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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58253302 : หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ, การประดษิฐ์ดอกไม้ใบตอง, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นาย ชาญณรงค์ ศรีจันทร์: การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน 2)เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน 3)เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 4)เพื่อประเมินผลหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 4.1)เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนและหลังการจัดอบรม 4.2)เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครูหลังการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4.3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  4.4)เพื่อศึกษา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิธีเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) ได้แก่ 1)ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ สาระงานประดิษฐ์ ในโรงเรียนขยาย
โอกาส จำนวน 30 คน และนำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 2)นักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำผลการอบรมไปจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 90 คน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ตามขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1)การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และความต้องการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 2) การพัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ฉบับร่าง) 3)การวิจัย (Research) : การใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน  4)การพัฒนา (Development) : การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผลการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิ ษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียนของผู้เข้ารับการอบรม หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการจัดหลักสูตรสำหรับ
ครูอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการศึกษาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ผล
การประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครูในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการอบรมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวมพบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน  อยู่ในระดับมาก 4) ผลการศึกษา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58253302 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : curriculum for enhancing the ability, create banana leaf flowers, creative economy 

MR. CHANARONG SRICHUN : CURRICULUM DEVELOPMENT FOR CREATIVE 
ECONOMICAL INVENTED FLOWERS AND BANANA LEAVES FOR STUDENTS THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D. 

The purpose of this research was to 1) to study the basic information and needs regarding the development of 
curriculum for teachers to enhance the ability to create banana leaf flowers in creative economy for students 2) to develop a 
curriculum for teachers to enhance the ability to create banana leaf flowers in an economy Creative student 3) To try out the 
curriculum for teachers to enhance the ability of the students to create creative banana leaf flowers. 4) To evaluate the curriculum for 
teachers to enhance the students' ability to create creative banana leaves in the following areas. This 4.1) To compare the knowledge 
about the creative economy of banana leaf flowers by teachers Before and after the training 4.2) To study the skills of creative banana 
leaf flower creation skills of teachers after the training course To promote the ability to make banana leaf flowers Creative economy 4.3) 
To study teachers' opinions on training after using the training curriculum. To promote the ability to make banana leaf flowers Creative 
economy 4.4) To study the skills of creative banana leaf flower inventions of students after teaching and learning of teachers To 
promote the ability to make banana leaf flowers Creative economy The sample group used in this study was derived from the 
Volunteer Sampling method, consisting of 1) Teachers of vocational courses. Knowledge In an expanding school (Primary schools offered 
at lower secondary education level) 30 people. The results of the training must be used to manage learning for students and to the area 
to monitor the learning management at the school teaching. The sample group used in this study was derived from the Volunteer 
Sampling method, consisting of 1) Teachers of vocational courses. Knowledge In an expanding school (Primary schools offered at lower 
secondary education level) 30 people. The results of the training must be used to manage learning for students and to the area to 
monitor the learning management at the school teaching. The results of the research showed that According to the research and 
development (Research and Development: R&D), the research procedures are as follows: 1) Research: basic information study And needs 
regarding the development of curriculum for teachers to enhance the ability of the students to create creative banana leaf flowers. 2) 
Development: Developing curriculum for teachers to enhance the ability of students to create creative banana leaf flowers (draft). 3) 
Research: Using curriculum for teachers to enhance their abilities. 4) Development: Assessing and improving curriculum for teachers to 
enhance the ability to create banana leaves in creative economy for students. The research results can be summarized as follows 1) 
The results of the study on the learning of the creative economy of banana leaf flowers Learning achievement scores, curriculum 
outcomes for teachers to enhance the ability to create artificial banana leaf flowers in creative economy of students of the trainees 
After the curriculum for teachers Had higher mean scores than before learning outcomes Do curriculum for teachers not statistically 
significant at the level of 0.05 2) The results of the study of the ability of the creative banana leaf flower in creative economy of 
teachers Assessment results Ability to make artificial banana leaves The creative economy after organizing the curriculum for teachers 
was at the highest level. 3) The results of the teachers' opinions on training after using the training curriculum. To promote the ability to 
make banana leaf flowers Creative economy Overall, found that The trainees were satisfied with the curriculum for teachers to enhance 
the ability of the students to create creative banana leaf flowers. At a high level. 4) The result of the study of the ability of the creative 
banana leaf flower in creative economy of students Results of the evaluation of the ability to make banana leaves Creative economy 
after organizing the curriculum for teachers Of students in the school That the teachers bring to the teaching and learning In overall, at a 
high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นทั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นที่
ปรึกษา และเสียสละดูแล เอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร 
โพธิ์เงิน และอาจารย์ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ที่เสียสละ ดูแล และให้กำลังใจ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัย
จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่กรุณาเป็นประธานในการพิจารณา
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้คำแนะนำในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้
และสั่งสอนศิษย์คนนี้จนประสบความสำเร็จได ้

ขอบพระคุณ  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ที่อนุเคราะห์ประสานงานต่างๆ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายประสงค์ พวงวรินทร์ และนางอารี พวงวรินทร์ ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรม อาจารย์
พิเศษวิทยาลัยในวังหญิง นางสาวศิรศรี รวยเลิศ ที่อนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ตลอดจนครู 
อาจารย์ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

ขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือประกอบการวิจัยเพ่ือให้
เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพ 

ขอบคุณนายขนาน นางสอ้ิง ศรีจันทร์ บิดา มารดา และนางสาวอนงค์กาญจน์ ศรีจันทร์ 
น้องสาว และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ หลักสูตรรุ่น 57, 58 และ 59 ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ นาง
กาญจนา เตียววนากูล นางสาวพัชรี นาคผง นางสาวนิตยา สินลือนาม นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิช นางช
นุนาถ รัศม ีที่ให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์เสมอมา 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ และคุณค่า ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีทั้งมวลแก่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความสำเร็จ 

  
  

ชาญณรงค์  ศรีจันทร์ 
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บทที ่1 

บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 

  สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมมีลักษณะพลวัต คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                              
เช่น ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี  บางครั้งก้าวหน้าและบางครั้งถดถอยจนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ                 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (2560)                  
กล่าวใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ว่า ประเทศไทย               
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง                 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ               
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ                  
ทางสังคม เป็นต้น ดังนั้น การจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่จะตามมา คือ การสร้างคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่ เข้มแข็ง ช่วยแก้ไขวิกฤติ                    
ความขัดแย้งและพัฒนาประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้                     
ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันที่ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาให้บุคคลแต่ละบุคคลให้สามารถนำเอาศักยภาพ                          
ที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ มีความรู้ ทักษะ กระบวนการในการแก้ปัญหา ตลอดจน
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงไม่ใช่แค่เพียงการให้ความรู้ แต่เป็นการ
เสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานในชีวิตทุกๆ ด้าน ไปพร้อมกับการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม                 
ดังนั้น การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 3) 
กล่าวถึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553   
ว่า การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
1)การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน ซึ่งต่างจาก                             
2)การศึกษานอกระบบ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบว่า เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ
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การศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา                           
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม โดยนิยมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้              
นอกระบบโรงเรียน เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่า
การศึกษาทั้ง 2 รูปแบบยังมีรูปแบบที่คล้ายกันในบางส่วน ดังนั้น จึงทำให้เกิดรูปแบบการศึกษาขึ้นอีก
รูปแบบ คือ 3)การศึกษาตามอัธยาศัย  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542                           
ได้ ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็นการศึกษาที่ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง                          
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ  

