสูตร 
 การแบ่งรูปแบบของหลักสูตร อาศัยแนวคิดปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา มีนักวิชาการ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบ่งรูปแบบของหลักสูตรแตกต่างกัน ดังนี้ 
 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 , หน้า 27-29) ได้แบ่งออกรูปแบบของหลักสูตร
ออกเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้   
 1.  หลักสูตรรายวิชา (Subject  Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรด้ังเดิม  โดยเน้น
เนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชาแยกจากกัน  จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระจะมีลักษณะ 
ดังนี้ 

 1.1  เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาแยกจากกัน  เช่น วิชาเลขคณิต  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  
และแยกสอนเป็นรายวิชา 

 1.2  แต่ละรายวิชาจะมีล าดับของเนื้อหาสาระ  มีขอบเขตความรู้  ความยากง่ายและ 
ไม่เกี่ยวโยงกับวิชาอื่น 

 1.3  วิชาแต่ละวิชาไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการปฏิบัติในสถานการณ์ 
จริง 

 1.4  การเลือกเนื้อหาสาระและการจัดเนื้อหาสาระ  ยึดคุณค่าในตัวเรื่องท่ีสอน โดยมี 
แนวคิดว่า ผู้เรียนสามารถน าเอาไปใช้เมื่อต้องการ 
 2.  หลักสูตรสหสัมพันธ์ (Corelated  Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีน าเอาเนื้อหาของวิชา
อื่น  ท่ีมีความสัมพันธ์กันมารวมเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ 2 วิชา โดยไม่ท าลายขอบเขต
วิชาเดิม 
 3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused  Curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรท่ีเน้นรายวิชาโดยสร้าง
วิชาจากเนื้อหาวิชาท่ีเคยแยกสอนให้เป็นวิชาเดียวกัน แต่ยังรักษาเนื้อหาพื้นฐานของแต่ละรายวิชาไว้มี
ลักษณะบูรณาการระหว่างวิชามากกว่าหลักสูตรสหสัมพันธ์ 
 4.  หลักสูตรหมวดวิชา (Board  Field  Curriculum)  เป็นรูปแบบหลักสูตรท่ีมีลักษณะ
หลายลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรสหสัมพันธ์และหลักสูตรแบบผสมผสาน  โดยการน าเนื้อหาวิชาหลายๆ 
วิชา  มาจัดเป็นวิชาท่ัวไปกว้างขวางขึ้น  โดยเน้นถึงการรักษาคุณค่าของความรู้ท่ีมีเหตุผล 
 5.  หลักสูตรวิชาแกน (Core  Curriculum )  เป็นหลักสูตรท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนของ
วิชาอื่นๆ  โดยเน้นเนื้อหาสังคมและหน้าท่ีพลเมือง เพื่อการแก้ปัญหา 
 6.  หลักสูตรท่ีเน้นทักษะกระบวนการ (Process  Skills  Curriculum)  เป็นหลักสูตรท่ี
เน้นให้เกิดทักษะกระบวนการ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในด้านทักษะกระบวนการ 
ดังนี้ 

6.1  มีความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 
6.2  ใช้กระบวนการให้เป็นส่ือไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ 



 

 

14 

6.3  ให้รู้ธรรมชาติของกระบวนการ 
 7.  หลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะ (Competency  or  Performance  Based Curriculum) 
เป็นหลักสูตรท่ีมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถ
ในการปฏิบัติของผู้เรียน  การจัดหลักสูตรแบบนี้จะต้องก าหนดความสามารถในการปฏิบัติท่ีต้องการไว้
เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความสามารถ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์  มีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีจะผ่านไปวัตถุประสงค์ถัดไป 
 8.  หลักสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Socials Activities  and  Problem   
Curriculum ) หลักสูตรแบบนี้จะแตกต่างไปจากหลักสูตรแนวความคิดของแต่ละกลุ่มโดยยึดรากฐาน
ของทางสังคม ปัญหา เรื่องราวต่างๆ ของชีวิตในชุมชน  มุ่งเน้นการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 9.  หลักสูตรท่ีเน้นตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual Needs  
and Interest Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ตาม
ประสบการณ์ เป็นต้น 
 สุราษฎร์   พรมจันทร์ (2550 , หน้า 16) ได้สรุปรูปแบบของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิชาชีพ เช่น หลักสูตรครูช่าง ช่างเขียนแบบ ฯลฯ เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน 
หลักสูตรแน่นอนมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2. หลักสูตรรายวิชา เช่น วิชาวิธีการสอน วิชา Fluid  Mechanics เป็นต้น เป็นหลักสูตร 
ย่อยๆ ในหลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นสมรรถนะ มีขอบเขตและมีเวลาการสอนท่ีก าหนดไว้แน่นอน 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เช่น ช่างซ่อมจักรยาน ช่างถ่าย VDO เป็นต้น เป็นหลักสูตร 
ท่ีจัดเป็นการเฉพาะในวิชาชีพอย่างเจาะจง ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพเฉพาะนั้นๆ โดยตรง 

4. หลักสูตรฝึกอบรม เช่น Word Processor , SPSS for Window เป็นต้น เป็นโครงการ 
ฝึกอบรมให้มีความรู้ลักษณะเฉพาะอย่าง ในช่วงเวลาส้ันๆ เพื่อสนับสนุนการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ท้ังนี้ แนวทางท่ีส าคัญในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรทุกชนิด ทุกระดับ จะเป็นไปตาม 
ลักษณะของหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผู้พัฒนาหลักสูตรจึงต้องท าความเข้าใจหลักสูตรแต่ละ
รูปแบบให้ชัดเจน และเลือกใช้รูปแบบของหลักสูตรไปเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงบริบทของสถานศึกษา ซึ่งโดยท่ัวไปหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็น
หลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะ (Competency  Based  Curriculum) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
พฒันาหลักสูตรท่ีเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ ซึ่งจะต้องก าหนดสมรรถนะในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
 องค์ประกอบของหลักสูตร 
 หลักสูตรจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งจะส่ือ
ให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถน าไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา
เอกสารพบว่า  องค์ประกอบท่ีจ าเป็นของหลักสูตรท่ีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้  
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 ทาบา (Taba , 1962 , p. 422-423) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร มี 4 
องค์ประกอบ คือ 
 1.  วัตถุประสงค์ท่ัวไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 2.  เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงสอนแต่ละวิชา 
 3.  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.  วิธีการประเมินผล  
 ไทเลอร์ (Tyler , 1971 , p.1) กล่าวถึงโครงสร้างของหลักสูตรมี 4 ประการ คือ 
 1.  จุดมุ่งหมาย (Education  Purpose) ท่ีโรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนเกิดผล 
 2.  ประสบการณ์ (Educational  Experience) ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้จุดมุ่งหมาย
บรรลุผล 
 3.  วิธีการจัดประสบการณ์ (Organizational  of  Educational  Experience) เพื่อให้
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  วิธีการประเมิน (Determination  of  what  to  Evaluation) เพื่อตรวจสอบ 
จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
  เคอร์ (Kerr , 1989 , p.16-17) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ความรู้ 
3. ประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. การประเมินหลักสูตร 
ออนน์สเตน และฮันกินส์ (Ornstein  and  Hunkins , 2004 , p. 235) ได้กล่าวว่า 

องค์ประกอบของหลักสูตรมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. เนื้อหา 
3. ประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. การวัดและประเมินผล 
นอกจากนี้  นักการศึกษาชาวไทย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา (2536 , หน้า 6-7) กล่าวว่า องค์ประกอบของ 

หลักสูตร  มี 4 ส่วน คือ 
1. จุดมุ่งหมาย (Objective) 
2. เนื้อหาของหลักสูตร (Content)  
3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum  implementation) 
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4. การประเมินหลักสูตร (Evaluation) 
ธ ารง  บัวศรี (2542 , หน้า  8-9) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตร  มีดังนี้ 
1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (Educational  Goals and  Policies) เป็นส่ิงท่ี 

รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
2. จุดม่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) เป็นผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ 

ผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว 
3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) เป็นลักษณะและแผนผังท่ี 

แสดงการแจกแจงรายละเอียดวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
4. จุดประสงค์ของรายวิชา (Subject  Objectives) เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดแก่ 

ผู้เรียน หลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว 
5. เนื้อหา (Content) เป็นส่ิงท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ 

ความสามารถท่ีต้องการให้เกิดข้ึน รวมทั้งประสบการณ์ให้ได้รับ 
6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional  Objectives) เป็นการระบุส่ิงท่ีต้องการให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะและความสามารถหลังจากเรียนรู้เนื้อหาท่ีก าหนด 
7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional  Strategies) เป็นวิธีการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเหมาสมอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
8. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุง  

การเรียนการสอน 
9. วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum  Materials  and   

Instructional  Media) ได้แก่  เอกสารส่ิงพิมพ์  แผ่นฟิล์ม  แถบวีดีทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

วารีรัตน์  แก้วอุไร (2549 , หน้า 24-25) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตร ท่ีจะช่วยให้น า 
หลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. หลักสูตรของหลักสูตร เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความจ าเป็นของการสร้างหรือพัฒนา 
หลักสูตร  โดยจะกล่าวถึงจุดเน้นของหลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรอะไร คุณสมบัติของผู้เรียน หมายถึง
จัดให้ใคร และมีวิธีการจัดอย่างไร 

2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดกับผลผลิตของ 
หลักสูตรหรือผู้เรียนมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากกว่าเป้าหมายซึ่งได้ก าหนดไว้ในแต่ละเนื้อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 3 ด้าน 

2.1 โครงสร้าง เป็นส่วนท่ีกล่าวถึง  เนื้อหาวิชาท่ีจัดไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยจะ 
บอกถึงรายละเอียดในเรื่อง  จ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชา  รายวิชา และรายละเอียดเนื้อหาวิชา 
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  2.2 แนวด าเนินการ  เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงกระบวนการวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  การถ่ายทอดความรู้ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์แก่ผู้เรียนการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ี
กล่าวถึงกระบวนการ  วิธีการเครื่องมือ เกณฑ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีใช้ในการตรวจสอบและ
ตัดสิน ว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตามท่ีจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 สุราษฎร์  พรมจันทร์ (2550 , หน้า 15) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตร ได้แก่
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

1. วัสดุ/อุปกรณ์การศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ต่างๆ 
2. งบประมาณท้ังท่ีเป็นงบลงทุน ด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์และการจัด 

การศึกษา 
3. การบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
นิตยา  เปล้ืองนุช (2554 , หน้า 9-10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่า มีส่วน 

ส าคัญ 5 ประการ  คือ 
1. Curriculum  objectives  คือ ความมุ่งหมายของหลักสูตร และการเรียนการสอน 

ของหลักสูตรโดยต้องมีความชัดเจนท้ังความมุ่งหมายท่ัวไปและความมุ่งหมายเฉพาะ 
2. Curriculum  Structure  คือ โครงสร้างของหลักสูตร กล่าวถึง การแบ่งระบบ 

การศึกษาการใช้เวลาในการจบหลักสูตร  การวัดผล เป็นต้น 
3. Curriculum  Contents  คือ เนื้อหาของหลักสูตร  เป็นส่วนส าคัญท่ีต้องก าหนดว่า   

จะต้องสอนอย่างไร  มีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของเนื้อหา  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4. Curriculum  Materials  คือ วัสดุประกอบหลักสูตร กล่าวคือ วัสดุจะมีความมุ่งหมาย  
มีโครงสร้าง หรือเนื้อหาอย่างไร  จะต้องค านึงถึงวัสดุประกอบหลักสูตร  เช่น แบบเรียน  อุปกรณ์การ
สอน ห้องสมุด  ส่ือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ภาพยนตร์  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าวิ่งเหล่านี้เป็น Teaching  Materials เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น 

5. Curriculum  Process คือ กระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรเริ่มด้วย 
วิธีการสอน  การจัดช้ันเรียน  เทคนิคในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 บุญเล้ียง  ทุมทอง (2557 , หน้า 17-18) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรท่ีส าคัญ ได้แก่ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ความต้ังใจหรือความคาดหวังท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้ท่ีจะผ่านหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญเพราะเป็นตัวก าหนด
ทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม  ตลอดจนใช้เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งในการประเมินผลจุดมุ่งหมายของการศึกษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ระดับหลักสูตรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายท่ีบอกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรนั้นๆ จุดมุ่งหมายของ
กลุ่มวิชา วิชาแต่ละกลุ่มจะสร้างคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันให้กับผู้เรียน  ดังนั้น แต่ละกลุ่มวิชาจึงมีการ
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ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ต่างกัน  จุดมุ่งหมายรายวิชาเป็นจุดมุ่งหมายท่ีละเอียดจ าเพาะเจาะจงกว่า
จุดมุ่งหมายกลุ่มวิชา  ผู้สอนรายวิชาจะก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาจะมีหลายระดับแต่ละบทแต่ละ
ตอนขึ้นในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาจะมีหลายระดับดังกล่าว
แล้วจุดมุ่งหมายทุกระดับย่อมสอดคล้องกันและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 
 2. เนื้อหา (Content)  เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว  กิจกรรมข้ันต่อไปคือ การ
เลือกเนื้อหา  ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยด าเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์  การเรียนล าดับเนื้อหาสาระ  พร้อมท้ังการ
ก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 
 3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum  Implementation) เป็นการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู เอกสารหลักสูตร 
แผนการสอน แนวการสอน และแบบเรียน เป็นต้น  การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้  ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน  จ านวนครูและส่ิงแวดล้อม
อ านวยความสะดวกต่างๆ การด าเนินการสอน เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดในขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 
เพราะหลักสูตรจะได้ผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านการ
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การวัดผลและประเมินผล  จิตวิทยาการสอน ตลอดท้ังปรัชญาการศึกษาของแต่
ละระดับ  จึงท าให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 4. การประเมินหลักสูตร (Evaluation)  คือ การหาค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามท่ี
ก าหนดไว้ในจุดมั่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลักสูตรเป็นงาน
ใหญ่และมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้ประเมินจ าเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 
 ทักษิณา  เครือหงส์ (2550 , หน้า  129-148 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาค านวณของช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้  1) ปัญหาและความจ าเป็น
ของหลักสูตร 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) โครงสร้าง  ประกอบด้วย  เนื้อหา  เวลาเรียนและเวลา
ทดสอบประจ าภาคเรียน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การประเมินผล   
 สมพร  หลิมเจริญ (2552 , หน้า  194-208) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้  1) 
แนวคิดหลักการของหลักสูตร 2)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 4) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ส่ือการเรียนรู้ 6) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
 พลวัต  วุฒิประจักษ์ (2553 , หน้า 331-414) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
จิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูท่ีพึงประสงค์ได้ก าหนด
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องค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักการ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  3) รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร 4)  กระบวนการจัดการเรียนรู้  5) ปัจจัยก าหนดการน าหลักสูตรไปใช้   
6) จุดมุ่งหมายรายวิชา 7) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 8 ) ค าอธิบายรายวิชา 9) การ
วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 10) โครงสร้างเนื้อหาและแนวการจัดกิจกรรม  
 สุพัตรา  พรหมพิชัย (2554 , หน้า 321-340) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
ปฏิบัติการวิจัยการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้  1) หลักการและเหตุผล  2) แนวคิดพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตร  3) จุดประสงค์รายวิชา  4) มาตรฐานรายวิชา  5) ค าอธิบายรายวิชา  6) โครงสร้าง
ของหลักสูตร  7) กิจกรรมการเรียนการสอน 8) เทคนิคการสอน  9) ส่ือและแหล่งเรียนรู้  10) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาเอกสารเรื่ององค์ประกอบของหลักสูตร ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ 
ส าคัญท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ดังตาราง 1 
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ตาราง  1    แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร 
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รวม 

หลักการและเหตุผล               6 
จุดประสงค์ของหลักสูตร               13 
โครงสร้างหลักสูตร               7 
เนื้อหาสาระ               11 
กิจกรรมการเรียนการสอน               14 
การวัดผลและประเมินผล               11 
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้               5 
งบประมาณ               1 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร               1 
ปัจจัยการน าหลักสูตรไปใช้               1 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร               1 
ค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานรายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และเวลาเรียน 

              2 
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ดังนั้นจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ไว้ว่าต้องมีความคิดเห็นของนักวิชาการสอดคล้องกันต้ังแต่  7 คนขึ้นไป  จึงจะถือว่าเป็นข้อท่ีส าคัญ  
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรต้องมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ จุดประสงค์ของ
หลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

2.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นมาโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายใน
การจัดท าหลักสูตร เพื่อน าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ และประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม  ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันนี้ จ าเป็นท่ีจะต้องให้
ความหมาย  ความส าคัญ วัตถุประสงค์  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  รายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มีดังนี้ 
 ความหมายของหลักสูตรฝึกอบรม  
 หลักสูตรฝึกอบรมได้มาจากการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าจะอบรมให้แก่ 
เรื่องอะไร ให้ความรู้และทักษะอย่างไร มีนักการศึกษาและนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 พัฒนา  สุขประเสริฐ (2544 , หน้า 35-37) กล่าวว่า หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง ความรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ส่วนท่ีส าคัญของหลักสูตรท่ีต้องพิจารณา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาสาระท่ีจัดและ
ควรระบุหัวข้อรายวิชา ระบุกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงการใช้ส่ือในการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 
 สุภาพร  เทศวิรัช (2548 , หน้า 8) หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง เนื้อหาสาระ วิธีการ 
กิจกรรม ประสบการณ์ท่ีผู้จัดฝึกอบรมจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้าน
ความรู้ ทักษะและทัศนคติไปในทิศทางท่ีได้ต้ังเป้าประสงค์ไว้ 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 1.  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา  เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญใน 
การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสามารถกระท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น  หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 2556 , หน้า 73)  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าอย่างเป็น
ระบบ และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  จากการศึกษาเอกสาร
ได้มีนักการศึกษาหลายคนให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
  ทาบา (Taba ,1962 , p. 454) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
เปล่ียนแปลง และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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การก าหนดเนื้อหาวิชา  การจัดเรียนการสอน การวัดแลแประเมินผล และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ท่ีวางไว้  การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังระบบหรือเปล่ียนแปลงท้ังหมดต้ังแต่
จุดมุ่งหมายและวิธีการ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  กู๊ด (Good , 1973 , p. 157-158) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสามารถเกิดข้ึน 
ได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร  เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานศึกษาหรือระบบของสถานศึกษาจุดมุ่งหมายของกาสอน  วัสดุวิธีการสอน 
และประเมินผล 2) การเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตร ให้แตกต่างไปจากเดิม เป็น
วิธีการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ใหม่ 

เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์(Saylor and Alexander , 1974 , p.86) ได้กล่าวว่า  
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การท าหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่  
โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลยความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิต
เอกสารต่างๆ ส าหรับผู้เรียนด้วย 