กิจกรรมของหลักสูตรการศึกษาในระบบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ต่างๆ ให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กริช อัมโภชน์ (2545: 2) กล่าวถึงการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมระยะสั้นๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่ยาวนาน เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติ                 
ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการอบรมที่จัดตั้งขึ้น 
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพ่ิมพูน
ทักษะ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม                  
ในการปฏิบัติงานของบุคคล (ผู้ปฏิบัติงาน) ให้ดีขึ้น ทั้ งนี้ เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน                    
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์                     
ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน หรืองานที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำในอนาคตโดยตรง                         
โดยจากความหมายที่กล่าวมานั้นอาจสรุป ได้ว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากร                    
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถ เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้กลวิธี                         
ที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานและองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 

โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมา
จากความก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม ศรีศักร วัลลิโภดม (2543: 53) 
กล่าวว่า เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไป  
ในขณะนี้ก็อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ดี               
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกรก็ดี เป็นไปในลักษณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ใน
สังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีมีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการทำตัวเอง
ให้กลมกลืนกับจักรวาลและการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทางจิตใจ ที่มีผลทำให้
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ผู้คนต้องพ่ึงพากันเองและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาเป็นสังคม
สมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบุคคลแล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม                   
ที่เน้นการควบคุมจักรวาลแทนผลที่เห็นในปัจจุบัน ก็คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิต
ผลิตผลทางเศรษฐกิจ จนเกินความจำเป็นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ                   
ที่พอจะเหลือไว้ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดำรงอยู่อย่างราบรื่นนั้น หมดสิ้นไปโดยไม่จำเป็น ด้วยสาเหตุนี้เอง
เป็นผลให้ จึ งส่ งผลให้ วัฒนธรรมบางอย่ างที่ มีอยู่ ในสังคมชนบท สังคมเกษตรกรกำลั งจะ                
หรือสูญหายไป เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีทำขวัญข้าว การประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์แขนงต่างๆ                 
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง การทำพวงมาลัยข้าวตอก การทำงาน
หัตถศิลป์เครื่องเงิน งานถมเงินถมทอง งานลงรักปิดทอง งานประดับมุก งานแกะสลัก เป็นต้น                              
ซึ่งหลายๆ วัฒนธรรมที่สูญหายไปนั้นล้วนมีต้นกำเนิ ดมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมทั้งสิ้น                     
อี ก ทั้ งยั งมี ป ระวั ติ สื บ ท อด ม าน าน นั บ ร้ อ ยปี  ดั ง เช่ น  “ก ารป ระดิ ษ ฐ์ ด อก ไม้ ใบ ต อ ง”                                      
มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2526 : 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การนำดอกไม้ไทย ใบตองและใบไม้สด
ชนิดต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะโดยใช้วิธีการต่างๆ ในการประดิษฐ์ เช่น การร้อย การเย็บ                 
การถักและการปัก เป็นต้น เพ่ือให้ได้งานศิลปะอันมีคุณค่า สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม   
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำ  นอกจากนี้หนังสือชุดมรดกไทย “สัญลักษณ์วันแม่ชื่อมะลิ”                      
มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2548: 19) ได้อธิบายถึงประวัติและที่มาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
โดยกล่าวถึงประวัติเริ่มต้นของคนไทยที่รู้จักการนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ตอนหนึ่งในหนังสือ
พระราชพิธีสิบสองเดือน ดังนี้ “แต่โบราณสมัยก่อนกรุงสุโขทัย บรรพบุรุษของไทยได้คิดประดิษฐ์ 
ใบไม้ เป็นแบบต่างๆ มากมายแต่ไม่ผู้ใดจดบันทึกไว้ในอนุชนรุ่นหลังได้ค้นคว้า จนถึงสมัยสมเด็จ             
พระร่วงเจ้ามีนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอกในสมัยนั้น ได้จดบันทึกเรื่องราวของตนเองไว้                   
นางเองเป็นหญิงนักปราชญ์ มีความรอบรู้ในพิธีการต่างๆ งานประดิษฐ์ งานฝีมือและอ่ืนๆ ตลอดจน            
มีความรู้ทางหนังสือ ด้วยความปรีชาสามารถของนางนพมาศ เราจึงได้มีโอกาสทราบว่า การจัดดอกไม้
ของไทยมีจุดเริ่มต้นแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา” จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดอาจพอสรุปคราวๆ ได้ว่า งานดอกไม้
ใบตองของไทยนั้นมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ในขณะนั้นไม่ได้มี                     
การจดบันทึกไว้ ซึ่งเริ่มมีการจดบันทึกเป็นรูปแบบ แบบแผนกันอย่าสงจริงจังในสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้า 
แห่งกรุงสุโขทัย และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง                       
ให้มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยบนพ้ืนฐานของต้นแบบงาน                       
ที่ทรงคุณค่า 
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ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ความว่า 
 “.....บางท่านจะทำงานในด้านการค้นคว้าศึกษาศิลปะเก่า เพ่ือรักษาไว้มิให้ขาดขาย                    
บางท่านจะทำงานในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆ เพ่ือให้ศิลปะของเราเจริญงอกงามสืบไป ไม่ว่า
ท่านจะทำหน้าที่ใด ขอให้ท่านทำงานด้วยความตั้งใจจริง และพยายามศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษามาตรฐานศิลปะของเราไว้ ทั้งสามารถยกให้สูงขึ้นด้วย เพราะความเจริญ
หรือความเสื่อมของศิลปะนั้น เป็นเครื่องแสดงความเจริญหรือความเสื่อมของชาติด้วยโดยแท้.....” 
  พระบรมราโชวาทที่ ได้ อัญเชิญมานั้น กล่าวถึง การสร้างสรรค์ศิลปะเป็นส่วนสำคัญ                                  
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์การเจริญและยกระดับประเทศ การสร้างสรรค์นั้น                  
เป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาให้เกิดการต่อยอดสิ่งต่างๆ สู่สังคมมนุษย์ เพราะการคิดและสร้างสรรค์                
สิ่งใหม่นั้นช่วยให้มนุษย์ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ ในการดำรงชีวิต มีการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ
ในการอบรมปลูกฝังลูกหลานสืบทอดเผ่าพันธุ์  มีการพัฒนาศิลปะต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสุข                     
และสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต ประเทศไทยกำลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์                       
โดยนำศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มาสร้างมูลค่าให้เป็นสินค้าที่เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ในโลกยุคปัจจุบันที่เน้นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคลองกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
ประเสริฐ มงคล (2557 : 1) คือ ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ทัศนคติ ใหม่ๆ ความเข้าใจ                         
และการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง 
วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ ก็มองไม่เห็น
ชัดเจน เช่น การตั้ งคำถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่ งให้คำตอบบางอย่าง                     
หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ ซึ่งมีวิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1)แสวงหาข้อบกพร่อง                    
(Mess Finding) 2)รวบรวมข้อมูล  (Data Finding) 3)มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding)                                     
4)แสวงหาความคิดที่หลากหลาย ( Idea Finding) 5)หาคำตอบที่รอบด้าน (Solution Finding)               
6)หาข้อสรุปที่ เหมาะสม (Acceptance Finding) โดยกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์                        
อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดม
สมอง โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ                    
หรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ ในขณะที่กำลังต้องการค้นพบสิ่งอ่ืนๆ ประเทศไทยเคยประสบปัญหา
พ้ืนฐานที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงมากนัก คือ การพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลักและมีการกระตุ้นให้
ผู้ผลิตและผู้ทำธุรกิจลงทุนในแง่ของการผลิตเพ่ือการส่งออก และได้ผลกำไรตอบแทนกลับมา                    
แต่เมื่อประเทศต่างๆ ปรับตัวใหม่ได้ทันเหมือนกันหมด แล้วประทศเราจะนำอะไรไปสู้กับคนอ่ืนๆ                
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เราจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจุบันหลายประเทศ
ได้ศึกษาและพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง เช่น ในอังกฤษที่รัฐบาลได้ประกาศ
แผนพัฒนาในปี 2544 และจัดตั้งองค์กรซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์                     
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีศักยภาพ หรือแม้แต่ประเทศเกาหลีใต้  ก็ ได้ ให้ความสำคัญ                            
กับการสร้างรายได้ใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ จนปัจจุบันการแพร่หลายของวัฒนธรรมเกาหลี
กลายเป็นที่มาของรายได้จากการท่องเที่ยว อาหาร แฟชั่น ดนตรี และภาพยนตร์  
 ซึ่งจากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่ที่ต่อยอดมา
จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือ ผลงานสร้างสรรค์  ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  (2555 : 12)                          
ให้ความหมายไว้ว่า ผลงานจากความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก้ปัญหาและพัฒนา จนสามารถ
ประดิษฐ์ผลิตผลใหม่ๆ การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและสังคม 
ดังนั้น ผลงานสร้างสรรค์ จึงเป็นผลผลิตจากการกระทำให้ก้าวหน้าแปลกจากเดิมดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น 
หรือมีคุณค่ายิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของผลงานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์                  
ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนเราให้เจริญ               
งอกงาม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์
สามารถที่จะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติ จนเกิดประสบการณ์ และนำไปสู่การค้นพบแนวทางใหม่ๆ                   
เพ่ือการสร้างงานต่อไป การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ทำให้โลกได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ                 
มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าโลก จะเปลี่ยนไปสู่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์                  
และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่ยังมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

โดยจากแนวคิดเรื่องผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวจึงนำมาสู่การค้นคว้าความหมายของ                       
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย Guilford (1966 : 2) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ว่า  
เป็ น แน วคิ ด การขั บ เคลื่ อ น เศ รษ ฐกิ จบ น พ้ื น ฐ าน ของก ารใช้ อ งค์ ค วาม รู้  (Knowledge)                          
ก ารศึ กษ า (Education) การส ร้ า งส ร รค์  (Creativity) แล ะการ ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า                                 
(Intellectual property) ที่ เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ งสมความรู้ของสังคม                       
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”                   
และ “คุณค่าทางสังคม” ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้หรือกล่าวง่ายๆ                 
คือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด” โดยเมื่อทราบหลักการแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น
แท้จริง คือ การนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาเพ่ิมมูลค่าให้กับการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือป้อนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจแล้วเกิดความเจริญงอกงามขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง ในปัจจุบันมีการจัดทำเป็น
หลักสูตรออกมา เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จหลักสูตรได้ หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบันของประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 9 กลุ่ม 



 6 
 

 
 

คือ 1)งานฝีมือและหัตถกรรม (Craft) 2)งานออกแบบ (Design) 3)แฟชั่น (Fashion) 4)ภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ (Film & video) 5)การกระจายเสียง (Broadcasting) 6)ศิลปะการแสดง (Performing 
arts) 7)ธุรกิ จ โฆษณ า (Advertising) 8)ธุรกิ จการพิมพ์  (Publishing) และ 9)สถาปั ตยกรรม 
(Architecture) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economic เป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสำคัญ      
ในอีกแง่มุมหนึ่ง เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีกระบวนการรวบรวมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ                      
และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ความสำคัญของการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์  
และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจเรียกว่า 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” หมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ 
UNCTAD (2008 : 13) แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
 1. ประเภทมรดกหรือมรดกวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและสภาพสังคม 
เช่น งานสร้างสรรค์ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มศิลปะ งานฝีมือ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์และอาหารไทย ฯลฯ 
 2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่                          
กลุ่มงานทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ฯลฯ 
 3. ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารควบคุมคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่                      
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ภาพยนตร์และเพลง ฯลฯ 
 4. ประเภทการสร้างสรรค์ออกแบบ (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการ                       
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น งานออกแบบต่างๆ วิดีโอ เกม รวมทั้งการ
บริการดิจิตอล และงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
  กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งในประเทศ
ไทย หมายถึง งานฝีมือและหัตถกรรม งานออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ กระจายเสียง ศิลปะการแสดง 
โฆษณา การพิมพ์ และสถาปัตยกรรม จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2560 เฉพาะมูลค่าของเศรษฐกิจทั้ง 9 กลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วน 12.21% 
ของ GDP ในปี 2560 มีมูลค่าส่งออกถึง 318,250 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าว                
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยย่อมเป็นทางออกในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน                  
และเป็นที่แน่ชัดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงจะก่อให้เกิด
การผลักดันในวงกว้าง ทั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 รัฐบาลได้ประกาศส่งเสริม 
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แผนพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จำนวน 20,134 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 3 ปี                     
ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 
 การที่ สั งคมจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้อง                          
มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 ทักษะแลความสามารถในความเป็นช่างฝีมือ (Talent) 
ที่รู้ลึกในเรื่องนั้น และพร้อมที่จะต่อยอดไปทำในเรื่องอ่ืนๆ ประการที่ 2 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  
และการเป็นสังคมเปิด (Tolerance) ที่คนในสังคมยอมรับในความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ 
ศาสนา และเพศ และประการที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน (Basic Requirement) ของสังคมที่เอ้ืออำนวย
ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบลอจิสติกส์ ระบบการเงิน ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ                   
และสุขอนามัย และระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่งจากคุณลักษณะของสังคมไทย                   
เมื่อประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยย่อมเป็นฐานสำคัญที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์                    
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้น หรือเข้าไปแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
แบบเดิม ตัวอย่างที่จับต้องเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนก็คือ เว็บไซต์ Youtube ซึ่งมีมูลค่าการ
ซื้อขายเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2554 ในราคา 1.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งที่ใช้เวลาเพียง                
5 ปีนับจากเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะสินทรัพย์ที่แท้จริงของ Youtube ไม่ใช่โครงสร้างพ้ืนฐาน                   
ด้านต่าง ๆ ของเว็บ แต่คือเนื้อหา (Content) ของวิดีโอที่สมาชิกแต่ละคนนำมาบรรจุไว้ ทำให้ผู้คน
จากทั่ วโลกที่ สนใจสามารถเข้าไปค้นหาได้ตามความต้องการของตนเอง ดังนั้น สินทรัพย์              
ของ Youtube จึงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เกิดจากการบริหารเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์จาก
ความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปขณะเดียวกันการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์  มองหาโอกาสต่อยอดให้กับสินค้าเดิม ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการสินค้า และบริการที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภค เช่น น้ำดื่มทัสมาเนียนเรน (Tasmanian Rain)                                  
น้ำดื่มระดับพรีเมียมซึ่งหาซื้อไม่ได้ทั่วไป ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต                      
ที่ต้องการสร้างสินค้าที่แตกต่าง จึงได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเกาะทัสมาเนีย                
จากข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) ที่ทำการทดสอบ
คุณภาพอากาศและจัดอันดับให้เกาะทัสมาเนีย ทางตอนใต้ของออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่มีอากาศ
สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากมีประชากรและจำนวนอุตสาหกรรมน้อย ที่สำคัญลมที่พัด                  
อยู่ เหนือเกาะทั สมาเนี ยฝั่ งตะวันตกยั งเป็นลมจากทวีปแอนตาร์กติกา ที่ ปราศจากผู้ คน                    
และพัดผ่านมหาสมุทร 3 แห่ง คิดเป็นระยะทางกว่าหมื่นไมล์ ดังนั้น ลมที่ก่อให้เกิดน้ำฝนจึงปราศจาก           
สารปนเปื้อนใดๆ ทำให้ผู้ผลิตจึงคิดตั้งโรงงานโดยออกแบบอาคารดักน้ำฝนกลางอากาศก่อนนำไป          
เก็บพักไว้ในถังเก็บน้ำฝน เพ่ือรอการทดสอบคุณภาพก่อนบรรจุลงในขวดแก้ว ปัจจุบันราคาขายน้ำ
ดื่มทัสมาเนีย เรน ขวดบรรจุ 750 มิลลิลิตร อยู่ที่ราว 200 บาท และมีบริการเฉพาะในโรงแรมริทซ์-
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คาร์ลตัน เดอะ ทรัมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล และโฟร์ซีซันส์เท่านั้น ซึ่งจากทั้งสองตัวอย่างข้างต้น                 
คือ เรื่องราวการบริหารความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ในโลก ปัจจุบันเราเชื่อว่า 
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีนักคิด นักออกแบบ และนักประดิษฐ์ที่เต็มไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งพร้อมจะแปรความคิด ความรู้ และความเชี่ยวชาญให้ เกิดเป็นแรงขับเคลื่อน                        
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทยก็สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างดี 
 ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)                          
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง                    
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไว้ คือ ประเทศไทย               
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง                        
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation)                 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579                  
ในด้านการกำหนดตำแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)                     
การส่ งเสริมผู้ ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิ ชย์ดิจิตอล  มีการพัฒนาขีดความสามารถ                    
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบาย                      
และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย                  
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  จะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ               
ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 มีการกล่าวถึง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries                 
หรือ CI) (UNCTAD 2008 : 13) หมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็น
สำคัญ UNCTAD แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1)ประเภทมรดก 
หรือมรดกวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและสภาพสังคม เช่น งานสร้างสรรค์
เกี่ยวข้องกับกลุ่มศิลปะ งานฝีมือ โบราณสถานพิพิธภัณฑ์อาหารและงานประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองของ
ไทย ฯลฯ 2)ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะ                       
และวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มงานทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ฯลฯ  3)ประเภทสื่อ (Media)                         
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เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ภาพยนตร์
และเพลง ฯลฯ 4)ประเภทสร้างสรรค์ออกแบบ (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้า                     
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น งานออกแบบต่างๆ วิดีโอเกม 
รวมถึงการบริการดิจิตอลและงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการพัฒนาศักยภาพของ
ตน อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญอันดับแรก ซึ่ง อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล (2555: 25) กล่าวไว้ คือ การยอมรับว่า
โลกมีเปลี่ยนแปลง และมีความพยายามในการปรับตัว นักธุรกิจบางท่านที่เคยประสบความสำเร็จ    
แต่ยังมีวิธีคิดแบบเดิมๆ และไม่ยอมปรับตัว ก็อาจจะอยู่ไม่รอด ซึ่งขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
อายุ  ทั้ งนี้ เครื่องหมายการค้าใหญ่ ๆ (แบรนด์ ) ยั งคงหลงเหลืออยู่ประมาณ 20%  เท่านั้ น                        
นอกนั้นล้มลงไปหมดเนื่องจากปรับตัวไม่ได้  องค์กรต่างๆ อาทิ สถาบันการเงิน บริษัทรถยนต์                       
ก็อยู่ระหว่างการเผชิญการเปลี่ยนแปลงและจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ก็ขึ้นกับการปรับตัว ในอนาคต
ย่อมเกิดการเลือกของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคจะละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้าง
ของโลกก็เปลี่ยน อาทิ เราสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปต่างประเทศได้ในราคาถูก เราจึงต้องมอง
ย้อนไปดูในซีกที่เป็น Soft Asset สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ วิธีคิด 
สินทรัพย์ทางปัญญา สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญ ส่วน Hard Asset เราต้องศึกษาเรื่องการปรับ
ทักษะวิธีการคิด สร้างความแตกต่างอยู่บนรากฐานของเหตุผล วิธีคิดที่แตกต่าง สร้างสรรค์นั้น      
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ Creative เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของตัวบุคคล แต่เราต้อง Turn ตัว c                 
ให้เป็น C  โดยต้องทำให้ Creative ความคิดสร้างสรรค์นั้นมี Value คุณค่ากับสังคมและธุรกิจ                     
มีคุณค่าสู่สาธารณะให้ได้ และต้องมีความรู้มีเหตุผล 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า Soft Asset และ Hard Asset ในประเทศไทยของเรามีอยู่                        
อย่างมากมาย แต่ยังมีน้อยมากที่ถูกจับมารวมกันและสร้างสรรค์เป็นรูปแบบในการคิดใหม่ๆ อีกทั้ง
หากพูดถึงประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งมีรูปแบบผลงานมากมาย ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่า                                   
งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาวัฒนธรรม                                
และประวัติศาสตร์ การศึกษาและพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน แนวความคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์                          
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทยจะช่วยส่งเสริมกับนโยบายของภาครัฐในการนำเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่เป็นสังคมที่มีการสั่งสมวัฒนธรรมเรื่อยมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน เพราะนอกจากจะทำให้วัฒนธรรมที่สืบทอดและสั่งสมมาอยู่อย่างเหมาะสมแล้วยังเกิด
การพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในสังคมด้วย 
 ปัจจุบันในระบบการศึกษาทุกๆ ระบบ มีการจัดการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลาย                     
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรมและมีประเพณีที่สั่งสม สืบทอดกันมานานหลายต่อหลายรุ่น ซึ่งนักเรียน
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สมควรได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังเพ่ือปฏิบัติและส่งต่อวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถสร้างสรรค์   
สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา  แต่ทว่านักเรียนส่วนใหญ่กลับไม่รับการปลูกฝังในการรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ขึ้นมาเลย ซึ่งหากจะมองถึงสาเหตุของปัญหาก็จะพบว่าครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระงานประดิษฐ์ นั้นขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังไม่สามารถหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์               
ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ ส่งผลให้ไม่มีการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งอาจมาจากหลากหลาย
สาเหตุ เช่น การถูกปลูกฝังมาในรูปแบบเดิมๆ นักเรียนขาดโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น                         
รวมถึงวิธีการสอนแบบเดิมๆ ของครูหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
  จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น                  
พบว่า การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระงานอาชีพ ในปัจจุบัน                
มีการจัดเวลาเรียนที่มีชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติน้อย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจนเกิด                
ความชำนาญ ผู้วิจัยได้จัดหากิจกรรมที่มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาในชีวิ ตประจำวัน                    
ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวะ                   
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักความเป็นไทย                 
การมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์  งานศิลปะแขนงนี้ ให้คงอยู่สืบไป โดยมีการนำแนวคิด                    
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เพ่ือให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต่อยอดให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และเกิดผลการเรียนรู้ที่ ดีมากขึ้น  ดั งนั้น  ผู้ วิจัยจึ งสนใจในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                    
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                  
โดยคำนึกถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ควบคู่กับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพ่ือให้ครูผู้
เข้ารับการอบรมได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปถ่ายทอด ต่อยอดความคิดให้กับ
นักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจกรรมที่ครูรับผิดชอบอยู่ได้ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำหรับพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ดังนี้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2553: 30) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ                            
สงัด อุทรานนท์ (2532 : 38) และ Taba (1962 :12-13) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวินิจฉัยความต้องการของนักเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน  
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกเนื้อหา เป็นการเลือกเนื้อหาสาระท่ีจะจัดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้
เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  
  ขั้นตอนที่ 4 จัดเนื้อหาสาระ เพ่ือเป็นการตัดสินใจเลือกเนื้อหาสาระตามพัฒนาการ
ตามวัยเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
  ขั้นตอนที่ 5 เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยต้องมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมของนักเรียน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมิน เป็นการประเมินผลนักเรียนตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร  
เพ่ือทราบว่าตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร  
 Tyler (1949: 1-2) ได้ เส น อ ขั้ น ต อ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ                                
Saylor and Alexander (1974: 30-39) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้      
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) โดยอาศัยการระดม
ความคิด แสวงหาคำตอบ  
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ( Curriculum Development)  
  ขั้นตอนที่ 3 การเลือกและจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ โดยไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์
ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 3.1) นักเรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและการ
เรียนรู้เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ 3.2 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะทำให้นักเรียนพึง
พอใจที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในจุดประสงค์ 3.3) กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะ
อยู่ในขอบข่ายความพอใจที่พึงปฏิบัติได้ 3.4) กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆด้านของการเรียนรู้
อาจนำไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงข้อเดียวในทำนองเดียวกันกิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้เพียงอย่างเดียวอาจตอบสนองจุดประสงค์หลายๆข้อได้  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล เพ่ือที่จะตรวจสอบดูว่าการเรียนการสอนได้บรรลุ
จุดประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ สมควรจะมีการปรับแก้ส่วนใดบ้าง  
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 สมคิด บางโม (2555: 67-68) กล่าวว่า ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต้องทำควบคู่
ไปกับการฝึกอบรม วงจรหลักสูตรและวิธีการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
   