ออนน์สเตน และฮันกินส์ (Ornstein  and  Hunkins , 2004 , p. 194-195) ได้ 
กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  การเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ๆ โดย
หลักสูตรจะใช้แนวคิดการเรียนรู้  แนวคิดการสอน มีการวางแผนการจัดเนื้อหา ประสบการณ์เรียนรู้  
วิธีปฏิบัติ ส่ือ และการประเมินผลท่ีสามารถน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย 

ยูส และเจล (Uys  and Gwele , 2005 , p. 24) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร  
เป็นกระบวนการตัดสินใจ  ท่ีเกี่ยวกับการสอนหรือการเรียนรู้  โดยพิจารณา เนื้อหา บทบาท ความ
คาดหวัง  ทรัพยากร  ระยะเวลา  รวมถึงช่วงเวลา ส่ิงเหล่านี้ช่วยในการวางแผนการสร้างหลักสูตร 

วารีรัตน์  แก้วอุไร (2549 , หน้า 93) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ 
จัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น  โดยครอบคลุม  การจัดท าหลักสูตร  
การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของบุคคล 
และสังคม 

สุราษฎร์  พรมจันทร์ (2550 , หน้า 16) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมี 
ความหมาย 2 นัย คือ การพัฒนาหลักสูตร เป็นการท าของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ดีขึ้น 
และอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาหลักสูตร เป็นการท าขึ้นหรือสร้างขึ้นใหม่ตามความต้องการใหม่  

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2556 , หน้า 75) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรอยู่ 2  
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และลักษณะท่ีสองเป็นการ
จัดท าหลักสูตรใหม่ท่ีไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อนเลย  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับสภาพสังคมและบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  กระบวนการสร้าง  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง 
หลักสูตรท่ีมีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่  ท่ีมีการจัดท าอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ
แบบแผนต่อเนื่องกันไป   โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร  การจัดประสบการเรียนรู้  
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การน าหลักสูตรไปใช้  และการประเมินผลหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้อง มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สถานศึกษา  สังคม  ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงของ
สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมือง  ท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
 2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ
หลายขั้นตอน  ได้มีนักการศึกษาได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรหลายท่าน  แต่รูปแบบท่ีได้รับ
การยอมรับในวงการวิชาการ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
 ทาบา (Taba , 1962 , p. 345-425) ได้ให้แนวคิดในการจัดหลักสูตรโดยเอา 

วิธีการท่ีเรียกกันว่าวิธีระดับล่างเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรควรจะ
ออกแบบและก าหนดจากผู้สอนมากกว่าท่ีจะก าหนดจากเจ้าหน้าท่ีระดับสูง  ทาบาได้ก าหนด
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ 
ของสังคมพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน  ตลอดจนธรรมชาติของ
ความรู้สึกเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากขั้นท่ี 1  
เป็นหลักในการพิจารณา  จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดขึ้นควรเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียน 

 ขั้นที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาวิชาท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอน  ควร 
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เป็นส าคัญ 

 ขั้นที่ 4 การจัดล าดับเนื้อหา  ต้องพิจารณาความเหมาะสมของล าดับการ 
เรียนรู้ก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก  ความกว้าง-ลึกของสาระวิชาหรือการพื้นฐานต่อกัน 

 ขั้นที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรียน  กระบวนการท่ีส าคัญของ 
หลักสูตรอีกกระบวนการในช้ันเรียน  การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนจ าเป็นต้องศึกษาถึง
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกประสบการณ์
การเรียนท่ีมีคุณค่าแก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายตลอดจนเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

 ขั้นที่ 6 การจัดล าดับประสบการณ์การเรียนตามล าดับก่อนหลัง  เพื่อให้การ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

 ขั้นที่ 7 การประเมินผลเป็นการประเมินผลความส าเร็จ  ตลอดจนปัญหาหรือ 
ข้อบกพร่องในขั้นตอนต่างๆ เพื่อน าปรับปรุงแก้ไข  การประเมินตามปกติจะพิจารณาผลการใช้
หลักสูตรคือ ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เนื้อหาวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 
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 โดยสรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba , 1962 , p. 12)  ดัง 
ภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1   แสดงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

 
 2.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  
  ไทเลอร์ (Tyler , 1971 , p.1) ได้เสนอแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ว่าจะต้องตอบค าถามได้ท้ัง 4 ข้อ คือ 
  1.  มีความมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรยีนควรจะแสวงหา 
  2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรยีนควรจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  3.  จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะท าให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
  4.  จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร  จึงจะ
ตัดสินใจได้ว่าบรรลุถึงจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  จากค าถามพื้นฐานท้ัง 4 ข้อนี้  ช้ีให้เห็นว่า  การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละ
ขั้นตอน 

การเลือกเนื้อหาสาระ 

การจัดล าดับเนื้อหาสาระ 

การเลือกประสบการณ์เรียน 

การจัดประสบการณ์เรียน 

การประเมินผล 

วิเคราะห์ความต้องการ 

การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
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ต้องค านึงถึง  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  การก าหนดประสบการณ์ทางการศึกษา  การจัดประสบการณ์
ทางการศึกษาให้ผู้เรียน  และการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรด้วย  ซึ่งรูปแบบของการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์  มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1.  การก าหนดจุดมุ่งหมายก่อนจะก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นจะต้อง 
อาศัยข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งต่างๆ 3 แหล่ง ประกอบด้วย  แหล่งแรก คือ แหล่งข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา  
แหล่งท่ีสอง คือ แหล่งข้อมูลทางด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยม ความเช่ือ และด ารงชีวิตในสังคม  
โครงสร้างท่ีส าคัญในสังคม และความมุ่งหวังทางสังคม  และแหล่งท่ีสามคือ แหล่งข้อมูลด้านผู้เรียน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการความสนใจ  ความสามารถละคุณลักษณะผู้เรียนท่ีประเทศชาติต้องการ  
แล้วน าข้อมูลนั้นมาประมวลเข้าด้วยกัน  จนเป็นจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ ของหลักสูตรหรือ
จุดมุ่งหมายช่ัวคราว  จากนั้นจุดมุ่งหมายช่ัวคราวจะได้รับการกล่ันกรองจากข้อมูลด้านปรัชญา
การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้  ซึ่งตัดทอนจุดมุ่งหมายท่ีจ าเป็นออกและท าให้จุดมุ่งหมายมีความ
ชัดเจนขึ้นจุดมุ่งหมายท่ีได้นี้จะเป็นจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงในการพัฒนาหลักสูตร  จากนั้นจึงเลือกและจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2.  การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเลือกและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้ผู้เรียนมีประสบการณ์อย่างไร  กิจกรรมท่ีจัดท้ังในการเรียนการสอน และส่วน
เสริมหลักสูตรนั้น  ท้ังนี้ก็เพื่อจะได้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไป  เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้  ไทเลอร์ ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์เรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 2.1 ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เนื้อหาตามท่ีระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมาย 
 2.2 กิจกรรมและประสบการณ์นั้น ควรจะท าให้ผู้เรียนพึงพอใจ ท่ีจะ
ปฏิบัติตามพฤติกรรมท่ีได้ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย 
 2.3 กิจกรรมและประสบการณ์นั้น ควรจะอยู่ในขอบข่ายความพอใจท่ีพึง
ปฏิบัติได้ 
 2.4 กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้อาจน าไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เพียงข้อเดียว 
 2.5 กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่างอาจตอบสนอง
จุดมุ่งหมายหลายๆ ข้อได้ 
 3. การประเมินผล เพื่อท่ีจะตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุ
จุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  สมควรจะมีการปรับแก้ไขในส่วนใดบ้าง ควรพิจารณาจากส่ิง
ต่อไปนี้ 

3.1 ก าหนดจุดประสงค์ท่ีจะวัดและพฤติกรรมท่ีคาดไว้ 
3.2 วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
3.3 ส ารวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือท่ีจะวัดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่าง 
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เหมาะสม 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความ 

เป็นปรนัย ความเช่ือมั่น และความเท่ียงตรง 
3.5 การพิจารณาการประเมินให้ประโยชน์เพื่ออธิบายผลการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การอธิบายถึงส่วนดีของหลักสูตรหรือส่ิงท่ีต้องปรับแก้เป็นแนวทางหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  เขาได้ให้ข้อมูลท่ี 
หลากหลายในการคัดเลือกจุดมุ่งหมาย  โดยอาศัยข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา  ข้อมูลทางด้านสังคมและ
ข้อมูลด้านตัวผู้เรียน มาช่วยในการก าหนดจุดมุ่งหมายช่ัวคราวแล้ว มีการกล่ันกรองด้วยข้อมูลด้าน
ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนรู้ อีกครั้งเพื่อก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของหลักสูตร 
ต่อมาจึงด าเนินการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้หลักความต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไป
ยังอีกระดับหนึ่งท่ีสูงขึ้น  จากส่ิงท่ีเกิดก่อนไปสู่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายหลัง หรือจากส่ิงท่ีมีความง่ายไปสู่ส่ิงท่ีมี
ความยากและบูรณาการ และมีการประเมินผลโดยยึดหลักการใช้เครื่องมือท่ีมีความเป็นปรนัย มีความ
เช่ือมั่นได้และมีความเท่ียงตรง  

 2.3   รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์ 
   เคอร์ (Kerr , 1971 , pp. 178-199) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

เพิ่มปฏิบัติโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักการท่ีมีอยู่ท่ัวไป คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีได้จากการ
วิเคราะห์สังคมการศึกษาความต้องการของผลการเรียน และลักษณะเนื้อหาวิชาน ามาก าหนด
เป้าหมาย ซึ่งเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามหลักการจ าแนกของบลูม (Bloom  Taxonomy) ท่ี
เน้นสัมฤทธิ์ผลทางความรู้  อารมณ์  ความรู้สึกและปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงมีการเลือกและจัดล าดับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีต้องค านึง ปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมของผู้เรียน  เนื้อหา
ในบทเรียนและวิธีการสอน  ในขั้นสุดท้ายของหลักสูตร คือ การประเมินผลท่ีมีเป้าหมายเพื่อการ
ตัดสินใจ อาจใช้วิธีหลายๆ อย่าง เช่น การทดลอง  การสัมภาษณ์ การประมาณค่า หรือเครื่องมืออื่นๆ 
จะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยตลอดและค านึงถึงหลักการน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์  ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2   แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเคอร์ 
 

2.4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็คซานเดอร์ 
 เซเลอร์และอเล็คซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 , p.265)  

ร่วมกันศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเน้นความส าคัญท่ีกระบวนการวางแผนหลักสูตร 
(Curriculum  Planning) ท่ีมีจุดเริ่มต้นต้ังแต่การก าหนดส่ิงท่ีต้องการกว้างๆ เรียกว่า เป้าหมาย 
(Goals) และจุดประสงค์ซึ่งแคบเข้าแต่ชัดเจนขึ้นคลอบคลุมประเด็นหลักพื้นฐานของความมุ่งหวัง 4 
ประการ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล  มนุษยสัมพันธ์  ทักษะการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่อง และความช านาญ
เฉพาะทาง  หลังจากนั้นจึงน าสู่ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร (Curriculum  Design) โดยวางแผน
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  โดยค านึงถึงปรัชญาความต้องการของสังคมและผู้เรียนมาพิจารณาด้วย  ขั้น
การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum  Implementation) ครูเป็นผู้วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่างๆ (Instructional  Plans) รวมท้ังจัดท าส่ือการเรียนการสอน เช่น ต ารา วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อช่วยให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ในส่ิงท่ีครู ต้ัง เป้าหมายไว้  และขั้นการประเมินหลักสูตร 
(Curriculum  Evaluation) ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการ
ประเมินผลท่ีสามารถประเมินไว้ว่า หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นได้ผลตามความมุ่งหมาย  การประเมิน
หลักสูตรจะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีบอกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรในจุดใด เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการใช้หลักสูตรในอนาคต   
  นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาไทย ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

ศึกษาแหล่งก าเนิด
เป้าหมาย 

ก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

การจัด
ประสบการณ์ 

ศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้อง 

การประเมินผล 

ผู้เรียน 

สังคม 

เน้ือหา  
วิชา 

ความรู้ 

เจตคติ 

การ 
ปฏิบัติ 

การเลือก 

หลักการ 

ความพร้อม 

วิธีเรียน 

ชุมชน 

ครู/ผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ ์

หลักสูตร 
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2.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท์  
 สงัด  อุทรานันท์ (2532 , หน้า 40-46) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ี 

เป็นวัฏจักรไว้ 7 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ 

ร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จะต้องค านึงถึงข้อมูลพื้นฐาน ท้ังทางด้านปรัชญา
ข้อมูลตัวผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้  ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชา 

 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของ 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคมและผู้เรียนท่ีได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นที่ 1 

 ขั้นตอนท่ี 3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้  
เป็นการคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีจะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดมาตรวัดและการประเมินผล เป็นการก าหนด 
มาตรการว่าจะวัดและประเมินผลอะไรบ้าง  จึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ในขั้นนี้ควร
ประกอบด้วย  กระบวนการประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตรท่ีร่างเสร็จและ
การปรับปรุงหลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

 ขั้นตอนท่ี 5 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการและกิจกรรมหลายประการ เช่น การท าเอกสารหลักสูตร การเตรียม
บุคลากรการบริหารและการบริการหลักสูตร การด าเนินการสอนตามหลักสูตร การนเทศและการ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  
เพื่อให้ทราบว่าผลิตผลท่ีได้จากหลักสูตรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสังคมและผู้เรียนเพียงใด 

 ขั้นตอนท่ี 7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง 
หลักสูตรท่ีใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของสังคมมากขึ้น จะเริ่มปรับปรุงแก้ไขใน
ขั้นตอนใดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได้ 

2.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษ์ใหญ่  
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537 , หน้า 5-23) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรโดย 

ใช้วิธีการเชิงระบบ (System  approach) ประกอบด้วยระบบท่ีสัมพันธ์กัน 3 ระบบ คือ 
1.   ระบบการร่างหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.1 ส่ิงก าหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ท่ี 
จะน ามาใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  อาจเริ่มจากการศึกษาหรือวิจัยเพื่อทราบข้อเท็จจริงหลายๆ 
อย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ต้องการทราบ
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สภาพ ความต้องการของสังคมในด้านการศึกษา ต้องการทราบสภาพการศึกษาในปัจจุบัน แนวโน้ม
ของสังคมและความต้องการทางการศึกษาในอนาคต การศึกษาข้อมูลพื้นฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
และส่ิงก าหนดทางการเมือง 

1.2 รูปแบบหลักสูตร หลังจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากส่ิงก าหนด 
หลักสูตรแล้วก็เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร เช่น หลักสูตรแบบบูรณาการ เป็นต้น 
รูปแบบหลักสูตรโดยส่วนนวมจะประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นภาพรวมและมาตรบานการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้จะต้องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงแก้ไขบางส่วนก่อนน าไปใช้จริง  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรท าได้หลายวิธี เช่น การ
ประชุม สัมมนาโดยใช้ผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นตรวจสอบ การวิจัยเอกสาร
หลักสูตรโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  การทดลองใช้หลักสูตรแบบน าร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
หลักสูตร 

1.4 การปรับแก้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ การปรับแก้หลักสูตรจะต้องจัดท า 
ระบบข้อมูลท่ีชัดเจน จะท าให้การปรับแก้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.  ระบบการใช้หลักสูตร มี 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
 2.1 การขออนุมัติหลักสูตร เมื่อได้ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก้
ไขหลักสูตรเรียบร้อยก่อนท่ีจะน าหลักสูตรไปใช้จะต้องน าหลักสูตรเสนอหน่วยงานเพื่อให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร หากเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะรับสมัครผู้เรียนและจัดด าเนินการเรียนการสอนได้ 
 2.2 การวางแผนการใช้หลักสูตร จะท าควบคู่ไปกับการขออนุมัติใช้หลักสูตร   
การวางแผนการใช้หลักสูตรจะต้องค านึงถึงส่ิงจ าเป็นต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  การ
เตรียมงบประมาณ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร วัสดุหลักสูตร 
บริการสนับสนุนและอาคารสถานท่ี  ระบบบริหารหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ครูผู้สอนและการประเมินผลและติดตามผลการใช้หลักสูตร 

2.3 ขั้นด าเนินการใช้หลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร ขั้นตอนนี้นับว่าเป็น 
ขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด ท้ังศาสตร์และศิลปะ ท่ีว่าเป็นศาสตร์นั้น หมายถึง การวางแผนใช้อย่างเป็น
ระบบและใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยเสริม  ส่วนท่ีว่าเป็นศิลปะนั้น หมายถึง ผู้ใช้ในท่ีนี้รวมท้ัง
ผู้บริหารและผู้สอนจะมีบทบาทมากในการท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ดังท่ี
กล่าวว่า หลักสูตรแม้จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างใดถ้าผู้สอนไม่สนใจไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอน หลักสูตรใหม่นั้นก็ไม่มีความหมาย และไม่ได้ผลตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง 
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3.  ระบบการประเมินหลักสูตร มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
 3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร เป็นการพิจารณาว่าจะประเมิน 

หลักสูตรในส่วนใดบ้าง เช่น ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินระบบหลักสูตร ประเมินระบบการ
บริหารหลักสูตร  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประเมินการสอนของผู้สอน ประเมินติดตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา และประเมินการยอมรับหลักสูตรจากผู้ปกครองหรือชุมชน เป็นต้น 

 3.2 การเก็บข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้ 
เครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลจากแหล่งนั้นๆ ตลอดจนการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การก าหนดว่ามีข้อมูลอะไรบ้างท่ีส าคัญใน 
การช่วยตัดสินใจการจัดท าระบบข้อมูลซึ่งช่วยจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่และสังเคราะห์ข้อมูลได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 3.4 การรายงานข้อมูล ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
โดยใช้การศึกษา อธิบายลงสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าหลักสูตรนี้มี
คุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใดของระบบหลักสูตรต่อไป  

 จากการศึกษาเอกสารเรื่องรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2   แสดงการสังเคราะห์ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
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การน าไป
ประยุกต ์

ใช้ 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา  ความ 
   ต้องการและความจ าเป็นของชุมชนและ 
   สังคม /การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

      3 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร        5 
3. การออกแบบหลักสูตร       1 
4. การก าหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 

      1 

5. การคัดเลือกเนื้อหาวิชา        3 
6. การจัดล าดับเนื้อหา         1 
7. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้         3 
8. การจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้         2 
9. ก าหนดส่ิงท่ีจะวัดผลและวิธีการ
ประเมินผล 

      1 

10. น าหลักสูตรไปใช้       3 
11. การประเมินผลการใช้หลักสูตร       6 
12. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร       2 
 
  จากตารางท่ี 2  การสังเคราะห์ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน  
การวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ว่าต้องมีความคิดเห็นของนักวิชาการสอดคล้องกัน
ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป  จึงจะถือว่าเป็นข้อท่ีส าคัญ  ท่ีจะน าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรมาผสมผสานกัน
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้  สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
5 ข้ันตอน คือ  1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการ และความจ าเป็นของชุมชนและสังคม / 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  ซึ่งจัดเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตร  2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 3) การคัดเลือกเนื้อหาวิชา 4) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้   ซึ่งขั้นตอนท่ี 2-3-
4 จัดเป็นขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 5) การน าหลักสูตรไปใช้ จัดเป็นขั้นการทดลอง
ใช้หลักสูตร  และ 6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร  ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
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หลักสูตรท่ีจะต้องด าเนินการวางแผนกละสร้างเครื่องมือประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนท่ีส าคัญๆ 
ในการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกับการฝึกอบรม 
1. ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการพฒันาทรัพยากร ซึ่งนักวิชาการและ 
นักการศึกษาต่างๆ ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม (Training) ไว้ดังนี้ 

ปราโมทย์  จันทร์เรือง (2554 , หน้า 31) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง การท าให้ 
บุคคลมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีแท้จริง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พรรณงาม  เสาะแสวง (2545 , หน้า 31) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง  
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าอบรมน า
ความรู้ และทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การ  

สุภาพร  เทศวิรัช (2548 , หน้า 11) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง วิธีการหรือ 
กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีมีแบบแผนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีความรู้  ทักษะ และความ
ช านาญโดยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 

สมคิด  บางโม (2553 , หน้า 13) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และทัศนคติ (Attitude) อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น  ท าให้บุคคลมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและองค์การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ดังนั้นจะเห็นว่าการฝึกอบรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลนั่นเอง 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  และผู้เข้าอบรมจะน าความรู้ และทักษะท่ีได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ  

2. ความส าคัญของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อ 

องค์การ  ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าการฝึกอบรมมีความส าคัญและมี
ประโยชน์อย่างมาก  ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ไว้ดังนี้ 

ยงยุทธ  เกษสาคร (2545 , หน้า 29) กล่าวถงึสาเหตุซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาในความ 
จ าเป็นท่ีต้องแก้ไขด้วยการฝึกอบรม เนื่องมาจากพฤติกรรมการท างานในองค์การ ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานค่ังค้างไม่ส าเร็จตามก าหนดเวลาตามแผนงาน 
2. หลายคนท างานชนิดเดียวกันแต่ปฏิบัติคนละวิธี ท าให้ผลงานไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน 
3. ในการพิจารราความดีความชอบท่ีขาดหลักเกณฑ์และความยุติธรรมจึงปรากฏว่ามี 

บุคคลไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก 
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4. ผลผลิตลดลง มีบันทึกและเสนอขอซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือบ่อยครั้ง 
5. การปฏิบัติงานเหน็ดเหนื่อย งุ่มง่าม เกิดอุบัติเหตุ และมีความส้ินเปลืองมาก 
6. มีเสียงบ่นไม่พอใจ มีการร้องทุกข์หรือเกิดการอึกอัดในการท างาน 
สมคิด  บางโม (2553 , หน้า 15-16) กล่าวถึงองค์การต่างๆ จ าเป็นต้องจัดให้มีการ 

ฝึกอบรมเพราะสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
1. เพื่อความอยู่รอดขององค์การเอง เพราะปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันระหว่างองค์การ 

รุนแรงมาก  การฝึกอบรมจะช่วยให้องค์การเข้มแข็ง และช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้องค์การเจริญเติบโต  มีการขยายการผลิต การขาย และการขยายงานด้าน 
ต่างๆออกไป  ในการนี้จ าเป็นต้องสร้างบุคคลท่ีมีความสามารถเพื่อท่ีจะรองรับงานเหล่านั้น 

3. เมื่อรับพนักงานใหม่จ าเป็นต้องให้เขารู้จักองค์การเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน และต้อง 
ฝึกอบรมให้รู้วิธีท างานขององค์การ  แม้จะมีประสบการณ์มาจากท่ีอื่นแล้วก็ตาม เพราะสภาพการ
ท างานในแต่ละองค์การย่อมแตกต่างกัน 

4. ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปรวดเร็วมากจึงจ าเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานให้ 
ความรู้ทันสมัยเสมอ ถ้าพนักงานมีความคิดล้าหลัง องค์การก็จะล้าหลังตามไปด้วย 

5. เมื่อพนักงานท างานมาเป็นเวลานานจะท าให้เฉื่อยชา เบ่ือหน่าย ไม่กระตือรือร้น  
การฝึกจะช่วยกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

6. เพื่อเตรียมพนักงานส าหรับรับต าแหน่งใหม่ท่ีสูงขึ้น โยกย้ายงาน หรือแทนคนท่ี 
ลาออกไป 

ดังนั้น สรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาองค์การเพื่อให้พนักงานมี 
ความรู้ท่ีทันสมัย  มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ  เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์การ ส่งผลให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 

3. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
ในการฝึกอบรมทุกประเภทมีความจ าเป็นต้องรู้วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  ท้ังนี้เพื่อ 

ทราบแนวทางในการจัดการฝึกอบรมท่ีชัดเจน การฝึกอบรมนั้นจึงจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งนักการศึกษา
หลายคนได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ดังนี ้

วันทนา  เนาว์วัน (2548 , หน้า 47) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักในตนเองของแต่ละบุคคล  ตระหนักรู้ในตนเอง คือ  

การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเองในองค์การ การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีตนปฏิบัติจริงและปรัชญาท่ียึดถือ การ
เข้าใจถึงทัศนคติท่ีผู้อื่นมีต่อตนเอง และการเรียนรู้ว่าการกระท าของตนมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร 
เป็นต้น 
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2. เพิ่มพูนทักษะการท างานของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่ง หรือ 
หลายด้านก็ได้ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต 

3. เพื่อเพิ่มพูนแรงใจของแต่ละบุคคล อันจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลดี แม้ว้าบุคคล 
หนึ่งๆ จะมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการท างานแล้ว บุคคล
นั้นก็มิได้ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 

สมคิด  บางโม (2553 , หน้า 14) กล่าวถึง การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการท างานเฉพาะอย่าง อาจจ าแนกวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 4 ประการ เรียก
ย่อๆ ว่า KUSA ดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge : K) ใหม้ีความรู้ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องท่ี 
อบรมเพ่อน าไปใช้ในการท างาน 

2. เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ (Understand : U) เป็นลักษณะท่ีต่อเนื่องจากความรู้  
กล่าวคือ เมื่อรู้ในหลักการและทฤษฎีแล้วสามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให้คนอื่น
ทราบได้ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ได้ 

3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) ทักษะคือความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการปฏิบัติ 
อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ การขับรถ การขี่จักรยาน เป็นต้น 

4. เพื่อเปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude : A) เจตคติหรือทัศนคติ คือ ความรู้สึกท่ีดี 
หรือไม่ดีต่อส่ิงต่างๆ การฝึกอบรมมุ่งให้เกิดหรือเพิ่มความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
เพื่อนร่วมงาน และต่องานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น ความจงรักภักดีต่อบริษัท ความภาคภูมิใจต่อ
สถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่องาน ความเอาใจใส่ต่องาน (รักงาน ไม่เบื่อไม่เซ็ง) 
ความกระตือรือร้น เป็นต้น 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3  
ประการหลัก คือ ความรู้ (Knowledge : K) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude : A) เพื่อก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นในการปฏิบัติงาน 

4. ประเภทของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจ าเป็นต้องเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม ตามลักษณะของการอบรมท่ีมีข้ันตอน 

ท่ีต่อเนื่องหรือโครงการ ซึ่งนกัการศึกษาได้แบ่งประเภทของการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ กัน
ดังต่อไปนี ้

ศิริมาส  พฤหัสนันท์ (2543 , หน้า 30) ได้รวบรวมประเภทของการฝึกอบรมตาม 
จุดมุ่งหมายไว้ 3 ประเภท คือ 

1. การฝึกอบรมขั้นต้น เป็นการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นต้นเพื่อให้ 
บุคคลมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมประเภทนี้ 
ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมก่อนเล่ือนต าแหน่ง 
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2. การฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหา เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเนน้ในเรื่อง การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ 

3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมในขั้นสูงเป็นการมุ่งอนาคต เป็นการฝึกอบรมที่ 
จะช่วยในการปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้า 

วันทนา  เนาว์วัน (2548 , หน้า 47) ได้แยกการฝึกอบรมเป็นหลายประเภท ตามเกณฑ์ 
ต่างๆ ดังนี้ 

1. แหล่งของการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การฝึกอบรมภายในองค์การ การอบรมท่ีองค์การจัดซื้อเองภายในท่ีท างาน  

องค์การเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเอง เป็นการประหยัดงบประมาณ 
1.2 การฝึกอบรมภายนอกองค์การ ซึ่งอาจเป็นการจ้างองค์การภายนอกมา 

ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ท้ังหมด 
2. การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 

2.1 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน โดยผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริงๆ ใน 
สถานท่ีท างานจริงภายใต้การดูแลของพี่เล้ียง ซึ่งแสดงวิธีการท างาน 

2.2 การฝึกอบรมนอกงาน หรือการฝึกอบรมที่ไม่ต้องปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม 
จะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในสถานท่ีฝึกอบรม โดยเฉพาะและต้องหยุดการปฏิบัติงานภายในเป็นการช่ัวคราว
จนกว่าการอบรมจะส้ินสุด 

2.3 ทักษะท่ีต้องการอบรมนอกงานหรือการฝึกอบรมทีไ่ม่ต้องปฏิบัติงาน 
2.4 การฝึกอบรมด้านเทคนิค คือ การอบรมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติงานตามเทคนิค เช่น การบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
2.5 การฝึกอบรมด้านการจัดการ หมายถึง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ 

ทักษะด้านการบริหารและการจัดการให้กับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างานในแต่ละ
แผนก 

2.6 การฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ คือ การฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน  

3. ระดับช้ันของบุคคลท่ีต้องได้รับการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น  
3.1 ระดับพนักงานปฏิบัติการ 
3.2 ระดับหัวหน้างาน 
3.3 ระดับผู้จัดการ 
3.4 ระดับผู้บริหารระดับสูง 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ประเภทของการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การฝึกอบรม 
ประจ าการ (Pre-Entry  Training) การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ ( In-Service Training) การ
ฝึกอบรมในโครงการ (Project  Related  Training) และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (Self-
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Development  Training) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง (Self-Development Training) 

5. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรม (Training  Technique) หมายถึง วิธีการใช้ในการติดต่อส่ือสาร 

หรือถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ประสบการณ์หรือข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้การอบรม
และผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

เพ็ชราภรณ์  ปานเพ็ชร์ (2548 , หน้า 17) กล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมที่นิยมกันมีดังนี ้
1. การบรรยาย (Lecture) เป็นการน าเสนอความรู้โดยผู้สอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ีนิยม 

ใช้กันมากท่ีสุดแต่อาจไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุด การใช้วิธีการบรรยายเป็นรูปแบบการเสนอข้อมูลของวิทยากร 
โดยผู้เรียนจะฟัง และสังเกตจนเกิดความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concept) หลักการ (Principle) 
หรือวิธีการน าเสนอในการบรรยายนั้นมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น เอกสาร
ประกอบการบรรยาย การใช้แผ่นใส สไลด์ วีดีทัศน์  ภาพยนตร์ตัวอย่าง นิทรรศการ  ชอล์ค และ
กระดานเขียน  คอมพิวเตอร์ 

2. การอภิปรายกลุ่ม (Group  Discussion) เป็นการใช้ภาษา เพื่อแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นประเด็นท่ีศึกษา เนื้อหาวิชา การรับรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เรียนมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นความ
ชัดเจนหรือเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจในเนื้อหาในหลักสูตร  เทคนิคในการอภิปรายกลุ่มมี
หลากหลาย เช่น การระดมสมอง  และพูดคุยกลุ่มเด็ก  ซึ่งสามารถจะกระตุ้นให้มีการอภิปรายแบบมี
ส่วนร่วม 

3. บทบาทสมมติ (Role Play) ในการเล่นบทบาทสมมติ เป็นการแสดงคล้ายชีวิตจริง 
ต่อหน้าผู้ชมอื่นๆ ในระหว่างการเรียน ผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ และขอให้ผู้เล่น
ท่าทางพูดจาคล้ายกันว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยไม่มีการบอกบทผู้เรียนจะแสดงเช่นท่ี
เคยเป็นมา  การแสดงบทบาทสมมติอาจจะใช้ผู้เรียนเล่นละครตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ขณะ
ปฏิบัติงานหรือแสดงความคาดหวังในอนาคต ผู้ชมในห้องเรียนจะพยายามท่ีจะน าสถานการณ์ตาม
บทบาทนั้นมาช่วยแก้ไขปัญหา 

4. การศึกษาเป็นกรณี (Case  Study) เป็นวิธีการให้รายละเอียดของเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หนึ่ง หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นตอนๆ การน าเสนออาจให้ผู้เรียนอภิปรายหรือให้เขียนใน
แบบฟอร์ม หรือใช้ส่ือผสม (Multimedia) ระหว่างท่ีมีการศึกษารายกรณี ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์แล้วแนะน าผู้เรียนพิจารณาตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ท่ีก าหนด  
การศึกษารายกรณีปกติจะเกี่ยวโยงกับสภาพการณ์ในชีวิตจริง แล้วพยายามโน้มน าผู้เรียนให้หลีกเล่ียง
การพูดคุยโดยใช้ทฤษฎีมากกว่าการน าไปประยุกต์ใช้  ส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์มักจะออกมาเป็นผลผลิต
ต่างๆ กันเป็นต้นว่า ข้อเสนอแนะ  การตัดสินใจ หรือการก าหนดแผนงาน การศึกษารายกรณีอาจใช้
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ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ การอภิปรายผลจะน ามาใช้หลังจากการศึกษารายกรณี
แล้ว 

สมคิด  บางโม (2553, หน้า 85-94) ได้อธิบายว่าเทคนิคการฝึกอบรมคือวิธีการถา่ยทอด 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้มากท่ีสุดในเวลาจ ากัด เทคนิคการ
ฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท าได้หลายวิธีได้แก่  
1.1 การบรรยาย (Lecture) วิทยากรบรรยายตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย อาจใช้ 

ส่ือต่างๆ ประกอบการบรรยาย เช่น รูปภาพ  แผ่นใส สไลด์ PowerPoint ซีดี  ดีวีดี เป็นต้น  
1.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

3-5 คน ให้ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไข มีพิธีกรคนหนึ่งผู้ด าเนินการ
อภิปราย ประสานและมีความสามารถในการบรรยายได้ดีด้วย 

1.3 การประชุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) เป็นการ 
บรรยายแบบมีวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญประมาณ 2-6 คน มีพิธีกรเป็นผู้ด าเนินการอภิปรายและสรุป
การบรรยาย การชุมนุมปาฐกถามีลักษณะคล้ายการอภิปรายเป็นคณะแต่เน้นหัวข้อวิชาเป็นส าคัญ 
เมื่อเสร็จส้ินการบรรยายจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปัญหาต่างๆ ได้ 

1.4 การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการ 
ปฏิบัติจริง ซึ่งการกระท าหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน การสาธิตนิยมใช้กับหัวข้อ
วิชาท่ีมีการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ นาฎศิลป์และขับร้อง 

1.5 การสอน (Coaching) เป็นการแนะน าให้รู้จักวิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  โดยปกติ 
จะเป็นการสอนหรืออบรมในระหว่างการปฏิบัติงาน  อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ซึ่งผู้สอนจะมีประสบการณ์และทักษะในเรื่องท่ีสอนจริงๆ 

2. ใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท าได้หลายวิธีได้แก่  
2.1 การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) บางครั้งเรียกว่าบัชช์กรุ๊ป (Buzz Group)  

หรือฟิลลิป 6-6 (Phillip) เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยละ 2-
6 คน เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหา  อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน ในช่วงเวลาท่ีก าหนด มี
วิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อด าเนินการ 
แล้วน าความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ส าหรับการประชุมแบบฟิลลิป 6-6 นั้น เป็นการจัด
กลุ่มย่อยอย่างรวดเร็วโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแถวหน้า 3 คน ยกเก้าอี้หันหลัง
กลับไปหาผู้นั่งแถวหลังตน 3 คน รวมกลุ่มกันเป็น 6 คน ให้เวลาปรึกษากัน 6 นาที แล้วสลายตัวกลับ
ท่ีเดิม 

2.2 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ท่ี 
เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงความ
จริงมากท่ีสุด เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆ เรื่องท่ีมอบหมายให้ต้องมีรายละเอียดเพียงพอท่ีผู้
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เข้ารับการฝึกอบรมจะมองเห็นจุดส าคัญของปัญหาและข้อมูลเพื่อน ามาใช้พิจารณา การศึกษา
กรณีศึกษาอาจให้ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ 

2.3 การประชุมแบบฟอร์ม (Forum) เป็นเทคนิคท่ีใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่ ซึ่ง 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม โดยการซักถามแสดง
ข้อเท็จจริง ปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากร 

2.4 เกมการบริหาร (Management Games) เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มบุคคล 
ต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยแข่งขันเพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการให้
ปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์จริง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่ือสาร การตัดสินใจ การวางแผน การเป็นผู้น า 
มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ ขนาดของกลุ่มในการแข่งขันขึ้นอยู่กับเกมท่ีน ามาใช้ 

2.5 การแสดงบทบาทสมมติ ( Role  Playing) เป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง โดยก าหนดโครงเรื่องและให้ผู้แสดงคิดค าพูดไปตาม
ท้องเรื่องและบทบาทท่ีก าหนด เสร็จแล้วให้ผู้ดูวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ปัญหา วิธีนี้เหมาะสมกับ
กลุ่มท่ีกล้าแสดงออกและมีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ปัญหา 

2.6 การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผู้ท่ีปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือ 
คล้ายกันแล้วพบปัญหาท่ีเหมือนกัน  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ทุกคนท่ีไปร่วมสัมมนาต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น ปกติจะบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้ว
แบ่งกลุ่มย่อย จากนั้นน าผลการอภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอท่ีประชุมใหญ่ 

2.7 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (Field  Trip) เป็นการน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไป 
ศึกษายังสถานท่ีนอกสถานท่ีฝึกอบรม เพื่อให้พบเห็นของจริงซึ่งผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดี 

2.8 การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ 
ปฏิบัติจริง โดยท่ัวไปจะมีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงให้ลงมือปฏิบัติ  อาจเป็นการฝึก
การใช้เครื่องมือใหม่ๆ ประชุมเพื่อช่วยกันสร้างคู่มือ หรือประชุมเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น การ
ปฏิบัตินิยมให้รวมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ มากกว่าปฏิบัติเป็นกลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล 