 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม (Curriculum Construction) 
  ขั้นตอนที่ 3 สามารถนำหลักสูตรไปใช้ (Implementation)  
  ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลการอบรม (Follow-up Evaluation) 

ชาญ  สวัสดิ์ สาลี  (2550 : 88 -97) ได้กล่ าวถึ งขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม                                           
โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้          
  ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ระบุภารกิจที่เป็นปัญหา  
  ขั้นตอนที่ 3 กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  
  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์เพ่ือหาระดับความสำคัญ 

นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร โดยได้ระบุขั้นตอนต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดของนักการศึกษาหลายท่าน 
เช่น งานวิจัยของบัณฑิต สีอ่อน (2555: 41-48) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม งานประดิษฐ์บายศรีจาก
วัสดุธรรมชาติ โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการเก่ียวกับงานประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทักษะการประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติของผู้ที่ได้รับการ

ฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมงานประดิษฐ์บายศรี

จากวัสดุธรรมชาติ 
สอดคล้องกับพัทธนันท์ ปั้นแก้ว (2557: 116-126) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยี                    
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ในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 144 คน 6 อำเภอ                       
ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอนาหม่อม อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์                  
และอำเภอระโนด 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรเป็นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ตามแนว                           
คอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ จากนั้นนำไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ                    
จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่อง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สำหรับ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน ขณะฝึกอบรมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาความ               
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาแผนการ                      
จัดประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล               
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  UNCTAD (2008) ได้ ให้ความหมายไว้ว่า คือ การใช้                 
องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) สะท้อนถึง
กระบวนการรวมเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ตามบริบทของสังคมนั้น ระบบเศรษฐกิจนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน             
ในการให้เกิดการสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการดังกล่าวในการเป็นกรอบ                
ที่จะผลิตผู้เรียนให้ได้คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเข้าใจระบบการสร้างสรรค์               
ตามระบบนี้ ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสามารถในการผลิต (Supply) สู่กระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand) โดยมีขบวนการดังนี้ การเผยแพร่ 
(Dissemination) การจัดแสดงหรือการรับรองสินค้า (Exhibition & Reception) นอกจากนี้ยังต้อง 
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มีกระบวนการ จัดทำเอกสารเพื่ออนุรักษ์และการอนุรักษ์สิ่งของที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่ง
น่าจะหมายถึง การเก็บในรูปแบบของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ กระบวนการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่
รองรับห่วงโซ่สร้างสรรค์นี้ คือ การศึกษาและฝึกอบรมให้เกิดบุคคลที่เข้ามาช่วยในการผลิตและเกิด
การพัฒนา รวมถึงต้องมีข้อวิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นทั้งในเชิงบวกและลบด้วย จึงจะจัดเป็น    
ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผลงานวิจัย
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ระบุขั้นตอนต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดข้างต้นไว้                     
เช่น งานวิจัยของปฤณัต นัจนฤตย์ (2553 : 91) ได้พัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหาร                    
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร                   
การออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร เป็นการวิจัย                  
และพัฒนา โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 

จากการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์                
มาเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ ในงานวิจัยได้  คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้าง                           
และใช้องค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ เชื่อมโยงกับ พ้ืนฐาน                      
ทางวัฒนธรรม การสั่ งสมความรู้ของสังคม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้า                  
และบริการใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

แนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2555: 12) คือ ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์                  
“สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรมหรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การจะตีความ
เกี่ยวกับความใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์ สังคม หรือแวดวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ้น การประเมินคุณค่า
ก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่มักใช้ในการตีความความใหม่ ประกอบด้วย 1)สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน 2)สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่ อ่ืนแต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ 3)การคิด
วิธีดำเนินการใหม่ 4)ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป 5)คิดวิธีการใหม่                          
ในการแก้ไขปัญหา 6)เปลี่ยนแนวคิดท่ีแตกต่างจากผู้อ่ืน 
  ความคิดสร้างสรรค์ ประเสริฐ มงคล (2557: 1) คือ ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ทัศนคติ
ใหม่ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน                  
คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิด
สร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งคำถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คำตอบ
บางอย่าง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ ซึ่งมีวิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1)แสวงหา
ข้อบกพร่อง (Mess Finding) 2)รวบรวมข้อมูล (Data Finding) 3)มองปัญหาทุกด้าน (Problem 
Finding) 4)แสวงหาความคิดที่หลากหลาย ( Idea Finding) 5)หาคำตอบที่รอบด้าน (Solution 
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Finding) 6) หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) โดยกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดม
สมอง (brain-storming) มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการค้นพบ                   
โดยบังเอิญ (serendity) หรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ ในขณะที่กำลังต้องการค้นพบสิ่งอ่ืนมากกว่า 
  นอกจากนี้แล้วยังอาจกล่าวถึงความหมายของ ผลงานสร้างสรรค์ กล่าวโดย อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล       
(2555: 25) คือ ผลงานจากความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก้ปัญหาและพัฒนา จนสามารถประดิษฐ์
ผลิตผลใหม่ๆ การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและสังคม ดังนั้น  

ผลงานสร้างสรรค์จึงเป็นผลผลิตจากการกระทำให้ก้าวหน้าแปลกจากเดิม ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมี
คุณค่ายิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของผลงานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี้  เกิดจากความคิดสร้างสรรค์               

ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนเราให้เจริญ  

งอกงาม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์
สามารถที่จะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ และนำไปสู่การค้นพบแนวทางใหม่ๆ                       