2.9 การฝึกการรับรู้ (Sensitivity  Training) เป็นกิจกรรมการฝึกประสาทสัมผัสให้ 
เข้าใจผู้อื่นโดยการสังเกตลักษณะท่าทางของผู้อื่น วิธีการฝึกอบรมจะไม่ใช้การบรรยายหรือบอก
หลักเกณฑ์ แต่ให้น าพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในห้องฝึกอบรมมาเป็นตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ แล้วโยงไปถึง
พฤติกรรมอื่นๆ ในขณะปฏิบัติงานในองค์การ   

2.10 การใช้กิจกรรมนันทนาการ (Recreational  Activity) เป็นการให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมรวมกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายทาง เช่น การร้องเพลง  การปรบมือเป็น
จังหวะพร้อมกัน การร้องเพลงประกอบท่าทาง การเล่นเกมส้ันๆ เป็นต้น โดยเน้นการท ากิจกรรมเป็น
กลุ่ม ท้ังนี้เพื่อมุ่งเปล่ียนทัศนคติและสร้างความสนุกสนานในระหว่างการฝึกอบรม 
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สรุป  เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการและกระบวนการต่างๆ ในการถ่ายทอด 
ความรู้ ทักษะและการปรับเปล่ียนทัศนคติ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพให้แกผู้เข้ารับการอบรม 
 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 

1. ความหมายของโรงเรือนอัจฉริยะ  
โรงเรือนอัจฉริยะ (Modern farm) เป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจากแนวพระราชด าริใน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น  เพื่อน าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต  โดยรายละเอียดท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรือน
อัจฉริยะ ดังนี้  

โรงเรือน คือ สถานท่ีเพื่อเอาไว้ใช้ปลูกและดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ ต้ังแต่ต้นอ่อน กล้าไม้  
กิ่งตอน กิ่งช า ของต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ 

ดังนั้น  โรงเรือนอัจฉริยะ (Modern Farm) จึงเป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบใหม่ท่ี 
น าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมไปถึง
กระบวนการผลิต จะท าให้การท าเกษตรมีความยั่งยืน 

2. ประโยชน์ของโรงเรือนอัจฉริยะ 
2.1  ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน ป้องกันแมลงท าลายพืชท่ีปลูก ไม่ต้องใช้ยา 

ฆ่าแมลง พืชผักท่ีปลูกโดยวิธีนี้ จึงปลอดสารพิษตกค้างในผลผลิต  
2.2 ป้องกันฝนเจือปนในสารละลายธาตุอาหาร จนไม่เหมาะต่อการเติบโตของพืช จน 

เกิดความเสียหายกับพืชท้ังระบบ   
2.3 ควบคุมปัจจัยในการเติบโตของพืช เช่น ความเข้มแสง เวลารับแสงความเข้มข้นและ 

อุณหภูมิ เป็นต้น  ท าให้สามารถผลิตพืชได้ท้ังปี โดยไม่ต้องอาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติเข้าช่วย ผู้ปลูก
สามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย และเส่ียงต่อการแปรปรวนของธรรมชาติน้อยกว่าการปลูกในพื้นท่ีโล่ง
แจ้ง 

2.4 ผลิตพืชได้ท้ังปี ไม่ต้องอาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติ วางแผนการผลิตได้ง่าย เส่ียงน้อย 
กว่าปลูกในพื้นท่ีโล่งแจ้ง ออกแบบให้เป็นการผลิตอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้ง่าย ประหยัดแรงงานในการด าเนินการ  

2.5 พืชท่ีผลิตได้ สะอาดไม่ติดโรค สามารถติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์พยุงล าต้น  
อุปกรณ์แขวนผล เป็นต้น มีส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีดี สะอาดไม่เปื้อนดินโคลน ช่วยให้ผู้ปลูกมี
ความเพลิดเพลินในการท างานมากกว่า 

โรงเรือนอัจฉริยะอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ปลูกสร้างในบางประเด็น โดยเฉพาะต้นทุนในการ 
ก่อสร้าง สินค้าเกษตรมักเป็นสินค้าท่ีมีความเส่ียงสูงผู้ลงทุนจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม นอกจากนี้
โรงเรือนอัจฉริยะยังอาจเป็นอุปสรรคต่อการผสมเกษตรของพืช แมลงธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ผสมเกษตรไม่สามารถเข้าไปช่วยผสมเกษตรได้ ผู้ปลูกจึงควรเลือกชนิดของพืชท่ีไม่ได้รับผลกระทบใน
การผสมเกษตร เช่น พืชท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศ หรือพืชกินใบ เป็นต้น 
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3. ปัจจัยส าคัญในการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ 
การเลือกหรือการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ จ าเป็นต้อง 

พิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างของพื้นท่ีก่อสร้างโรงเรือนประกอบกัน ได้แก่ พิจารณาจากปัจจัยหลาย
อย่างของพื้นท่ีก่อสร้างโรงเรือนประกอบกัน ได้แก่  

3.1 ลักษณะภูมิอากาศ เช่น อากาศร้อนในบางฤดูและหนาวมากในบางฤดู ฝนตกหนักใน 
บางฤดูอากาศแห้งในบางฤดู และลมแรงในบางฤดู เป็นต้น 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ เช่น พื้นท่ีก่อสร้างเป็นท่ีลาดชัน หรือพื้นท่ีก่อสร้างเป็นท่ีลุ่มน้ า 
ขังในบางฤดู เป็นต้น 

3.3 ระบบปลูกท่ีเลือกใช้ การติดต้ังอุปกรณ์ของระบบปลูกแต่ละระบบแตกต่างกัน จึง 
ต้องออกแบบรายละเอียดภายในโรงเรือนท่ีแตกต่างกัน ระบบปลูกท่ีต้องการการหมุนเวียนสารละลาย 
อาจต้องสร้างหลุมในโรงเรือนเพื่อวางถัง 

3.4 ชนิดของพืชท่ีต้องการปลูก พืชจ าพวก แตงและมะเขือเทศ จ าเป็นต้องออกแบบให้มี 
เครื่องค้ าจุนล าต้น ในขณะท่ีผักไม่จ าเป็นต้องมี โรงเรือนส าหรับปลูกกล้วยไม้และหน้าวัวจ าเป็นต้องมี
การพรางแสง 

3.5 ปริมาณการผลิต และความแปรปรวนในรอบปี ราคาพืชส่วนใหญ่แปรปรวนตาม 
ปัจจัยด้านการตลาด การผลิตจึงอาจจ าเป็นต้องหมุนเวียรปลูกพืชหลายชนิดสลับกัน เพื่อเลือกพืช
ราคาเหมาะสมในฤดูนั้นๆ โรงเรือนจึงจ าเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชหลายชนิด 

3.6 การระบาดของศัตรูพืช พื้นท่ีซึ่งมีการระบาดของศัตรูพืชรุนแรง จ าเป็นต้องเข้มงวด 
ในการป้องกัน หรือสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นในฤดูท่ีมีการระบาด จึงต้องออกแบบโรงเรือนในตอบสนอง
ต่อความต้องการเหล่านี้ได้ เพื่อลดความเสียหาย 

3.7 ทุนและแหล่งทุนของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการท่ีมีทุนน้อยอาจจ าเป็นต้องเลือก 
สร้างโรงเรือนราคาถูกก่อนในระยะเริ่มต้น 

3.8 ขนาดพื้นท่ี การสร้างโรงเรือนในพื้นท่ีน้อย จ าเป็นต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ 
พื้นท่ีในล าดับต้นๆ ของการตัดสินใจ ในขณะท่ีการออกแบบโรงเรือนในพื้นท่ีกว้างสามารถพิจารณา
ปัจจัยอื่นก่อน 

3.9 ลักษณะการใช้ประโยชน์ โรงเรือนท่ีต้องการปลูกพืชเพื่อการจัดแสดง จ าเป็นต้อง 
ค านึงถึงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในล าดับต้นๆ ในขณะท่ีโรงเรือนเพื่อการผลิต ควรค านึงถึง
ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนเป็นล าดับต้นๆ 
 4.  รูปแบบของโรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือนสามารถจ าแนกตามรูปทรง ได้ดังนี้ 
4.1 โรงเรือนหลังคาหน้าจ่ัวแบบสมมาตร (even span หรือ single span) เป็นรูปแบบ 

โรงเรือนท่ีใช้กันแพร่หลายในเขตอบอุ่นและเขตหนาว  หลังคาอาจออกแบบให้เปิดได้เพื่อระบาย
อากาศร้อนในฤดูร้อน รูปแบบอาคารแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะส าหรับประเทศในเขตร้อน 

4.2 โรงเรือนหลังคาหน้าจ่ัวสองช้ัน อาคารรูปแบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้อากาศร้อนภายใน 
อาคารระบายออกได้ดี แม้ในช่วงฝนตกน้ าฝนก็ไม่สาดเข้ามาภายในอาคารโรงเรือน  อาคารรูปแบบนี้
เหมาะส าหรับประเทศในเขตร้อน 

4.3 โรงเรือนหลังคาหน้าจ่ัวแบบไม่สมมาตร (uneven span) โรงเรือนแบบนี้จะมีหลังคา 
ด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่ง เหมาะส าหรับการก่อสร้างในพื้นซึ่งเป็นเนินเขา 
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4.4 โรงเรือนหลังคาครึ่งวงกลม (quonset) เป็นแบบโรงเรือนท่ีได้รับความนิยม 
แพร่หลายในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอีกแบบหนึ่ง การก่อสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก เหมาะส าหรับกรณี
ท่ีต้องการมุงหลังคาด้วยวัสดุท่ีโค้งงอได้ง่าย เช่น แผ่นพลาสติกชนิดต่าง ๆ การระบายอากาศร้อนท า
ได้ยากจึงไม่เหมาะส าหรับประเทศในเขตร้อน 

4.5 โรงเรือนหลังคาครึ่งวงกลมเหล่ือม เป็นโรงเรือนท่ีออกแบบให้ง่ายต่อการระบาย 
อากาศร้อน เนื่องจากหลังคามีช่องเปิด โรงเรือนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับประเทศในเขตร้อน  

4.6 โรงเรือนหลังคาครึ่งทรงกลม (dome) โรงเรือนแบบนี้ยากต่อการขยายให้ครอบคลุม 
พื้นท่ีกว้าง จึงไม่ค่อยนิยมสร้างส าหรับการผลิตพืชในเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อให้มีจุดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมใน Botanical Garden หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   

4.7 โรงเรือนหลังคาต่อเนื่อง (ridge and furrow) โรงเรือนแบบนี้จะสร้างหลังคาแบบ 
หน้าจ่ัวหรือครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน เพื่อให้โรงเรือนคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง และมีค่าก่อสร้างต่ ากว่า
การสร้างหลังคาเด่ียวขนาดใหญ่ 

4.8 โรงเรือนขนาดเล็ก โรงเรือนขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถควบคุมส่ิงแวดล้อมภายใน 
โรงเรือนได้ง่าย แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น เสียพื้นท่ีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทางเดินและ
ล าเลียงวัสดุ ท าให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นในส่วนท่ีไม่จ าเป็นนี้ ค่าก่อสร้างแพงและต้องใช้เงินลงทุนครั้งละ
มากๆ และแก้ไขได้ยากเมื่อเกิดการระบาดของโรคหรือแมลง เป็นต้น ในพื้นท่ีเขตร้อนของโลก ซึ่งมี
อุณหภูมิสูงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืชตลอดท้ังปี การสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ เพื่อเก็บความ
ร้อนให้มีอุณหภูมิสูงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืชจึงไม่จ าเป็น โรงเรือนขนาดเล็กท่ีมีเพียงหลังคา
กันฝน หรือมีมุ้งกันแมลงก็เพียงพอต่อการปลูกพืช นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่จ าเป็นต้องลงทุนสูงใน
ครั้งเดียว สามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ า จึงเป็นท่ีนิยมของเกษตรกร
ในหลายพื้นท่ี 
 5.  โครงสร้างของโรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการปลูกพืช 

โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการปลูกพืช สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้ 
5.1 โรงเรือนปลูกพืช แบบทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) แบบขาเอียง 

ตอม่อคอนกรีตทุกเสา 0.3x0.3x0.3 เมตร โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 3/4 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม หรือ 
คาดเหลือง (อายุใช้งาน 9-10 ปี) กว้าง 6 เมตร ยาว 12-20-30-40 เมตร สูง 3.7 เมตร  ประตูแบบบัง
ใบท าด้วยตาข่ายกันแมลงหรือแบบบานสวิง (เพิ่มเป็นประตู 2 ช้ันได้-Double door) ด้านบนคลุม
ด้วย PE 200 ไมครอน ด้านข้างคลุมด้วยตาข่ายกันแมลงสีขาวความถี่ 20 ตา(หรือ 32, 40, 50 ตา) 
อายุการใช้งาน 3-5 ปี การยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อคและสปริงล็อคใน
ราง ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี การระบายอากาศ อาศัยการถ่ายเทอากาศจากด้านข้างผ่านตา
ข่ายกันแมลง โครงสร้างท้ังหมดเป็นแบบน็อคดาวน์ เหมาะส าหรับปลูกพืชกินต้น ใบ  ตระกูล ผัก
น าหน้า เช่น ผักสลัด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เป็นต้น และ พืชท่ีต้องขึ้น
ค้างเล้ือย เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ 

5.2 โรงเรือนปลูกพืชแบบทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง 
ตอม่อคอนกรีตทุกเสา 0.3x0.3x0.3 เมตร หรือเพิ่มตามขนาดโรงเรือน เช่น 0.4, 0.5 เมตร เสาเหล็ก
กล่อง ชุบกัลป์วาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 1.2 ม.ม คานระนาบ คานยาวด้านข้างกล่องประตูโรงเรือนท้ัง 2 
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บาน เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์  2x1 นิ้ว ความหนา 1.2 ม.ม โค้งหลังคา แขนค้ ายัน เสากระโดง แขน
ยึดโค้ง เหล็กกลม ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ความหนา 1.2 ม.ม คานยาวยึดโค้งด้านบน คานยาวยึด
คานระนาบ เหล็กกลม ชุบกัลวาไนซ์ 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร  ความกว้างเริ่มต้น 6 - 1,000 เมตร 
ความยาว 12 - 1,000 เมตร ความสูง 3.7 เมตร ถ้าเป็นแบบมาตรฐาน กว้าง 6-8-10 เมตร ยาว 12-
20-30-40-60-100 เมตร สูง 4 เมตร ประตูติดโพลีคาร์บอเนตใส ท้ัง 2 บาน (Double Door) เปิด-
ปิดแบบสไลซ์ มีกล่องประตู รางน้ าสแตนเลสระหว่างโรงเรือนถ้าเป็นโรงเรือนแฝด ขนาด 0.2x0.2 
เมตร หนา 0.8 ม.ม อายุการใช้งานโครงสร้าง 9-10 ปีขึ้นไป ด้านบนคลุมด้วย PE 200 ไมครอน 
ด้านข้างคลุมด้วยตาข่ายกันแมลงสีขาวความถี่ 20 ตา (หรือ 32, 40, 50 ตา) อายุการใช้งาน 3-5 ปี 
การยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อคและสปริงล็อคในรางป้องก้นแมลง
ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี การระบายอากาศ อาศัยการถ่ายเทอากาศจากด้านข้างผ่านตาข่ายกันแมลง 
โครงสร้างท้ังหมดเป็นแบบน็อคดาวน์ เหมาะส าหรับปลูกพืชกินต้น ใบ ตระกูล ผักน าหน้า เช่น ผัก
สลัด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เป็นต้น และ พืชท่ีต้องขึ้นค้างเล้ือย เช่น 
แตงโม เมล่อน แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ ดอกไม้ ไม้ผล การเพาะกล้าพืชทุกชนิด 

5.3 โรงเรือนปลูกพืชแบบทรงหลังคาฟันเล่ือย (Saw tooth Greenhouse) โรงเรือน 
ประเภทนี้มีความแตกต่างจากแบบ หลังคาโค้งขาตรงแค่เพียงมีการระบายอากาศด้านบน ซึ่งช่วยท า
ให้อุณหภูมิในโรงเรือนไม่สูงมาก ตอม่อคอนกรีตทุกเสา 0.3x0.3x0.3 เมตร หรือเพิ่มตามขนาด
โรงเรือน เช่น 0.4, 0.5 เมตร เสาเหล็กกล่อง ชุบกัลป์วาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 1.2 ม.ม คานระนาบ คาน
ยาวด้านข้างกล่องประตูโรงเรือนท้ัง 2 บาน เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์  2x1 นิ้ว ความหนา 1.2 ม.ม 
โค้งหลังคา แขนค้ ายัน เสากระโดง แขนยึดโค้ง เหล็กกลม ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ความหนา 1.2 
ม.ม คานยาวยึดโค้งด้านบน คานยาวยึดคานระนาบ เหล็กกลม ชุบกัลวาไนซ์ 3/4 นิ้ว หนา 1.2 
มิลลิเมตร  ความกว้างเริ่มต้น 6 - 1,000 เมตร ความยาว 12 - 1,000 เมตร ความสูง 3.7 เมตร ถ้า
เป็นแบบมาตรฐาน กว้าง 6-8-10 เมตร ยาว 12-20-30-40-60-100 เมตร สูง 4 เมตร ประตูติดโพลี
คาร์บอเนตใส ท้ัง 2 บาน (Double Door) เปิด-ปิดแบบสไลซ์ มีกล่องประตู รางน้ าสแตนเลสระหว่าง
โรงเรือนถ้าเป็นโรงเรือนแฝด ขนาด 0.2x0.2 เมตร หนา 0.8 ม.ม อายุการใช้งานโครงสร้าง 9-10 ปี
ขึ้นไป ด้านบนคลุมด้วย PE 200 ไมครอน ด้านข้างคลุมด้วยตาข่ายกันแมลงสีขาวความถี่ 20 ตา(หรือ 
32, 40, 50 ตา) อายุการใช้งาน 3-5 ปี การยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อค
และสปริงล็อคในราง ป้องก้นแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี การระบายอากาศ อาศัยการถ่ายเทอากาศ
จากด้านข้าง และด้านบน ผ่านตาข่ายกันแมลง โครงสร้างท้ังหมดเป็นแบบน็อคดาวน์ เหมาะส าหรับ
ปลูกพืชกินต้น ใบ ตระกูล ผักน าหน้า เช่น ผักสลัด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักบุ้ง 
ผักกวางตุ้ง เป็นต้น และ พืชท่ีต้องขึ้นค้างเล้ือย เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ มะเขือ
เทศ ดอกไม้ ไม้ผล การเพาะกล้าพืชทุกชนิด  
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5.4 โรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาหน้าจ่ัว 2 ช้ัน (Even Span - Single Span) เป็น 
รูปแบบโรงเรือนท่ีใช้กันแพร่หลาย ในเขตอบอุ่นและเขตหนาว หลังคาอาคารออกแบบให้เปิดได้ เพื่อ
ระบายอากาศร้อนในฤดูร้อน รูปแบบอาคารนี้ไม่เหมาะกับประเทศในเขตร้อน 

5.5 โรงเรือนปลูกพืชแบบทรงหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) แบบขาตรง  
โรงเรือนประเภทนี้มีการระบายอากาศด้วย ระบบ Evaporation ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ 
ความช้ืนภายในโรงเรือน ซึ่งช่วยท าให้อุณหภูมิในโรงเรือนไม่สูงมาก มีตู้คอนโทรนแบบอัตโนมัติ 
ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน แสง ตอม่อคอนกรีตทุกเสา 0.3x0.3x0.3 เมตร หรือเพิ่มตามขนาดโรงเรือน 
เช่น 0.4,0.5 เมตร แบบหลังคาโค้ง ขนาดมาตรฐานกว้าง เท่ากันช่วงละ 6-10 เมตร ยาว 20-40 เมตร 
สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของโรงเรือน 4-5 เมตร โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์ท้ังหมด เสา
โรงเรือนเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2x2 นิ้ว ความหนา 1.2 มิลลิเมตร คานระนาบ คานยาวด้านข้าง
และกล่องประตู ประตูโรงเรือนท้ัง 2 บาน เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2x1 นิ้ว ความหนา 1.2 
มิลลิเมตร โค้งหลังคา แขนค้ ายัน เสากระโดงและแขนยึดโค้ง เหล็กกลมกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร คานยาวยึดโค้งด้านบน คานยาวยึดคานระนาบ เหล็กกลมกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4 
นิ้ว ความหนา 1.2 มิลลิเมตร  อายุการใช้งานโครงสร้าง 9-10 ปีขึ้นไป ทางด้านหน้าเป็นต าแหน่งของ
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 36-50 นิ้ว 1-1.5 แรงม้า วัสดุคลุมโรงเรือน คุมด้วยพลาสติก PE ใส หนา 200 
ไมครอน ด้านข้างช้ันในคุมด้วยตาข่ายกันแมลง 16-32 ตา ด้านนอก มีพลาสติกคลุมอีก 1 ช้ัน 
สามารถเปิด-ปิดด้วยรอกไฟฟ้าหรือรอกมือหมุน เพื่อระบายอากาศภายในกรณีท่ีไฟฟ้าดับหรือไม่
ต้องการใช้ระบบปรับอากาศช่ัวคราวการยึดพลาสติกและมุ้งตาข่ายติดกับโรงเรือนยึดด้วยรางล็อคและ
สปริงล็อคในราง ประตูโรงเรือนติดแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบสีใส ท้ัง 2 บาน(Double Door) เปิด-ปิด
แบบสไลซ์ มีกล่องประตู มีรางน้ าสแตนเลสระหว่างโรงเรือนถ้าเป็นโรงเรือนแฝด ขนาด 0.2x0.2 เมตร 
ความหนา 0.8 มิลลิเมตร โครงสร้างโรงเรือนท้ังหมดเป็นแบบน็อคดาวน์ 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางพฤติกรรมท่ีเกิดจากความต้องการ  ท าให้ 
เกิดแรงขับในการท่ีจะสนองความต้องการนั้นๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทฤษฎีพื้นฐานท่ีกล่าวถึง 
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg , 1959 , p.113-115) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีท่ีเป็น 
มูลเหตุท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจเรียกว่า The  Motivation  Hygiene  Theory) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึง
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation  Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการงาน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด 
ความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
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2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene  Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในการท างาน   
และมีหน้าท่ีให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน  เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต 
สถานะของอาชีพ สภาพการท างาน เป็นต้น 

มาสโลว์ (Maslow , 1970 , p. 69-80) ได้เสนอทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการ  
(Hierarchy of Needs ) ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า “มนุษย์เรามีความต้องการส่ิงอื่นๆ ก็เกิดขึ้นมาอีก 
ความต้องการของคนเราอาจจะเกิดขึ้นซับซ้อนกัน ความต้องการอันหนึ่งอาจยังไม่หมดไป ความ
ต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้” โดยมีล าดับข้ันดังนี้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน 
ของมนุษย์ เน้นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety  Needs) เป็นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตท้ัง 
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ความเจริญก้าวหน้าอบอุ่นใจ 

3. ความต้องการทางสังคม (Social  Needs) เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม 
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก  ต้องการความเป็นมิตร ความรักจากเพื่อนร่วมงาน 

4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem  Needs) มีความอยากเด่นในสังคม  มีช่ือเสียง 
อยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง อยากมีความอิสรเสรีภาพ 

5. ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization  Needs) เป็น 
ความต้องการในระดับสูง  อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จในชีวิต  ซึ่งเป็นไปได้อยาก 

แมคเคิลแลนด์ (McClelland , 1975) ได้แบ่งการจูงใจตามความต้องการพื้นฐานของ 
บุคคลนี้ ความต้องการอ านาจ  บุคคลต้องการความมีอ านาจอย่างมากใช้อ านาจในการสร้างอิทธิพล
เพื่อควบคุมการท างาน  โดยการแสวงหาความเป็นผู้น าตามความต้องการความผูกพัน บุคคลมีความ
ต้องการผูกพันเป็นอย่างมาก  ความผูกพันนั้นต้องเกิดจากความรักจึงจะท าให้บุคคลมีความสุข และ
สามารถหลีกเล่ียงการไม่ยอมรับของสังคมได้  บุคคลจะรักษาสัมพันธ์ภาพท่ีดีท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในสังคมไว้ ความต้องการความส าเร็จบุคคลต่างมีความต้องการอย่างแรงกล้าในอันท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จมีความกลัวต่อความล้มเหลวต้องการงานท่ีท้าทายการวิเคราะห์และประเมินปัญหา
ของการท างานด้วยตนเอง และต้องการข้อมูลท่ีรวดเร็ว ถ้าประสบความล้มเหลวหรือผิดหวังจะมี
อารมณ์หงุดหงิด 

จากทฤษฎีการจูงใจท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์ในการท างาน 
เน้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรื่อง ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ า
จุน เพราะความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองจะน าไปสู่ความพึงพอใจ 

2.  การวัดสภาพความพึงพอใจ 
     การวัดระดับความพึงพอใจ  มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ภณิดา  ชัยปัญญา (2541 , หน้า 38) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถท าได้

หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
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1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง 
สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ  ค าถามดังกล่าวอาจถามความ
พอใจในด้านต่างๆ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ี 
ดีจะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด จากกริยาท่าทาง  วิธีการนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน 

บุญชุม  ศรีสะอาด (2545 , หน้า 64-65) กล่าวว่า การวัดสภาพความพึงพอใจ วัดได้ 
จากการใช้วิธีการให้คะแนนแก่ค าพูด หรือข้อความซึ่งแสดงถึงเจตคติท่ีดีและไม่ดีต่อส่ิงนั้นๆ แบบท่ี
นิยมใช้กันมาก คือ แบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีการก าหนดอันดับ 5 อันดับด้วยกัน ในแต่ละ
ข้อความซึ่งแสดงเจตคติ เช่น เจตคติทางบวก คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด คะแนนท่ีให้เป็น 5  4  3  2  1  และถ้าเป็นเจตคติในเชิงลบจะได้
คะแนน 1  2  3  4  5 ส าหรับข้อความท่ีแสดงถึงเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  คะแนนเจตคติท่ีได้ก็คือ ผลรวมของการแสดงความคิดเห็น
ท้ังพึงพอใจและไม่พึงพอใจในขนาดต่างๆ ท่ีเขาเลือก 

ใกล้รุ่ง  นคราวนากุล (2547 , หน้า 70) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจเป็นการวัดด้าน 
ทัศนคติ หรือเจตคติท่ีเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกท่ีค่อนข้างซับซ้อนยากท่ีจะวัดได้โดยตรง  
ดังนั้น การวัดความพึงพอใจจึงใช้การวัดโดยอ้อมด้วยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน แต่
การวัดผลความพึงพอใจมีขอบเขตจ ากัดคือ การวัดจะเกิดความคาดเคล่ือนได้ตลอดเวลาท่ีวัด ถ้า
บุคคลแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง  ซึ่งความคาดเคล่ือนดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นได้เป็น
ธรรมดาของการวัดท่ัวๆ ไป 

ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยมีการก าหนดอันดับ 5 อันดับด้วยกัน ในแต่ละข้อความซึ่งแสดงเจตคติ เช่น เจตคติ
ทางบวก คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยต่างประเทศ 

Mississippi  Research  and curriculum  Unit  for  Vocational  and Technical  
Education , State  College  (1995) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ 
เพื่อก าหนดกรอบอาชีพโปรแกรมช่างซ่อมรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในมล
รัฐและมิสซิสซิปปีวิทยาลัย   
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 ผลการวิจัย พบว่า 
 ส่วนท่ี 1  กรอบหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์  เอกสารแนะน าหลักสูตร ค าอธิบาย
โปรแกรมหลักสูตร และรายการสมรรถนะตามล าดับ 
 ส่วนท่ี 2  โครงร่างหลักสูตร รายวิชา โปรแกรมเทคโนโลยียานยนต์ มีดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้า
รถยนต์  2) ระบบเบรก  3) ระบบส่งก าลังรถยนต์แบบธรรมดาและการขับเคล่ือน  4) พื้นฐานระบบ
เช้ือเพลิง  5) พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องยนต์  6) การซ่อมเครื่องยนต์  7) ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  8) ระบบท าความร้อนและปรับอากาศรถยนต์  9) การส่งก าลังอัตโนมัติและการ
ขับเคล่ือน 10) ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  11) ระบบบังคับเล้ียวและ
รองรับน้ าหนักรถยนต์  12) การสมดุลล้อ   
 นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย  ค าอธิบายรายวิชา  ข้อก าหนดเบื้องต้น  
รายการสมรรถนะ   
 ส่วนท่ี 3  รายการหัวข้อและทักษะท่ีจะใช้สอนและสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน 
 อัลเบิร์ต  ฮูกเวลด์ และคณะ (Albert, W.M. Hoogveld, et al., 2005) ได้ท าการวิจัยการ
ฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อการออกแบบการสอนโดยเน้นสมรรถนะเป็นฐาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน 
25 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างการท างานแบบเน้นผลผลิตกับการท างานแบบเน้นกระบวนการผล
การศึกษาพบว่า ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน 
(Competency-Based  Higher  Education : CBE) เนื่องจากครูผู้สอนเผชิญปัญหาจากการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรใหม่ ท่ีเป็นนามธรรมไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม จากการศึกษาในครั้งนี้ 
ครูผู้สอนท่ีได้รับการฝึกอบรมให้ใช้วิธีการออกแบบการสอน  ภายหลังจากการฝึกอบรมครูผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Competency-Based  Higher  Education ได้ดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการออกแบบโดยเน้นประสบการณ์และเมื่อเปรียบเทียบการใช้เงื่อนไขการทดลองโดย
มีตัวอย่างงานแบบเน้นกระบวนการกับแบบเงื่อนไขการฝึกอบรมแบบเก่าท่ีเน้นการผลิต  พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญประเมินให้คุณภาพการออกแบบตัวอย่างงานท่ีเน้นผลผลิตสูงกว่าตัวอย่างงานท่ีเน้น
กระบวนการ 
 ฟิตเรียลโต  และคณะ (Fitrianto, A.R., et al., 2014) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการระดับอุดมศึกษา  ส าหรับนักศึกษามุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย 
ภายใต้กระบวนการเปล่ียนแปลง  มีจุดประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
ส าหรับนักศึกษามุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและการศึกษา 
ซึ่งสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการท่ีจะพัฒนานักศึกษามุสลิม ประกอบด้วย  1) ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ ได้แก่  การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร  การตลาด    การวิเคราะห์เศรษฐกิจ  
การส่ือสาร  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่  2) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ 
การปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ  การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  และ 3) เจตคติ  เป็นความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ การเป็น
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ผู้ประกอบการกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวมุสลิม  โดยมีวิธีการด าเนินการ คือ พัฒนา
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการจัดท าหน่วยการเรียนการสอนแทรกไว้ในหลักสูตร ซึ่ง
ด าเนินการได้ 2 วิธี คือ  
 1. สร้างกลุ่มนักศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดท าเป็นหลักสูตรพิเศษ    
ในวิธีการนี้ กลุ่มนักศึกษาท่ีถูกสร้างขึ้นมุ่งเน้นจะเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนท่ีมีความรักในส่ิงเดียวกันและเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ
เหมือนกัน  กล่าวคือ การสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นี้จะไม่ผูกติดกับกฎหมายของอิสลาม  
 2. การก าหนดเนื้อหาของการผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร  ด้วยการแทรกเนื้อหาเข้าไปใน
หลักสูตร การด าเนินการนี้ขึ้นอยู่กับเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์โดยตรง โครงสร้างและวิธีการอย่างเป็นระบบนี้จะท าให้นักเรียนสามารถท่ีจะบรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนท่ีได้ก าหนดไว้ 
     การก าหนดเนื้อหาในหลักสูตรผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ 3 เทคนิค  
1) เทคนิคการแทรกเนื้อหาของผู้ประกอบการไว้เป็นหนึ่งในหัวข้อย่อยของหลักสูตรหน่วยท่ีน าเสนอ  
2) เทคนิค การสร้างหลักสูตรใหม่ วิธีการนี้สร้างหน่วยการเรียนใหม่ คือ หน่วยการเริ่มต้นแนะน าการ
เป็นผู้ประกอบการเข้าไปในในหลักสูตรท่ีมีอยู่  3)  การพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ โดย
ผู้เช่ียวชาญในการเป็นผู้ประกอบการ  วิธีการนี้จะเสนอในบางหน่วยท่ีควรจะเลือกเนื้อหาวิชาเพื่อไป
เติมเต็มคุณลักษณะขั้นต่ าของการเป็นผู้ประกอบการ 
 การวิจัยในประเทศ 

วารีรัตน์  แก้วอุไร และเทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย (2552) ได้ศึกษาค้นคว้าในการท าวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา” โดยมีขั้นตอนการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ด้วยการเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ต่อจากนั้นได้ท าการทดลองใช้หลักสูตร  และขั้นตอนสุดท้ายเป็น
การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม  ผลการวิจัย  พบว่า  องค์ประกอบของหลักสูตรท่ีได้มาจาก
การศึกษาสภาพความต้องการนั้นประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ี
ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด  ทักษะปฏิบัติ และเจตคติท่ีดีเข้าไว้ด้วยกัน  รวมท้ัง
โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตร  กิจกรรมฝึกอบรมเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรม
กลุ่ม  ส่ืออุปกรณ์ฝึกอบรม  การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม  จากผลการทดลองใช้หลักสูตร 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 

ลดาวัลย์  ภู่พลับ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง 
การแปรรูปสัตย์น้ า ส าหรับกลุ่มแม่บ้านจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า ส าหรับกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาประสิทธิผล
ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า ส าหรับกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสงขลา 
ซึ่งการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้  ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์สถานการณ์/ส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการท่ี
แท้จริง ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน น าผล
การศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาด าเนินการสร้างและตรวจสอบหลักสูตร ขั้นตอนท่ี  3  การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า  ท่ีตรวจสอบคุณภาพแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การศึกษาน าร่อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
หลักสูตรและการทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร  ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เป็นการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ในจังหวัดสงขลา 1,018 กลุ่ม จ านวน 28,504 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน ต.ห้วยหลอ อ.บางกล่ า  จ.สงขลา จ านวน 30 คน โดยวิธีการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า ส าหรับกลุ่ม
แม่บ้านในจังหวัดสงขลา พิจารณาจาก 1) คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) คะแนนเฉล่ียด้านทักษะการปฏิบัติงานและช้ินงานหลังการ
ทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 80.82 ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  3) ความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ า 
ภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรมีค่าเฉล่ียรวม 4.21 มีความพึงพอใจมาก 

พลวัต  วุฒิประจักษ์ (2553) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญา 
ส าหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูท่ีพึงประสงค์ มีด าเนินการวิจัยและพัฒนา 4 
ขั้น คือ   ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2   การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาครู  ขั้นตอนท่ี  3  การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาจิตต
ปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาครู  ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญา
ศึกษาส าหรับนักศึกษาครู  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด้วย
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Method  Research) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษา
ครูมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตของนักศึกษาครู โดยมีคุณลักษณะความ
ตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา จิตสาธารณะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยทุกฝ่ายเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยเฉพาะหน่วยผลิตและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 2. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา AFDDCER Model  
โดยมีหลักการจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญมุ่งพัฒนาความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์เน้นการใช้สติปัญญาเข้าถึงความจริงเช่ือมโยงสรรพศาสตร์อย่างสมดุลตามหลักการ
เรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงและพื้นฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญา จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้ าง
คุณลักษณะบัณฑิตครูท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้
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เพื่อการเปล่ียนแปลง การสงบนิ่ง โยคะ สุนทรียสนทนา  สุนทรียศิลป์  การศึกษาชุมชน กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์  การพัฒนาหลักสูตรมี 4 ข้ันตอน คือ  1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis  of  
Foundation : AF)  2) ขั้นออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Design and Development : DD) 3) ขั้น
การสร้างสรรค์ประสบการณ์ (Construction  of Experiences : CE) 4) ขั้นการสะท้อนข้อมูลจาก
การพัฒนาหลักสูตร (Reflection : R) และขั้นตอนการน าหลักสูตรรายวิชาไปใช้ในช้ันเรียน 4 ขั้นตอน
ตามรูปแบบ MILER  Model ดังนี้ 1) ขั้นสงบนิ่งอยู่กับตัวเอง (Mindfulness : M)   2) ขั้นการให้
ความรู้ (Information : I)  3) ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรม (Learning  Experience : LE)  
4) ขั้นการสะท้อนความคิดจากการจัดกิจกรรม (Reflection : R) โดยมีการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละขั้นมีดังนี้ (AEC) 1) การสร้างความตระหนักในตน (Awareness :A) 2) สร้างเสริม
ประสบการณ์ (Enhancement :E) 3) ใคร่ครวญตรวจสอบการเปล่ียนแปลง (Checking : C)  
 3. ประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาหลังใช้พบว่า 1) นักศึกษาครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา สามารถประยุกต์น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนและ
การสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) นักศึกษาครูมีคุณลักษณะบัณฑิตครูท่ีพึง
ประสงค์มีความตระหนักรู้ในตนเอง  เมตตาต่อเพื่ อนมนุษย์ท างานเพื่อส่วนรวมและคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
รายวิชาจิตตปัญญาศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และต้องการให้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพครูเพราะ
เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียน  สามารถน าหลักการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปขยายผลสู่ผู้เรียนใน
ช้ันเรียน 

พุทธ  ธรรมสุนา (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ 
สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ของสาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคเลย ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัย
และพัฒนา มี 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาปัญหาความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 2  ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  ปรัชญาสังคม  รวมถึงโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการน าหลักสูตรไปใช้  ขั้นตอนท่ี 3  ประเมินความเหมาะสมของเอกสาร  คู่มือ แนว
การจัดการเรียนการสอนความพร้อมของครูและทรัพยากรจัดการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามโครงสร้างหลักสูตร รวม 4 อาชีพ 