เพ่ือการสร้างงานต่อไปการที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ ทำให้โลกได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ                      
มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่ยังมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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คำถามการวิจัย 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นอย่างไร 
 2. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นอย่างไร 
 3. การทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                        
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นอย่างไร 
 4. การประเมินหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในประเด็นต่อไปนี้  

  4.1 ความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู                      
หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมหรือไม่ 

  4.2 ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู            
หลังการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยู่ในระดับใด 

  4.3  ความคิด เห็ นของครูที่ มี ต่ อการใช้หลักสูตรสำหรับครู เพ่ื อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในระดับใด 

  4.4 ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                           
หลังการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับใด  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                       
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                         
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                      
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 4. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                     
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในประเด็นต่อไปนี้  
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  4.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของครู ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
  4.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของครู  หลั งการใช้ หลั กสู ตร  เพ่ื อส่ ง เสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง                  
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการอบรมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม                  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4.4 เพ่ือศึกษาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                       
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์                      
ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. ความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู หลังการ                  
ใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร 
 2. ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองเชิ ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู                             
หลังการใช้หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อยู่ในระดับด ี
 3. ความคิดเห็นของครูผู้ต่อการอบรมหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมความสามารถ                      
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 
 4. ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                   
หลังการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือส่ งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในระดับด ี
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  

    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาส                 
ทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 45 คน 
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     2 . นั ก เรี ย น  ที่ ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร เรี ย น รู้ ก า ร ง าน อ าชี พ                              
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 324 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer 
Sampling) มาเรียม นิลพันธุ์ (2558 : 124) ได้แก่ 
    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาส                  
ทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน                
นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 
ณ โรงเรียนที่ทำการสอน  
   2. นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการใช้หลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน  จำนวน 
90 คน 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น  : หลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                  
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 ตัวแปรตาม : 1) ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
      2) ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของคร ู
      3) ความคิดเห็นของครูหลังการใช้หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     4) ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรยีน 
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ระยะเวลาในการทดลอง 

 ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
2 ช่วงเวลา ดังนี้  
  ระยะที่ 1 ระยะการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
    ฝึกอบรมครูโดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                       
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จำนวน 12 ชั่วโมง  
  ระยะที่ 2 ระยะการนำผลการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมและการติดตาม 
    ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการอบรมหลักสูตรสำหรับครู                  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน      
ให้กับนักเรียน ในรายวิชาการงานอาชีพ จำนวน 12 ชั่วโมง              
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                  
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้กำหนดให้ครู และนักเรียน ประดิษฐ์พานพุ่ม                      
เป็นชิ้นงานในการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เนื่องจาก พานพุ่ม                          
โดยประกอบไปด้วยงานดอกไม้ใบตองหลากหลายส่วน ดังนี้ 1)งานมาลัย 2)งานปักพุ่ม 3)งานกระทง 
4)งานเย็บแบบ และ 5)งานถักตาข่าย และอุบะ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประเมินความสามารถ                
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้ชัดเจน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะสำหรับการวิจัย ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการสร้างมวลประสบการณ์                
และแผนการจั ด กิ จ กรรม  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วยจุ ด มุ่ งห ม าย  เนื้ อห า  กิ จ กรรมการ เรี ยน รู้                              
และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ดั งนี้  ขั้ นตอนที่  1 การวิจัย  (R1 : Research) ขั้นตอนที่  2 การพัฒ นา (D1 : Development)                    
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 : Development) 

 2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง          
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง สาระและประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
เป้าหมาย แนวทางการจัดหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จุดประสงค์                 
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การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล คำชี้แจง และแผนการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จำนวน 4 แผน ซึ่งใช้ในกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับครูสำหรับครู                
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                                
ได้พัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โดยในหลักสูตรดังกล่าว 
  3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ระบบที่พัฒนาบนเศรษฐกิจฐานความรู้ การใช้องค์
ความรู้  (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์ งาน (Creativity) สะท้ อนถึ ง
กระบวนการรวมเอาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ตามบริบทของสังคมนั้น กระบวนการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่รองรับห่วงโซ่
สร้างสรรค์นี้ คือ การศึกษาและฝึกอบรมให้เกิดบุคคลที่เข้ามาช่วยในการผลิตและเกิดการพัฒนา 
รวมถึงต้องมีข้อวิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น  ทั้งในเชิงบวกและลบด้วย จึงจะจัดเป็นห่วงโซ่                     
ของการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ 
  4. พานพุ่ม หมายถึง พานที่มีดอกไม้หรือวัสดุซึ่งช่างได้ประดิษฐ์เป็นทรงพุ่ม                                             
แล้วนำมาวางไว้บนพาน อันถือเป็นเครื่องสักการะหรือบูชาชั้นสูงของไทย ที่ช่างประดิษฐ์ไทย                       
ได้นำดอกไม้หรือวัสดุต่างๆ มาคิดประดิดประดอยจัดทำขึ้นและจัดแต่งเป็นทรงพุ่มแล้วนำมาวางไว้   
บนพานเพ่ือนำไปเป็นเครื่องบูชาหรือสักการะสิ่งที่เคารพนับถือ เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ และบรรพบุรุษที่ เคารพนับถือ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ                          
และความจงรักภักดีในโอกาสต่างๆ โดยประกอบไปด้วยงานดอกไม้ใบตองหลากหลายส่วน ดังนี้                   
1)งานมาลัย 2)งานปักพุ่ม 3)งานกระทง 4)งานเย็บแบบ และ5)งานถักตาข่าย และอุบะ 
  5. ผลงานสร้างสรรค์ คือ ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
คือ การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองโดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต การเลือกใช้วัสดุ                   
และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  6. ความรู้  หมายถึง ระดับความเข้าใจในเรื่ อง การประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง                         
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ทั้งก่อนและหลักการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  7. ความสามารถในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐ กิจ
สร้างสรรค์ หมายถึง ระดับ ทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเป็นผลงานในงานพานพุ่มสักการะ                
ที่แตกต่างไปจากแบบเดิม ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ประกอบด้วย 1)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2)ความประณีต 3)การเลือกใช้วั สดุ และ 4)สอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   8. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือความนึกคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                           
เชิ งเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน  แบ่ งออกเป็น  3 ด้ าน คือ 1)ด้ านการจัดหลักสูตร                                 
2)ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 3)ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 
  9. ครู หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ในสาระงานอาชีพ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  10. นักเรียน หมายถึง นักเรียน ในโรงเรียนที่ครูอาสาสมัครจำนวน 10 คน                        
นำผลการอบรมไปจัดการเรียนรู้ จำนวน 90 คน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ครูมีความสามารถและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                 
ที่เหมาะสม 
 2. นักเรียนมีความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                     
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เหมาะสม 
 3. เป็นแนวทางสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำไปจัดกิจกรรมการเรียน               
การสอน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้อย่างหลากหลาย 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักสูตรการเรียนรู้การงานอาชีพ                       
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางให้โรงเรียน
และครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 



  
 

 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  
การวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                    

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวรรณกรรม
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตร 
 2. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
 3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
  4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ 
 

การพัฒนาหลักสูตร 

1.หลักสูตร 

1.1 ความหมาย 

   Sayler Alexander and Lewis (1981: 8) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า 
หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคคลที่ได้รับการศึกษา
Beane (1986: 34-35) สรุปความหมายของหลักสูตรไว้โดยใช้เกณฑ์ความเป็นรูปธรรม (Concrete) 
ไปสู่นามธรรม (Abstract) และจากการยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-centered) ไปสู่การยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered) โดยได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
     1. หลั กสู ตร คื อ ผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการจั ดการศึ กษา                           
(Curriculum as Product) 