ประกอบด้วย 31 หน่วยสมรรถนะ 213 สมรรถนะ 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( x  =  4.29 , S.D = 0.50) 
โครงสร้างหลักสูตร ( x  =  4.19 , S.D. = 0.19) ข้อก าหนดโมดูลอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ 
( x  =  4.33 , S.D. = 0.43) และการบริหารหลักสูตร ( x  =  4.10 , S.D. = 0.47) 

สุพัตรา  พรหมพิชัย (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัย
ทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัย
การตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบ
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คุณภาพของหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาผลการใช้หลักสูตร
รายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัย

การตลาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยตลาด  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะทางการวิจัยการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจทางการ
วิจัยการตลาด  ทักษะในการปฏิบัติการวิ จัยทางการตลาดและเจตคติต่อการวิจัยการตลาด  
คุณลักษณะของผู้เรียนควรมีความต้ังใจท่ีจะติดตามการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  มี
ความใฝ่รู้ มีเหตุผล มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การจัดการเรียนรู้แบบ การจัดการเรียนรู้แบบวิจัย 
ระดับท่ี 1 เรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการอภิปรายเชิงวิชาการร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ระดับท่ี 2  เรียนรู้จากผลการวิจัย  ระดับท่ี 3  เรียนรู้จากงานวิจัย  ระดับท่ี 4  การท า
รายงานเชิงวิจัยตามลักษณะสาระของแต่ละหน่วยการเรียน  ระดับท่ี 5 ท าวิจัยทางการตลาด  มุ่งฝึก
ทักษะการวิจัยทีละขั้นตอน  6 ขั้นตอน ได้แก่  การระบุปัญหาวิจัย  การต้ังสมมติฐานการวิจัย  การ
พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุป 

2.  ผลการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วยแนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรใช้แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  วิธีการจัดการเรียนรู้  น าการสอนแบบเน้นวิจัยมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะทางการวิจัยการตลาด  ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด  
ทักษะวิจัยการตลาด และเจตคติท่ีดีต่อการวิจัย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการทุกขั้นตอน  
การหาคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ  พบว่า หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  =  4.56 , S.D. = 0.64) และมีความสอดคล้องขององค์ประกอบ
หลักสูตรระหว่าง 0.78-1.00 

3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  พบว่า  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยหลักสูตรท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยการตลาด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  นักศึกษามีทักษะวิจัยการตลาดหลังเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ 
อยู่ในระดับดี ( x  =  3.30 , S.D. = 0.46) และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 นักศึกษามีเจตคติต่อวิจัย
การตลาดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาท่ีพัฒนาขึ้นในระดับ
มาก ( x  =  4.21 , S.D. = 0.58) 
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วารุณี  อัศวโภคิน (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์คือ 
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อศึกษาลักษณะมุ่ง
อนาคตของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อหลักสูตร  และเพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในของกลุ้มตัวอย่าง   กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 285 คน 
และกลุ่มท่ีสอง กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร แบบประเมินความสอดคล้อง และแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
ลักษณะมุ่งอนาคต และแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  

ผลการวิจับ พบว่า  
1. หลักสูตรฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ีก าหนดไว้สามารถน าไปใช้ได้  
2. ผลการทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

สรุปได้ว่าค่าคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ด้านความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีความ 
พึงพอใจในระดับมาก ในด้านลักษณะมุ่งอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมมีลักษณะมุ่งอนาคต ด้านท่ัวไป
และด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแรงจูงใจภายในด้านลักษณะงานและ
พลังจูงใจในการท างานอยู่ในระดับสูง แต่แรงจูงใจภายในด้านสภาพแวดล้อมการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

อังคณา  เรืองชัย (2555) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การ
ท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริม
ในครอบครัว การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในต าบลศาลาแดง อ.บางน้ าเปรียว  
จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบก าหนดจ านวน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความต้องการ แบบประเมินความเหมาะสม  แบบประเมินความสอดคล้อง แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ  แบบประเมินความสามารถ  แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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ผลการวิจัยพบว่า  
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่องการท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมใน 

ครอบครัวมีข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรในระดับมาก   
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็น 

อาชีพเสริมในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 16.16 คะแนน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว ค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้  
 
 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 

ภาพท่ี 3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  
 

ผลการเรียนรู้ของผูร้ับการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  
  
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล  
จุดประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้าง
หลักสูตร  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
การวัดผลและประเมินผล   



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง  โรงเรอืนอัจฉริยะส าหรับ 
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนี้ได้มีลักษณะเป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research  and  Development) ซึ่งมขีั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
การด าเนินงานตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 

ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   การวิเคราะห์สถานการณ์และการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 

 การส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับเกษตรกร เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้าอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 80 คน  
โดยได้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง  

โรงเรือนอัจฉริยะ คือ แบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ 

การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 

อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อส ารวจข้อมูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง  มีข้ันตอนใน
การด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ต ารา และวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันและ
การสร้างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ    
 3. ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการจัดการเรียนตาม
หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์    
 4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัด
อุตรดิตถ ์ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ความต้องการความสนใจ ในการเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อค าถาม และความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถามแต่ละ
ข้อ  โดยพิจารณาหาค่าความสอดคล้องผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งก าหนดเกณฑ์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC)  แต่ละข้อต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.70 พบว่า รายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.89-1.00 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ถือว่ามีความสอดคล้องทุกรายการ 
 6. ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
 7. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานกับผู้น ากลุ่มเกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจฝึกอบรมหลักสูตรฝึกระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลจากการการสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรมาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์   

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 

โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะท่ีได้มาจาการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 แล้วตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร 

1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลการตรวจสอบร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ  

จ านวน 9 คน  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน   จ านวน 3 คน 
1.2  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล   จ านวน 3 คน 
1.3  ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร    จ านวน 3 คน 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ มีดังนี้ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 3 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาหลักสูตรและการสอน 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา 
3. มีประสบการณ์สอนในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ผู้เช่ียวชาญด้านวัดผลและประเมินผล จ านวน 3 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิจัยการศึกษาหรือการวัดผลและ 

ประเมินผล 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือนักการศึกษาด้านวิจัยการศึกษาหรือวัดผลปละประเมินผล 
3. มีประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยหรือการประเมินผลการศึกษา ไม่น้อยกว่า  

5 ปี 
 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 3 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเกษตรหรือเทคโนโลยีการเกษตร 
2. เป็นนักวิชาการเกษตรหรือนักส่งเสริมการเกษตร 
3. มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง  

โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก ่
2.1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและ

นักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
2.2 เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 
2.2.1 คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรอืนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 

ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรอืนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ 

เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2 ศึกษาข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาเป็นข้อมูล 
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันและก าหนดเนื้อหาสาระ 
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1.2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
1.2.2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม 

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีองค์ประกอบ 7  องค์ประกอบ ได้แก่  
หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4    แสดงขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
 

  รายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ด าเนินการดังนี้ 
  การก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  7  
องค์ประกอบ ได้แก่  หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์ของรายวิชา  โครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  มีรายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการพัฒนา
หลักสูตร 

 

หลักการและเหตุผล 

การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เข้าอบรม จุดประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

เน้ือหาสาระ 

 

วิเคราะห์กรอบมาตรฐาน
ของหลักสูตร  หลักการ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ระยะสั้น 

 
วิเคราะห์จุดประสงค์
สาขาวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้

 

การวัดและประเมินผล   
การเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ 

วิเคราะห์มาตรฐานรายวิชา  
วิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
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 หลักการและเหตุผล   
 เป็นการน าข้อมูลพื้นฐานท่ีสังเคราะห์ได้มาพิจารณาก าหนดหลักการของ
หลักสูตรว่ามีหลักการและเหตุผลอย่างไรท่ีควรจะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะ ขึ้นมาควรมีจุดเน้นอะไรและมุ่งให้เกิดผลแก่นักศึกษาอย่างไร 
 จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา  เป็นการน าผลจากการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 ของการวิจัย  มาสรุปเป็นร่างจุดประสงค์รายวิชา  โดยพิจารณาถึง
ความชัดเจน ความเหมาะสมจากหลักการ  การจ าแนกเป็นจุดประสงค์ย่อยตามหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตร และข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีได้จากการสังเคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
 2. มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 3 ด้าน 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อม  การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 เป็นการก าหนดรายละเอียดช่ือหลักสูตร ระดับการพัฒนาจ านวนเวลา  

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจ านวนช่ัวโมงรวมทั้งหมดท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนา  
 เนื้อหาสาระ   
 การก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร ผู้วิจัยท าการคัดเลือกให้สอดคล้อง 

กับจุดประสงค์รายวิชาของหลักสูตรโดยค านึงถึงระยะเวลาและวุฒิภาวการณ์พัฒนาการของผู้เข้ารับการ
อบรม ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจากงานวิจัยนี้ได้มาโดย 
 1. ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาตามรายละเอียดของความต้องการพื้นฐาน
ของเกษตรกรให้ครอบคลุมนิยามท่ีก าหนด 
 2. จัดระเบียบ เรียงล าดับเนื้อหาโดยรวมเป็นกลุ่ม จ าแนกเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดให้มีเนื้อหา จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 เป็นการก าหนดแผนกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรระยะส้ัน  ผู้วิจัยก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ รวม
ท้ังหมด 5 แผน รวมเวลา 38ช่ัวโมง ได้แก่ 

 แผนการจัดกิจกรรมท่ี 1  ส าหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้ 
ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern  Farm)  เวลา  6  ช่ัวโมง 

 แผนการจัดกิจกรรมท่ี 2  ส าหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  ระบบ 
ควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ (Control System)  เวลา  8  ช่ัวโมง   
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 แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3  ส าหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การ 
บริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT)  เวลา  8  ช่ัวโมง 

 แผนการจัดกิจกรรมท่ี 4  ส าหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  ระบบ 
ต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler  System)  เวลา  8  ช่ัวโมง 

 แผนการจัดกิจกรรมท่ี 5 ส าหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พลังงาน 
ทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern  Farm)  เวลา  8  ช่ัวโมง 

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
 การก าหนดส่ือและแหล่งการเรียนรู้เป็นการน าเสนอแนวทางว่าการเลือก 

ส่ือท่ีเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และวัยของผู้เรียน รวมถึงการตอบสนองต่อผลการเรียนท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นผู้เรียนว่าควรเป็นอย่างไร  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมกับผู้เรียนควรเป็น
อย่างไร  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย ใบ
ความรู้  ใบงาน  ใบมอบหมายงาน ชุดฝึกทักษะ  เนื้อหาใน Power point ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน
อัจฉริยะ เป็นต้น  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร 

 การประเมินผลการเรียนรู้   
 การก าหนดแนวการประเมินผลการเรียนรู้  ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 

ประเด็นความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ ควรประเมินอย่างไร 
 2. ศึกษาแนวทางการสร้างประเด็นค าถามหรือสถานการณ์ตาม 

พฒันาการของผู้เรียนท้ังด้านสติปัญญา และพัฒนาการทางจริยธรรม 
 3. ออกแบบเครื่องมือและวิธีการวัดผล  โดยใช้เทคนิควิธีการวัดผล 

และเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการวัดภายใน  

(ผู้เรียนประเมินตนเอง) และวิธีการวัดภายนอก (โดยครูผู้สอน) ใช้ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
ประกอบกัน 

 5. หลักสูตร  การจัดการเรียนและการวัดและประเมินผลเป็นเรื่อง 
เดียวกันไม่แยกส่วนเน้นการประเมินเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 6. การวัดและประเมินผลท้ังระบบใช้การประเมินหลักสูตรก่อน 
น าไปใช้ การประเมินขณะใช้หลักสูตร และการประเมินหลังใช้หลักสูตร  ตามขั้นตอนของการวิจัยโดยวัด
ความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการดังนี้ 

    6.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรียน (Pretest) คือ แบบทดสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ   

    6.2 การวัดและประเมินผลหลังเรียน (Posttest) คือ แบบทดสอบด้าน 
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
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1.2.3 น าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม 
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน  เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี ้
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
 2) ก าหนดกรอบประเด็นท่ีจะประเมิน โดยท าการศึกษารายละเอียดของ
โครงสร้างหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ใน
หลักสูตร 

3) สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบ 
หลักสูตร  น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ตรวจสอบตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถามกับองค์ประกอบ
ของหลักสูตร และความเหมาะสมในประเด็นการประเมิน ลักษณะของข้อค าถามและภาษาท่ีใช้  โดย
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องด้านองค์ประกอบหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ( Index of 
Item  Objective  Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    มีความเห็นว่า สอดคล้อง ก าหนดเป็น +1 
    มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ  ก าหนดเป็น 0 
    มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง ก าหนดเป็น -1 
    ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้และ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ 
0.78 – 1.00 แสดงว่าองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีความ
สอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ     

1.2.4 น าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ท่ีผ่านการพิจารณา 
จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 

 การจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากโครงร่างหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ในการจัดท าโครงร่าง
เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  โดยเอกสารประกอบหลักสูตร ท่ี
ผู้วิจัยจัดท าขึ้น  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คู่มือการใช้หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. คู่มือการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย จุดประสงค์ของหลักสูตร ค าแนะน าการใช้
หลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร  เนื้อหาสาระและระยะเวลา  กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
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และการประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีใช้เสริมหลักสูตร  เพื่อให้ผู้สอนเป็นคู่มือในการท า
ความเข้าใจและน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละครั้ง ซึ่งแผนการเรียนรู้หนึ่งๆ ประกอบด้วย 1) ล าดับท่ีของแผน  
2) ระยะเวลาท่ีใช้สอน 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) เนื้อหาสาระ 6) กิจกรรมการเรียน
การสอน 7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 8) การวัดผลและประเมินผล ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มี
เอกสารท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ครบถ้วนรวมทั้งเครื่องมือวัดและประเมินผล  
3.   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการ 
สอน  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้วยวาจา จ านวน 9 คน และประสานกับ
งานสารบรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน และด าเนินการจัดหนังสือส่งไปพร้อมกับหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  ดังนี้ 

3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบวัด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยก าหนดเกณฑ์การแปลค่าของคะแนน ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา  สายยศ , 2538 , หน้า 183)  
 5   หมายถึง   มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 
 3   หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อย 
 1   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  
 แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินความเหมาะสมหลักสูตรมาวิเคราะห์  โดยหา 
ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ , 
2538 , หน้า 183) 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00   หมายถึง   มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ียอมรับได้ คือ มีความ 
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เหมาะสมในระดับมากขึ้นไป ( x 00.1.,50.3  DS ) ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดผู้วิจัยจะขอความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะอีกครั้ง 

3.2  แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์ 
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC)  ผลการประเมินความ
สอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร  ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ไว้แต่ละข้อต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.70 ถือว่ามีความสอดคล้อง  
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
 ในขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

1. ระยะการศึกษาน าร่อง 
แหล่งข้อมูล 
ประชากรท่ีใช้ในการทดลองหลักสูตร คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ารับอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  

เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ในพื้นท่ี อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ 

ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีดังนี้ 
1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและ 

นักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม 

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
3.  แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
4.  แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ โดยด าเนินการสร้างและหา 

คุณภาพในขั้นตอนท่ี 2 
2. เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม 

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพใน 
ขั้นตอนท่ี 2 

3. แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและ 
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นักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบทดสอบ  มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระโรงเรือนอัจฉริยะ จุดประสงค์ 
ของหลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้  สมรรถนะรายวิชา  เนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียน รวมถึง
วิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

3.2 ก าหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ พฤติกรรมย่อยท่ีต้องการวัด  เนื้อหาสาระท่ี 
ต้องการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
 3.3 จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ วิเคราะห์จุดประสงค์ และเนื้อหาสาระเพื่อ
ก าหนดข้อค าถามให้ครอบคลุมท้ังจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ และจ านวนข้อค าถามท่ีต้องการทดสอบ 
ซึ่งประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ ก าหนดได้ 3 ประเด็นหลัก  ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
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1. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern   
   Farm) 

3 2 1    7 

2. ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ  
   (Control  System) 

 
3 

 
2 

 
1 

    
7 

3. การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT) 3 2 1    7 
4. ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler System) 3 2 1    7 
5. พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern   
   Farm) 

3 2 1    7 

รวม 15 10 5    35 
 

 3.4 สร้างแบบทดสอบตามกรอบของตารางวิเคราะห์แบบทดสอบท่ีจัดท าไว้  ลักษณะ
ของแบบทดสอบเป็นปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ ซึ่งต้องการข้อค าถามท่ีจะน าไปใช้ในการ
ทดสอบจริง จ านวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินการประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
  ถ้าตอบถูกตามท่ีเฉล่ีย    ให้ 1 คะแนน 
  ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน   
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 3.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ท าการตรวจสอบว่าแบบทดสอบแต่ละข้อว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  (Item  Objective  Congruence)  
  ให้คะแนนเท่ากับ +1  เมื่อแน่ใจว่า  แบบทดสอบวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนนเท่ากับ   0  เมื่อไม่แน่ใจว่า  แบบทดสอบวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนนเท่ากับ -1  เมื่อแน่ใจว่า  แบบทดสอบวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 3.6 น าผลการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาท าการวิเคราะห์ค่า IOC คัดเลือกข้อค าถาม
ท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความตรงสามารถน าไปใช้ได้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2546 ,หน้า 
117) พิจารณาเลือกข้อท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้จ านวน 25 ข้อ และข้อท่ีมีค่าต่ ากว่า 0.50  น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญในด้านภาษาของข้อค าถามให้ผ่านเกณฑ์ ท่ี
ก าหนด 
 3.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสภาพคล้ายคลึงกับ
กลุ่มทดลอง โดยใช้กลุ่มเกษตรกรอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 20 คน เพื่อหาคุณภาพ โดยน า 
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ใช้เกณฑ์ดัชนีความยากง่ายก าหนดไว้อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 
และวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r)  ซึ่งก าหนดค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป และ
คัดเลือกข้อท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดตามเกณฑ์ไว้ 25 ข้อ มีผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 
 3.8 น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะท่ีเลือกไว้ไปหาค่า
ความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (Reliability) โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับ
ได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 (สุวิมล  ติรกานันท์ , 2550 , หน้า 148-153) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่น 0.7213 
 3.9 จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะฉบับสมบูรณ์  

4. แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน  มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
4.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานจากเอกสาร  