   2 . ห ลั ก สู ต ร  คื อ  โค รงก ารห รื อ แ ผ น ก าร ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า                                  
(Curriculum as Program) 

   3 . ห ลั ก สู ต ร  คื อ  ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ก ำห น ด ไว้ อ ย่ า งมี ค ว าม ห ม าย                    
(Curriculum as Intended Learning) 

  4. หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน  (Curriculum as Experience of the 
Leamer)  

17 
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Oliva (1993: 8-9) ได้ให้คำนิยามความหมายของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
  1. การให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์ (Purpose) หลักสูตร จึงมีภาระหน้าที่                

ที่จะทำให้ผู้ เรียนควรจะเป็นอย่างไรหรือมีลักษณะอย่างไร หลักสูตรแนวคิดนี้ จึงมีความหมาย                   
ในลักษณะที่เป็นวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เช่น หลักสูตร คือ                   
การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เป็นต้น 

  2. การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Contexts) นิยาม
หลักสูตรในลักษณะนี้ เป็นการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตร ซึ่งแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หลักสูตรเพื่อการปฏิรูปสังคม เป็นต้น 

  3. การให้นิยามโดยยึดวิธีดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการ
ให้นิยามหลักสูตร ในเชิงวิธีดำเนินการที่เป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น หลักสูตร คือ กระบวนการแก้ปัญหา หลักสูตร คือ การทำงานกลุ่ม 
หลักสูตร คือ การเรียนรู้รายบุคคล หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

Sowell (1996: 5) ได้กล่าวว่า มีผู้อธิบายความหมายของหลักสูตรไว้อย่างมากมาย          
เช่น หลักสูตรเป็นการสะสมความรู้ดั้งเดิม เป็นประสบการณ์ที่ถูกกำหนดไว้ เป็นแผนการจัดสภาพการ
เรียนรู้ เป็นความรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นเนื้อหาและกระบวนการเป็นแผนการเรียนการสอน 
เป็นจุดหมายปลายทางและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนเป็นผลผลิตของระบบเทคโนโลยี เป็น
ต้น Sowell ได้สรุปว่า หลักสูตร คือ การสอนอะไรให้กับผู้เรียนซึ่งมีความหมายที่กว้างขวาง ที่รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสาร ทักษะและทัศนคติ ทั้งท่ีได้กำหนดไว้และไม่ได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความหมายของหลักสูตรได้ ดังนี้ หลักสูตร คือ แผนงาน                   
หรือโครงการที่จัดประสบการณ์ทั้ งหมดให้แก่ผู้ เรียน โดยแผนงานต่างๆ จะถูกกำหนดเป็น                           
ลายลักษณ์อักษร มีขอบเขตกว้างขวาง หลากหลาย เพ่ือเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้                    
ที่ต้องการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชาย่อย 
(Sequence of Courses) ทั้งนี้ แผนงานหรือโครงการทางการศึกษาดังกล่าว อาจจัดขึ้นได้ทั้งใน                   
และนอกชั้นเรียน ภายใต้การบริหารและดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

    ธำรง บัวศรี (2545 : 6-7) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีความสำคัญ เพราะหลักสูตร                  
เป็นส่วนกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้  เพ่ือให้ แน่ ใจว่าผู้ เรียนได้ รับการศึกษาที่ มีคุณภาพ                             
โดยมีรายละเอียดบ่งชี้ว่าผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร ควรได้รับการฝึกฝน                
ให้มีทักษะในด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างการ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างไร 
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   สุมิตร คุณานุกร (2520 : 199-200) กล่าวถึง ความสำคัญของหลักสูตรว่าหลักสูตร                    
มีความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องชี้นำทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่มี                
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 จากที่ กล่าวมาสามารถสรุปความสำคัญของหลักสูตรได้  ดังนี้  หลักสูตรมีความสำคัญ                
เพราะเป็นเครื่องชี้นำทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

1.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

  ในการพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กันโดย Owen et al. (1999: 16-17) ได้นำเสนอ
องค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ส่วน ได้แก่  

   1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   2) เนื้อหาสาระ  
   3) ประสบการณ์การเรียน 
   4) การประเมินผล  
  ซึ่งสอดคล้องกับ Taba (1962: 10) ที่ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่า 

หลักสูตรไม่ว่าจะสร้างขึ้นในลักษณะใด ย่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ  
   1) จุดมุ่งหมาย 
   2) เนื้อหาสาระ   
   3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน 
   4) การประเมินผล 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรตามที่นักการศึกษาได้กำหนดไว้สรุปได้ว่า

องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบของหลักสูตรที่สำคัญมี 4 ส่วน คือ 
   1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   2) เนื้อหาสาระ 
   3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   4) การประเมินผล 
  สรุปได้ว่าหลักสูตรมีความสำคัญเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน                              

เมื่อจบการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้และ
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การวัดประเมินผล ซึ่งมีรูปแบบการประเมินความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันขององค์ประกอบ                     
คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามรูปแบบของ 
Tyler และรูปแบบการประเมินเพ่ือตัดสินใจเพ่ือตรวจสอบความสำเร็จและทบทวนหลักสูตรประเมิน 
เพ่ื อตั ดสิ นใจของ Stufflebeam Daniel L and Shinkfield, Anthony J. (2007) ใน 4 องค์ ประกอบ                     
คือ ประเมินบริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต 
(Product) 
2. การพัฒนาหลักสูตร 

2.1 ความหมาย 

 การพัฒนาหลักสูตรมีแนวคิดจากการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิม                    
และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมไปถึงการ
ผลิตเอกสารต่างๆ สำหรับผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมสอดคล้องกับ Saylor and Alexander (1974: 7) 
กล่าวว่าระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้นจะเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรหลักสูตร  ได้แก่ การร่าง
หรือการสร้างหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร 
 Taba (1962) ให้ความหมายว่าหลักสูตร  คือ แผนสำหรับการเรียนรู้และได้ขยายความ
ว่าไม่ว่าจะออกแบบไหนให้เฉพาะเพียงใดก็ตาม  หลักสูตรทุกประเภทประกอบด้วยส่วนประกอบที่
แน่นอนตามปกติหลักสูตรจะบรรจุข้อความที่เป็นจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายเฉพาะหลักสูตรชี้ให้เห็น
ถึงการเลือกและการจัดเนื้อหา ทั้งยังบ่งบอกหรือแสดงแนวทางที่แน่นอนของการเรียนการสอนไม่ว่า
จะเป็นเพราะมีจุดมุ่งหมายหรือการจัดเนื้อหาเป็นตัวกำหนดหรือไม่ก็ตามประการสุดท้ายหลักสูตรจะ
รวมแผนการประเมินผลเข้าไว้ด้วย 
 Good (1973) ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบ                
หรือลำดับวิชาที่บังคับสำหรับการจบการศึกษาหรือเพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลัก                      
เช่น หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลศึกษา 
 Tanner and Tanner (1980) ให้ความหมายว่า หลักสูตรเป็นการสร้างความรู้                             
และประสบการณ์ใหม่ โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้การดูแลของโรงเรียน (หรือมหาวิทยาลัย)               
เพ่ือทำให้ผู้เรียนสามารถเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ของเขา 
  Oliva (1993) ได้ ให้ความหมายของหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา                     
และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ประสบการทั้งหลายที่คนในวัยหนุ่มสาวต้องประสบ ภายใต้                  
การอำนวยการของโรงเรียน ว่าหลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมสำหรับประสบการณ์ทั้งหลายที่
ผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอำนวยการของโรงเรียน หรือแผนการหรือรายการสำหรับ จัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้โอลิวายังได้แปลความหมายของ
หลักสูตรที่นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรให้ไว้ ดังนี้  
  Oliva (1993: 5-6) หรือหลักสูตร คือ สิ่งที่สอนในโรงเรียนกลุ่มของวิชาเนื้อหาสาระ  
โปรแกรมการศึกษา ชุดของสื่อการเรียนการสอน ลำดับของรายวิชาต่างๆ จุดหมายของการปฏิบัติ 
วิถีทางของการศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกิดขึ้นภายในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมพิเศษของชั้น                           
การแนะแนวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งที่สอนกันทั้งในและนอกโรงเรียนโดยการนำ                       
ของโรงเรียน ทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนโดยบุคลากรของโรงเรียน ชุดของประสบการณ์ที่นำไปปฏิบัติ                
โดยผู้เรียนในโรงเรียน สิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์อันเป็นผลมาจากการเล่าเรียนในโรงเรียน  
 Sowell (1996) ให้ความหมายว่าหลักสูตร คือ สิ่งที่สอนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหมายความ
รวมถึงความรู้ ทักษะและการเจตคติต่างๆ ที่สื่อสารถึงผู้เรียนในโรงเรียนทั้งที่ตั้งใจไว้และไม่ได้ตั้งใจไว้  
 สรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์               
ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