ต ารางานวิจัยท่ีข้อง  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาสาระ หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.2 ก าหนดกรอบในการประเมินทักษะ  เพื่อสร้างแบบประเมินทักษะในการ 
ปฏิบัติงาน  ซึ่งประเด็นในการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน  3 ประเด็นหลัก ได้แก่   
  4.2.1 การเตรียมความพร้อม 
  4.2.2 การปฏิบัติงาน 
  4.2.3 ผลการปฏิบัติงาน 
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    4.3  สร้างแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินจากการปฏิบัติในแต่ละ
หน่วยการเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (วิเชียร  เกตุสิงห์ , 2538 , 
หน้า 9) ดังนี้ 
  มาก  ให้ 3  คะแนน 
  ปานกลาง ให้ 2  คะแนน 
  น้อย  ให้ 1  คะแนน 
  น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย  2.34-3.00  หมายถึง  มีทักษะในเรื่องนัน้ๆ ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย  1.67-2.33  หมายถึง  มีทักษะในเรื่องนัน้ๆ ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.66 หมายถึง  มีทักษะในเรื่องนั้นๆ ในระดับน้อย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทักษะในการปฏิบัติงานท่ียอมรับได้ คือ 
ทักษะในเรื่องนั้น ๆ ในระดับปานกลางขึ้นไป ( x = 1.67-3.00) ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดผู้วิจัยจะให้ผู้เข้า
อบรมฝึกทักษะในเรื่องนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง  
    4.4  น าแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสร้างขึ้นเสนอให้ต่อเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามแต่ละ
ข้อ  โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างของเนื้อหาของข้อค าถามกับนิยาม  ความครอบคลุมเนื้อหา
กับนิยาม  ความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา โดยประยุกต์ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(Item  Objective  Congruence) และพิจารณาเลือกข้อท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมีค่าต่ ากว่า 
0.50 ได้น ามามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ข้อค าถามใช้ได้ทุกข้อ 
    4.5 น าแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญให้เป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

2. ระยะการทดลองใช้หลักสูตร 
แผนการด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองใช้หลักสูตรเนื่องจากผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผู้เข้าอบรม  จึงใช้รูปแบบการทดลองแบบ
หนึ่งกลุ่มทดลองวัดสองครั้ง (One  Group  Pretest-Posttest  Design) ดังนี้ 
 

    O1  X  O2 

   
 เมื่อ    O1 หมายถึง   คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
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  O2 หมายถึง  คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
  X    หมายถึง การสอนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะ 
  การด าเนินการทดลอง   

ในการด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีการ 
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. เลือกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
2. น าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับสมาชิกเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเข้ารับการ 

อบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ี
สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ด าเนินการตามกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีก าหนดในหลักสูตร  โดยด าเนินการดังนี้ 
      2.2.1  ก่อนการทดลอง  ท าการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ
ก่อนเรียน 
                         2.2.2 ท าการทดลองใช้หลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการรู้แบบสาธิต  
4 ขั้นตอน คือ 1 ) ขั้นเตรียมการสอน  2) ขั้นสาธิต 3) ขั้นสรุป  และ 4) ขั้นวัดผล โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมท้ังส้ิน 38 ช่ัวโมง โดยใช้แผนการการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งการจัดเรียนรู้เน้นผู้เข้ารับ
การอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงทีละขั้นตอน  เมื่อเสร็จส้ินการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนตามหลักสูตรท า
การวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะหลังเรียน และประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการด าเนินการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 
อัจฉริยะ รวมทั้งส้ิน 38 ช่ัวโมง 

2. ด าเนินการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะก่อนและหลังการอบรมตาม 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ใช้สถิติทดสอบที 
( t-test Independent) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

3. ด าเนินการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานหลังการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานหลังการอบรมท่ีก าหนดร้อยละ 75 โดยใช้
สถิติทดสอบที (t-test one Sample) 
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ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
 ขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการอบรม หลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยด าเนินการดังนี้ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่ม เกษตรกร เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน 80 คน ท่ีเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์มี 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหาสาระ  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน  และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
 วิธีการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้วิจัยมีวิธีการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ศึกษา เอกสาร  ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันและการสร้าง 
เครื่องมือแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3.  ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 4.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  5    หมายถึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

                     2    หมายถึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
          1    หมายถึง  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
5.น าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรต่อผู้เช่ียวชาญ  เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index  of Item Congruence : 
IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.70 ข้ึนไป ผลการพิจารณาข้อค าถามค่าดัชนี
ความสอดคล้องมีค่า 0.80-1.00 แสดงว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกด้าน   

6.น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) กับเกษตรกรท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมทดลองใช้หลักสูตรจ านวน 20 คน  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha  
Confident)  ได้ค่าความเช่ือมั่น  0.91 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การอบรม หลังทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะโรงเรือนอัจฉริยะอัจฉริยะ
ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  

2.น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในการแปลความหมาย
ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2538 , หน้า 183) 
 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินความพึงพอใจ คือ  ความพึงพอใจในระดับปานกลางขึ้นไป  
x = 3.50 ข้ึนไป  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  
Development) ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
ขั้นตอนท่ี 3  ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
ขั้นตอนท่ี 4  ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 

 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
 จากแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ
ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ เกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน 80 คน  ผลจากการส ารวจความ
ต้องการ ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการส ารวจความต้องการของเกษตรกร 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ 

 ชาย 44 55.00 
 หญิง 36 45.00 
 รวม 80 100.00 

อาย ุ
 20-25 ปี 4 5.00 
 26-30 ปี 10 12.50 
 30-35 ปี 22 27.50 
 36-40 ปี 15 18.75 
 40 ปีข้ึนไป 29 36.25 
 รวม 80 100.00 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) แสดงผลการส ารวจความต้องการของเกษตรกร 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 
การศึกษา 

 ประถมศึกษา 3 3.75 
 มัธยมศึกษา/ปวช. 12 15.00 
 สูงกว่ามัธยมศึกษา/ปวช. 65 81.25 
 รวม 80 100.00 

อาชีพ 
 รับจ้างท่ัวไป 7 8.75 
 เกษตรกร 49 61.25 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 9 11.25 
 รับราชการ 15 18.75 
 อื่นๆ  - - 
 รวม 80 100.00 

วันที่สะดวกเข้ารับการอบรม 
 จันทร์-ศุกร์ 8 10.00 
 เสาร์-อาทิตย์ 31 38.75 
 ทุกวัน 41 51.25 
 รวม 80 100.00 

ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการอบรม 
 ช่วงเช้า (9.00-12.00 น.) 14 17.50 
 ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) 4 5.00 
 ช่วงเย็น (16.00-19.00 น.) - - 
 ตลอดวัน (9.00-16.00 น.) 62 77.50 
 รวม 80 100.00 

ระดับความต้องการได้รับความรู้เก่ียวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 
 มาก 77 96.25 
 ปานกลาง 3 3.75 
 น้อย - - 
 รวม 80 100.00 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) แสดงผลการส ารวจความต้องการของเกษตรกร 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

ความต้องการเนื้อหา 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ 13 16.25 
 การใช้เทคโนโลยี IOT ในโรงเรือนอัจฉริยะ 12 15.00 
 การใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ ในโรงเรือนอัจฉริยะ - - 
 การติดต้ังเซ็นเซอร์ต่างๆ ในโรงเรือนอัจฉริยะ - - 
 การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน 13 16.25 
 พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ 

(Power System) 
16 20.00 

 ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ  
(Spinkler System) 

18 22.50 

 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control  System) 8 10.00 
 ควบคุมและดูแลระบบ Real Time (Could 

Management) 
- - 

 อื่นๆ  - - 
 รวม 80 100.00 

ความต้องการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 
 ดอกไม้เมืองหนาว 8 10.00 
 พืชผักสวนครัว เช่น มะเขือเทศ มะเขือราชินี 

พริกหยวก เป็นต้น 
41 51.25 

 พืชไร้ดิน เช่น ผักสลัด เป็นต้น 12 15.00 
 ผักไม้เล้ือย เช่น ฟักทอง ฟัก มะระแม้ว    

เป็นต้น 
19 23.75 

 อื่นๆ - - 
 รวม 80 100.00 

การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ 
 น าไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม 56 70.00 
 น าไปท ากิจการส่วนตัว 22 27.50 
 อืน่ๆ 2 2.50 
 รวม 80 100.00 
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 จากตาตาง 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   พบว่า 
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.00  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมาก อายุ 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา อายุ 30-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.50  อายุ 
36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75  อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ปี และอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 5.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 81.25  
รองลงมา มัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15.00 และประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 3.75  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 61.25  รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 11.25 และรับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 8.75  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกเข้ารับการ
อบรมทุกวัน  คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมา อบรมวันเสาร์-อาทิตย์  คิดเป็นร้อยละ 38.75 และวัน
จันทร์-ศุกร์  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกเข้ารับการอบรมตลอดวัน (9.00-
16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา ช่วงเช้า (9.00-12.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 17.50 และช่วง
บ่าย (13.00-16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 5.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการได้รับความรู้
เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะมาก คิดเป็นร้อยละ 96.25 และมีความต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรือน
อัจฉริยะปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการเนื้อหา ระบบต้ัง
เวลารดน้ าอัตโนมัติ (Spinkler System) คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา พลังงานทดแทนในโรงเรือน
อัจฉริยะ (Power System) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ 
16.25  การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละ 16.25  การใช้เทคโนโลยี IOT ใน
โรงเรือนอัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control  System) คิดเป็นร้อย
ละ 10.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ พืชผักสวนครัว เช่น 
มะเขือเทศ มะเขือราชินี พริกหยวก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาผักไม้เล้ือย เช่น ฟักทอง 
ฟัก มะระแม้ว เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.75 พืชไร้ดิน เช่น ผักสลัด เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ
ดอกไม้เมืองหนาว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา น าไปท ากิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
27.50 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร  ฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล  จุดประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  หลักสูตรฉบับนี้ 
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เป็นคู่มือเพื่อท ากิจกรรมโครงการฝึกอบรมระยะส้ันให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี
การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดการฝึกอบรม และแผนการจัดอบรมอย่างละเอียด 
ซึ่งแผนการจัดอบรมนั้น ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม งบประมาณในการอบรม และผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากการอบรม  แผนการจัดอบรมใน
หลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 5 แผน จ านวน  38 ช่ัวโมง ดังนี้ 

แผนการจัดอบรมที่ 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรอืนอัจฉริยะ (Smart  Farm) 
1.1 ความหมายของโรงเรือนอัจฉริยะ 
1.2 ประโยชน์ของโรงเรือนอัจฉริยะ 
1.3 ปัจจัยส าคัญในการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ 
1.4 รูปแบบของโรงเรือนอัจฉริยะ 
1.5 โครงสร้างของโรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการปลูกพืช 
แผนการจัดอบรมที่ 2  ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ (Control System) 
2.1 ระบบเซนเซอร์แสง (Optical Sensor)  
2.2 ระบบเซ็นเซอร์วัดความช้ืนในดิน ( Soil Moisture Sensor) 
2.3 การใช้บอร์ด Arduino  เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ ความช้ืนและอุณหภูมิ 
แผนการจัดอบรมที่ 3 การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT) 
3.1 ความส าคัญของโรงเรือนอัจฉริยะผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 
3.2 การSimulation Heat distribution on greenhouse 
3.3 ระบบการวัดน้ าหนักและการวัดทางภาพ (Plant Weight and Imaging     

Measurement System) 
3.4 องค์ประกอบและหลักการท างานของโรงเรียนอัจฉริยะพร้อมระบบควบคุม 
3.5 หลักการท างานของระบบโรงเรืองอัจฉริยะผ่านระบบIOT 
แผนการจัดอบรมที่ 4 ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler  System) 
4.1 เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติแบบดิจิตอล  Digital 
4.2 เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติแบบต้ังเวลาควบคุมด้วยสวิทย์ 
4.3 เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติแบบท่ีใช้ ดิจิตอล  และโซลินอยท์วาวล์ 
4.4 เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติแบบท่ีใช้ โซลินอยท์วาวล์ 
แผนการจัดอบรมที่ 5 พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) 

5.1 หลักการออกแบบและติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น  
5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ 
5.3 การค านวณปริมาณพลังงานท่ีใช้และค านวณจ านวนแผงแสงอาทิตย์ 
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การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร 
ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรอืนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ 

เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีร่างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน โดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
    1.1 สภาพปัญหาและความต้องการมีเหตุผลสมควรท่ีจะพัฒนา
หลักสูตร 

 
4.67 

 
0.70 

 
มากที่สุด 

    1.2 มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน  4.67 0.50 มากที่สุด 

    1.3 หลักสูตรสามารถแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.71 มาก 

    1.4 การใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน  เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.56 0.53 มากที่สุด 

    1.5 มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.59 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
    2.1 ระบุถึงความสามารถท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้รับการอบรมได้
อย่างชัดเจน 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

    2.2 ส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้รับการอบรมมีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

4.44 0.53 มาก 

    2.3 มีความสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร 4.22 0.67 มาก 

    2.4 มีความครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ 4.44 0.53 มาก 

    2.5 มีความเหมาะสมกับระดับของผู้รับการอบรม 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.55 มาก 

3. เนื้อหาสาระ 
    3.1 เนื้อหาสาระมีสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของหลักสูตร 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

    3.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 4.67 0.50 มากที่สุด 

    3.3 เนื้อหาสาระมีการจัดเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 4.78 0.44 มากที่สุด 

    3.4 เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 4.78 0.44 มากที่สุด 

    3.5 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับวัยของผู้รับการอบรม 4.67 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.48 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน โดยผู้เช่ียวชาญ 
(ต่อ) 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 
   4.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

   4.2 มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 4.56 0.53 มากที่สุด 

   4.3 ระยะเวลาเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 4.67 0.50 มากที่สุด 

   4.4 มีการจัดแบ่งเนื้อหาสาระได้เหมาะสมกับระยะเวลา 4.78 0.44 มากที่สุด 

   4.5 มีการจัดสัดส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเหมาะสม 4.56 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.60 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.1 มีความชัดเจนของกระบวนการฝึกอบรมที่ก าหนดในหลักสูตร 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

   5.2 เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 4.56 0.53 มากที่สุด 

   5.3 กิจกรรมการฝึกอบรมมีการจัดเรียงไว้เป็นล าดับข้ันตอน 4.67 0.71 มากที่สุด 

   5.4 กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 4.78 0.44 มากที่สุด 

   5.5 เหมาะสมกับการน าไปใช้กับเกษตรกรรวมถึงประชาชนท่ัวไป 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.54 มากที่สุด 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   6.1 มีเอกสารส าหรับการค้นคว้าอย่างพอเพียง 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

   6.2 มีแหล่งเรียนรู้ท้ังเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และของจริง 4.56 0.53 มากที่สุด 

   6.3 มีเครื่องมือท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4.56 0.53 มากที่สุด 

   6.4 มีส่ือ/วัสดุประกอบการฝึกอบรมที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.78 0.44 มากที่สุด 

   6.5 ส่ือ/วัสดุประกอบการฝึกอบรมเหมาะสมกับการน าไปใช้ 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.51 มากที่สุด 

7. การวัดและประเมินผล 
    7.1 ครอบคลุมพฤติกรรมและส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

 
4.78 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

    7.2 มีแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและเหมาะสม 4.56 0.53 มากที่สุด 

    7.3 มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการวัดสามารถน าไปสู่การ 
ปฏิบัติได้ 

4.78 0.44 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน โดยผู้เช่ียวชาญ 
(ต่อ) 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

    7.4 สามารถตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 4.44 0.73 มาก 

    7.5 มีความเป็นไปได้ในการวัดและประเมินผล 4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.52 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.63 0.54 มากที่สุด 
 

 จากตาราง  2 ผลการประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.63 , S.D. = 0.54) หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.58 , S.D. = 0.59)  ด้าน
จุดประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.55) ด้าน เนื้อหาสาระมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.71 , S.D. = 0.58) ด้านโครงสร้างของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.65 , S.D. = 0.60) ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = 0.54)  ด้านส่ือ/วัสดุประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.53 , S.D. = 0.51) และด้านการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = 0.52) 
 

ตารางท่ี  3  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน   
โดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง สรุปผล 
1. หลักการและเหตุผลกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 0.89 สอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของหลักการ 0.89 สอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของ 
   หลักสูตร 

1.00 สอดคล้อง 

4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับแผนการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
5. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 สอดคล้อง 
6. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับส่ือและแหล่งเรียนรู้ 1.00 สอดคล้อง 
7. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 
   การเรียนรู้ 

0.89 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  3  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน   
โดยผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง สรุปผล 
8. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ของแต่ละหน่วยการเรียน 
    8.1 หน่วยที่ 1 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 
    8.2 หน่วยที่ 2 1.00 สอดคล้อง 
    8.3 หน่วยที่ 3 1.00 สอดคล้อง 
    8.4 หน่วยที่ 4 1.00 สอดคล้อง 
    8.5 หน่วยที่ 5 1.00 สอดคล้อง 
9. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนรู้ 0.89 สอดคล้อง 
10. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับส่ือและแหล่งเรียนรู้ 1.00 สอดคล้อง 
11. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 
     การเรียนรู้ 

0.89 สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี  3  ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.89 – 1.00 แสดงว่าทุกองค์ประกอบของร่างหลักสูตร 
มีความสอดคล้องกัน 
 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะ  ประกอบด้วย คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้  จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  4  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
  โดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

คู่มือการใช้หลักสูตร 
1. รูปเล่มมีความสวยงาม เหมาะสม ง่ายต่อการน าไปใช้ 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

2. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
3. โครงสร้างหลักสูตรเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 4.33 0.71 มาก 
4. ค าช้ีแจงการใช้หลักสูตรเรียงตามล าดับขั้นตอนท่ีเข้าใจง่ายและ 
   ชัดเจน 

4.33 0.50 มาก 

5. มีค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบหลักสูตรท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
6. มีค าแนะน าส าหรับการจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีความชัดเจน 
   และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

4.44 0.53 มาก 

7. มีค าแนะน าส าหรับผู้สอนท่ีเข้าใจง่าย 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
8. มีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระตามล าดับได้เหมาะสม 4.44 0.53 มาก 
9. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและครอบคลุมความรู้ 
   และทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.51 0.54 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี  4  ผลการประเมินความเหมาะสมของของคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.51 , S.D = 0.54) แสดงว่า คู่มือการใช้หลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

ตารางท่ี  5  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ 
รายการประเมิน n=9 ระดับความ

เหมาะสม x  S.D. 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
10. การเรียงล าดับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ 
     เหมาะสมช่วยให้เข้าใจง่าย 

 
4.44 

 
0.53 

 
มาก 

11. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน 4.33 0.50 มาก 
12. การใช้ภาษามีความเหมาะสม ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.44 0.52 มาก 



 

 

79 

ตารางท่ี  5  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
  โดยผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

สาระส าคัญ 
13. เขียนสาระส าคัญถูกต้องสะท้อนให้เห็นประเด็นของเรื่องใน 
     ภาพรวม 

 
4.33 

 
0.50 

 
มาก 

14. สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระ 
     การเรียนรู้ 

4.44 0.53 มาก 

เฉลี่ย 4.39 0.52 มาก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
15. จุดประสงค์ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะและ 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
4.44 

 
0.53 

 
มาก 

16. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนและครอบคลุมสาระ 
     การเรียนรู้ 

4.44 0.53 มาก 

เฉลี่ย 4.44 0.53 มาก 
สาระการเรียนรู้ 
17. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถ 
     น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
4.22 

 
0.44 

 
มาก 

18. สาระการเรียนรู้แต่ละหน่วยสอดคล้องกับระยะเวลา 4.44 0.53 มาก 
เฉลี่ย 4.33 0.49 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
19. กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และ 
     ทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง 

 
4.78 

 
0.44 

 
มากท่ีสุด 

20. การด าเนินกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปล่ียน 
     ความคิดเห็นร่วมกันและน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
     ปฏิบัติงาน 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.67 0.49 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  5  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
  โดยผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการประเมิน n=9 ระดับความ
เหมาะสม x  S.D. 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
21. ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ 
     กิจกรรมการเรียนรู ้

 
4.44 

 
0.53 

 
มาก 

22. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ 
     จุดประสงค์ 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.50 0.53 มากที่สุด 
การวัดและการประเมินผล 
23. การวัดและการประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์ 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

24. การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.44 0.53 มากท่ีสุด 
25. ระบุวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
     ไว้ครบถ้วน 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.59 0.50 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.48 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ  โดย
ภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D = 0.46) หากพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.52) ด้าน
สาระส าคัญ  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.39 , S.D. = 0.52) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.53) ด้านสาระการเรียนรู้  มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( x  = 4.33 , S.D. = 0.49)  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  
= 4.67 , S.D. = 0.49) ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.50 , S.D. 
= 0.53)  และด้านการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.59 , S.D. = 
0.50) แสดงว่า ทุกองค์ประกอบของร่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
ตอนท่ี 3  ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ี
สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  แบ่งเป็น 2 ระยะโดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ ดังนี้ 
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1. ระยะการศึกษาน าร่อง 
น าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ 

ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จ าลองกับกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้ารับอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ในพื้นท่ี อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบดูว่า
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรท่ีจัดท าขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพียงใด ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างระหว่างการทดลองใช้หลักสูตร 

จากข้อมูลการบันทึกสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม พบว่า กิจกรรม 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่อง   ผู้เข้ารับการอบรมให้ความ
สนใจ แต่ในบางหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาค่อนข้างมาก เช่น  ในส่วนของทฤษฎีใบความรู้ท่ี 1 และ ใบ
ความรู้ท่ี 2  มีเนื้อหามากท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเบื่อหน่าย  และในส่วนของภาคปฏิบัติ เวลา
ในการจัดเตรียมอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติจัดท าระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติมีน้อยเกินไป 
จากปัญหาดังกล่าวได้ท าการแก้ไขปรับปรุงในส่วนของใบความรู้ท่ี 1 และใบความรู้ท่ี 2 มีการปรับลด
เนื้อหาสาระให้ส้ันลง และเข้าใจง่ายข้ึน ในส่วนของภาคปฏิบัติการจัดท าระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ
แบบอัตโนมัติได้ปรับเวลาโดยใช้เวลาในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติท าระบบควบคุมให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  

2. ระยะการทดลองใช้หลักสูตร 
ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ 

เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  กระท าขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยเขียนขึ้น โดยยึดล าดับข้ันตอนตามหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพและผ่านการน าไปทดลองใช้เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้แล้วน าไปทดลองน าร่องใช้กับกลุ่ม
เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีสมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ จ านวน 80 คน  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและ 
หลังอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและ
นักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ปรากฏดังตารางท่ี  6 
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ตารางท่ี  6 แสดงการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะของผู้เข้ารับการอบรม  
ก่อนและหลังอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  

ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ n x  S.D. t p 

ก่อนอบรม 80 6.27 1.32 65.509* .000 

หลังอบรม 80 20.86 1.37 

*p<.05     

 จากตารางท่ี 6   พบว่า  ด้านความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะหลังอบรมด้วยหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงาน หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะ 
ส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ กับเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 อัจฉริยะ ปรากฏดังตารางท่ี  7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงาน  หลังเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรม 

ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  กับเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75  
ทักษะในการปฏิบัติงาน n x  S.D. t p 

หลังอบรม 80 2.65 0.22 16.340* .000 

เกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 80 2.25 0.00 

*p<.05 

 จากตารางท่ี 7  พบว่า  ด้านทักษะในการปฏิบัติงานหลังอบรมด้วยหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
จากผลการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 

อบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ผลปรากฏดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1. เนื้อหาสาระท่ีอบรมเป็นเรื่องทันสมัยและน่าสนใจ 

 
4.38 

 
0.66 

 
มาก 

2. เนื้อหาสาระท่ีอบรมเป็นเรื่องท่ีชุมชนต้องการ 4.45 0.57 มาก 
3. เนื้อหาสาระท่ีอบรมเป็นเรื่องท่ีน าไปใช้ในการประกอบ 
   อาชีพได้ 

4.34 0.55 มาก 

4. ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาสาระแต่ละแผนการจัด 
   กิจกรรมการฝึกอบรม 

4.49 0.66 มาก 

รวม 4.42 0.61 มาก 
ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม 
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกอบรมระยะส้ัน 

 
4.46 

 
0.62 

 
มาก 

6. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
   น าไปปฏิบัติได้ 

4.49 0.57 มาก 

7. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการ 
   ปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4.33 0.59 มาก 

8. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้ 4.56 0.57 มากท่ีสุด 
รวม 4.45 0.59 มาก 

ด้านสื่อการฝึกอบรม 
9. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการฝึก 
   ปฏิบัติ 

 
4.50 

 
0.64 

 
มากท่ีสุด 

10. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการฝึก 
     ปฏิบัติในแต่ละแผน 

4.54 0.59 มากท่ีสุด 

11. วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติท าให้เข้า 
     เนื้อหาฝึกอบรมมากขึ้น 

4.64 0.60 มากท่ีสุด 

12. การอบรมท าให้เกิดทักษะทักษะในการใช้เครื่องมือ 
     อุปกรณ์ในปฏิบัติงานมากขึ้น 

4.48 0.62 มาก 

รวม 4.54 0.61 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (ต่อ) 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านวัดและประเมินผล 
13. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู ้

 
4.45 

 
0.59 

 
มาก 

14. การวัดและประเมินผลมีความหลากหลายรูปแบบ 4.49 0.64 มาก 
15. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับกิจกรรม 
     การฝึกอบรม 

4.56 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.60 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.48 0.60  

 
 จากตารางท่ี 8  แสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะ พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  4.48 , S.D. = 0.60) หากพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า  ด้านเนื้อหาสาระ อยู่ในระดับมาก ( x  =  4.42 , S.D. = 0.61) ด้านกิจกรรมการ
ฝึกอบรม  อยู่ในระดับมาก ( x  =  4.46 , S.D. = 0.59) ด้านส่ือการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  
=  4.54 , S.D. = 0.61) และด้านวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  =  4.50 , S.D. = 0.60) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 5 รายการ และมีความเหมาะสมมาก  
จ านวน 10 รายการ  โดยพบว่ามี  1 รายการ ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.64) 
ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติท าให้เข้าเนื้อหาฝึกอบรมมากขึ้น 
 

 



บทท่ี  5 
สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  
and  Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   

2.   เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์    

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะของผู้เข้ารับการอบรม ก่อน 
และหลังอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงาน หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัด
อุตรดิตถ์  กับเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75  

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์สถานการณ์และการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับเกษตรกร เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจใน
จังหวัดอุตรดิตถ์  จากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 80 คน  โดยได้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

1. ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐานโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ี
สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  รวบรวมผลและน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
1. สร้างหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ 

เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะท่ีได้มาจาการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 แล้วตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร 

2. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
องค์ประกอบของหลักสูตร จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน  9  คน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการสอน  จ านวน 
3 คน  ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน  และด้านเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 3 คน   

3. น าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ท่ีผ่านการพิจารณาจาก 
ผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 
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ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
 1. ท าการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรอืนอัจฉริยะ  แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

1. ระยะการศึกษาน าร่อง  
1.1 น าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ 

เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ไปทดลองน าร่องกับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ารับอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน ในพื้นท่ี อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
2. ระยะการทดลองใช้หลักสูตร 

2.1 น าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับสมาชิกเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเข้ารับการ 
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560
ด าเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนท่ีก าหนดในหลักสูตร   
  2.2.1 ก่อนการทดลอง ท าการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะก่อน
เรียน 

2.2.2 ท าการทดลองใช้หลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น 
การฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นการเรียนการสอน 3) ขั้นปฏิบัติ และ 4) ขั้นสรุป  โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังส้ิน 38 ช่ัวโมง โดยใช้แผนการการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ จ านวน 5 
แผน ซึ่งการจัดเรียนรู้เน้นผู้เข้ารับการอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงทีละขั้นตอน เมือ่เสร็จส้ินการเรียนรู้ทุก
หน่วยการเรียนตามหลักสูตรท าการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะหลังเรียน และ
ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมผลและน าผลไปท าการวิเคราะห์ ดังนี้  
2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะก่อนและหลังการอบรม น าไปหา 

ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ใช้สถิติทดสอบที ( t-test Independent) ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 

2.2 ผลการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานหลังการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะ 
ส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ น าไปหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบ
คะแนนผลการประเมินทักษะในการปฏิบัติงานหลังการอบรมท่ีก าหนดร้อยละ 75 โดยใช้สถิติทดสอบ
ที (t-test one Sample) 
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ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
 เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการอบรม หลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 
เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการใช้หลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจใน
จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียน
การสอน  และด้านการวัดผลและประเมินผล 

2. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
ส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีได้รับกลับคืนมาท าการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
และนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้วิจัยได้สรุปผลการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานโดยผู้ท่ีตอบแบบส ารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตร 

ฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และหญิง คิด
เป็นร้อยละ 45.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา 
อายุ 30-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.50  อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75  อายุ 26-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 ปี และอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 81.25  รองลงมา มัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 และประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 3.75  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 61.25  รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 11.25 และรับจ้างท่ัวไป คิด
เป็นร้อยละ 8.75  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกเข้ารับการอบรมทุกวัน  คิดเป็นร้อยละ 52.25 
รองลงมา อบรมวันเสาร์-อาทิตย์  คิดเป็นร้อยละ 38.75 และวันจันทร์-ศุกร์  คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกเข้ารับการอบรมตลอดวัน (9.00-16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 77.50 
รองลงมา ช่วงเช้า (9.00-12.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 17.50 และช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะมาก 
คิดเป็นร้อยละ 96.25 และมีความต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 3.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการเนื้อหา ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ 
(Spinkler System) คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Power 
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System) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ 16.25  การ
บริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละ 16.25  การใช้เทคโนโลยี IOT ในโรงเรือน
อัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control  System) คิดเป็นร้อยละ 
10.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ พืชผักสวนครัว เช่น 
มะเขือเทศ มะเขือราชินี พริกหยวก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาผักไม้เล้ือย เช่น ฟักทอง 
ฟัก มะระแม้ว เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.75 พืชไร้ดิน เช่น ผักสลัด เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 15.00 
และดอกไม้เมืองหนาว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากน าความรู้ท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา น าไปท ากิจการส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 27.50 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
2.1ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม 

ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร  ฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน
อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีองค์ประกอบ 7 
องค์กอบ คือ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  โครงสร้างหลักสูตร  กิจกรรม  ส่ือ/
วัสดุ และการวัดและประเมินผล  หลักสูตรฉบับนี้  เป็นคู่มือเพื่อท ากิจกรรมโครงการฝึกอบรมระยะ
ส้ันให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  
รายละเอียดการฝึกอบรม และแผนการจัดอบรมอย่างละเอียด ซึ่งแผนการจัดอบรมนั้น ประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการอบรม วิธีการฝึกอบรม งบประมาณในการอบรม 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากการอบรม  แผนการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 5 แผน 
จ านวน  38 ช่ัวโมง ดังนี้ 

2.1.1 แผนการจัดอบรมท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern   
Farm) 

2.1.2 แผนการจัดอบรมท่ี 2  ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ  
(Control System) 

2.1.3 แผนการจัดอบรมท่ี 3 การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT) 
2.1.4 แผนการจัดอบรมท่ี 4 ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler  System) 
2.1.5 แผนการจัดอบรมท่ี 5 พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ (Modern   

Farm) 

 2.2  ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์    
  2.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม โดย
ผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.63 , S.D. = 0.54) หากพิจารณา
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ตามรายด้าน พบว่า ด้านหลักการและเหตุผลของหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 
4.58 , S.D. = 0.59)  ด้านจุดประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. 
= 0.55) ด้าน เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.71 , S.D. = 0.58) ด้าน
โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.65 , S.D. = 0.60) ด้านกิจกรรม
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = 0.54)  ด้านส่ือ/วัสดุ
ประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.53 , S.D. = 0.51) และด้านการวัด
และประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = 0.52) 
  2.2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.89-1.00 แสดงว่าทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตรสอดคล้องกันท้ังหมด 
  2.2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน โดยผู้เช่ียวชาญ  พบว่า เอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ 
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D = 0.46) หากพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านคู่มือการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.51 , S.D. = 0.54) 
ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.52) ด้าน
สาระส าคัญ  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.39 , S.D. = 0.52) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.53) ด้านสาระการเรียนรู้  มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( x  = 4.33 , S.D. = 0.49)  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
( x  = 4.67 , S.D. = 0.49) ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.50 , 
S.D. = 0.53)  และด้านการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.59 , S.D. 
= 0.50)  

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ  แบ่งเป็น 2 ระยะโดยสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ ดังนี้ 

3.1 การทดลองน าร่องใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ 
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  กับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ารับอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ในพื้นท่ี อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 20 คน ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยท าการฝึกอบรมครบท้ังหลักสูตร ผล
ปรากฏว่า  ในส่วนของทฤษฎีใบความรู้ท่ี 1 และ ใบความรู้ท่ี 2  มีเนื้อหามากท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความเบื่อหน่าย  และในส่วนของภาคปฏิบัติ เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติจัดท า
ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติมีน้อยเกินไป จากปัญหาดังกล่าวได้ท าการแก้ไขปรับปรุง
ในส่วนของใบความรู้ท่ี 1 และใบความรู้ท่ี 2 มีการปรับลดเนื้อหาสาระให้ส้ันลง และเข้าใจง่ายขึ้น ใน
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ส่วนของภาคปฏิบัติการจัดท าระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติได้ปรับเวลาโดยใช้เวลาใน
ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติท าระบบควบคุมให้เพิ่มข้ึน 

3.2 ผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
3.2.1 ผู้เข้าอบรมท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 

อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  มีความรู้เกี่ยวกับ
โรงเรือนอัจฉริยะ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2.2 ผู้เข้าอบรมท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือน 
อัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานหลังอบรมด้วยหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
จากผลการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 

การอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ี
สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  4.35 , S.D. = 0.60) หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า วิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( x  =  4.54 , S.D. = 0.57) รองลงมา ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ( x  =  4.50 , S.D. = 0.57) และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ( x  =  4.46 , S.D. = 
0.57) ตามล าดับ 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่ามีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

1. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับ
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยผู้เช่ียวชาญและผู้วิจัยพบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจสืบ
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ทฤษฎีของทาบา และผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเคราะห์จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึง
ท าให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนและมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด น าไปใช้ในการจัดฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สงัด  อุทรานันท์ (2532 
, หน้า 311) ท่ีกล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรก่อนน าน าไปใช้จริงในการด าเนินงาน ในขั้นตอนของการ
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ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้หลักสูตรท่ีตอบสนองต่อสภาพความต้องการของ
ชุมชน  นอกจากนี้ยังท าให้การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดฝึกอบรมประสบความส าเร็จได้มากท่ีสุด 

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรและนักเรียนท่ีสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์   

 2.1 ความสามารถระหว่างการฝึกอบรมระยะส้ัน มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 80 คะแนน ซึ่ง
ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและสังเคราะห์ข้อมูลมาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับอังคณา  
เรืองชัย (2555) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็น
อาชีพในครอบครัว พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพื่อเป็น
อาชีพในครอบครัว มีผลการประเมินความสามารถระหว่างฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร 
เพื่อเป็นอาชีพในครอบครัว  มีคะแนนรวมของการประเมินความสามารถในการท าน้ าสมุนไพร เท่ากับ 
1,869 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 93.45 คะแนน  ซึ่งมากกว่า 80 คะแนน ถือว่าสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางฝึกอบรมระยะส้ัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากได้ผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมเป็นรายข้อ ผู้เข้ารับการอบรมได้ท าแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจซึ่งมีคะแนนเป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา  พรหม
พิชัย (2554) ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางการตลาด เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตร ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาผลการ
ใช้หลักสูตร  ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ผลการวิจัย พบว่า  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยหลักสูตรท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีความรู้ความเข้าใจการ
วิจัยการตลาด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ 
พัทธนันท์  ปั้นแก้ว (2557) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส าหรับ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ผล
การจรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ท่ีประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร  แนวการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่ือการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.98 และมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .01  
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 2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วีระศักดิ์  บุญอินทร์ (2552) ได้
ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอิสระ เรื่อง การท าผลิตภัณฑ์จากปูน เป็นการวิจัยเชิงทดลองและจัด
กิจกรรมอบรมโดยใช้รูปแบบลงมือปฏิบัติการจริง เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ผลการวิจัยพบว่า  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับ
มาก  และยังสอดคล้องกับ บัณฑิต  สีอ่อน (2555) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงาน
ประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 
       จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและ
ความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ียระดับมาก ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมควรมีการประยุกต์เนื้อหาสาระจากชีวิตประจ าวันของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้หลากหลายข้ึน พร้อมท้ังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงให้เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อผู้รับการฝึกอบรมจะน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและอาชีพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติจริงกับชีวิตประจ าวันและอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    2.2 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ควรจะมีการบริการให้ความรู้กับชุมชนเกษตรกรอื่นๆ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและส านักงานเกษตรจังหวัด ท่ีให้ความส าคัญใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะในเขตจังหวัด
ใกล้เคียงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การแนะน า การฝึกอบรม การท าโรงเรือนสาธิต 
เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชน รวมถึงชุมชนเกษตรกรต่อไป 

    2.3 เนื่องจากในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน  
เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ กับประชาชนท่ัวไป นักเรียนและเกษตรกรท่ัวไปในเขตพื้นท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้สอดคล้องกันท่ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนา
หลักสูตร ดังนั้นในการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับ
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารีบการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ
จนกระท่ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพต่อไป 
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