2.2 ขั้นตอนการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่หรือการทำหลักสูตรที่มี
อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น  Taba (1962: 11-12); Sowell (1996: 367); ส งั ด  อุ ท ร านั น ท์  (2532: 30)                          
และ Oliva (1992: 26) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติตามแผน               
และการป ระ เมิ น ผล  Saylor and Alexander (1974: 8-9) กล่ าวว่ า  ก าร พั ฒ น าห ลั กสู ต ร 
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล และ Saylor and  Alexander 
(1974: 8-9) กล่าวว่าในการพัฒนาหลักสูตรมีภาระงานสำคัญ 3 ประการ  คือ 

   1. การกำหนดเป้าหมายสำคัญของหลักสูตร ทั้ งเป้าหมายโดยรวม                      
และเป้าหมายย่อยการเลือก  

    2. กิจกรรมและวัสดุประกอบการเรียนการสอน  เช่น การเลือกเนื้อหา                  
การอ่าน การฝึกฝน การทำกิจกรรมสั้นๆ การกำหนดหัวข้อสำหรับการอภิปรายการสร้างหนังสือคู่มือ
กิจกรรม การสร้างโปรแกรมสุขภาพและนันทนาการ 
   3. การค้นหาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร                       
ดังนี้ การกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การเลือกกิจกรรม เนื้อหาและการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ก่อนนำไปทดลองใช้ 
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 2.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

   2.3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1996: 10) ได้เสนอลำดับ
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 4 ประการ ดังนี้ 
    ประการที่ 1 มีความมุ่งหมายอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 

    ประการที่ 2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควร
จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยบรรลุจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
    ประการที่3 จะจัดประสบการณ์การศึกษาอย่างไร จึงจะทำให้การ
สอนมีประสิทธิภาพ 
    ประการที่ 4 จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ใน
โรงเรียนอย่างไรจึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึงจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ 
   2.3.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962: 12-13) ได้
เสนอลำดับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) 
    ขั้นที่ 2 การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) 
    ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) 
    ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหาถาวร (Organization of  Content) 
    ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of  Leaning 
Experiences) 
    ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Leaning 
Experiences) 
    ขั้นที่  7 การกำหนดสิ่ งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน ผล
(Determination of What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing It) 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba) 
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   Taba ได้แจกแจงว่าเนื่องจากผู้เรียนมีภูมิหลังแตกต่างกัน การศึกษาภูมิหลังและการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน จึงเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยแนะนำให้ผู้ วางแผนหลักสูตร วิ เคราะห์ช่องว่าง จุดบกพร่องและความหลากหลาย                   
ในภูมิหลังของผู้เรียน เพ่ือใช้สำหรับการวางแผนหลักสูตรให้แก่เขาหลังจากวิเคราะห์ความต้องการ                
ของผู้เรียนแล้ว ผู้วางแผนหลักสูตรจะกำหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะบรรลุให้ชัดเจน แล้วจึงเลือก
เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความสำคัญของเนื้อหาสาระ               
ที่เลือก เลือกเนื้อหาสาระได้แล้ว ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องตัดสินใจว่าจะนำเนื้อหาสาระนั้นๆ ไปไว้                 
ในระดับไหนและจะจัดลำดับอย่างไร ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความต่อเนื่องความยากง่ายของเนื้อหา                  
และความสามารถของผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่จะทำให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่
กำหนดไว้ การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างหลักสูตร                     
ครูจะเป็นผู้เลือกวิธีการที่จะจัดและกำหนดทิศทางการเรียนรู้  และผสมผสานลำดับขั้นของการใช้
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่สอน และสุดท้ายจะต้องตัดสินใจว่าจะประเมินอะไร                   
ด้วยวิธีการอย่างไร และใช้เครื่องมือใดเพ่ือตรวจสอบว่าการจัดหลักสูตรบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ 
   2.3.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor and Alexander (1974: 
30) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor and Alexander 
   2.3.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา Oliva) (1993 : 70-71)                   
ได้เสนอแนะว่าก่อนที่จะเลือกรูปแบบหรือออกแบบรูปแบบใหม่นักพัฒนาหลักสูตรควรวางโครงร่าง
ของบรรทัดฐานหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการสำหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรควรแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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    1. องค์ประกอบหลักของกระบวนการ ประกอบด้วยการวางแผน การ
นำไปใช้และการประเมินผล 
   2. ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ มีจุดเริ่มต้น และจุดจบแต่ไม่จำเป็นต้องตายตัว 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน 
   4. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรและของการสอน 
   5. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
   6. รูปแบบเชิงวงจรมากกว่าเชิงเส้นตรง 
   7. เส้นทางการตรวจสอบย้อนกลับ 
   8. ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปในวงจนทุกจุด 
   9. ความคงเส้นคงวาและสมเหตุสมผลภายใน 
   10. มีความเรียบง่ายพอที่จะเข้าใจและดำเนินการได้ 
   11. แสดงส่วนประกอบในรูปของแผนภาพหรือตาราง 
   Oliva ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ 
เรียนง่าย ครอบคลุมเนื้อหากว้างและเป็นระบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva) 
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   จากรูปแบบจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ 1-4 และ 6-9 เป็นขั้นตอนการวางแผน
องค์ประกอบที่  10-12 เป็นขั้นการปฏิบัติ ส่วนองค์ประกอบที่  5 เป็นทั้ งขั้นการวางแผนและ                           
ขั้นการปฏิบัติโดยมีวงจรย่อยของรูปแบบอยู่ 2 วงจร คือ วงจรขององค์ประกอบด้านหลักสูตร 
(องค์ป ระกอบที่  1-5) และวงจรขององค์ป ระกอบด้ วยการสอน  (องค์ป ระกอบที่  6-11)                              
ซึ่งวงจรของการสอนจะถูกปิดกั้นอาณาเขตไว้ด้วยเส้นปะ องค์ประกอบสำคัญของรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของโอลิวา คือเส้นตรวจสอบย้อนกลับ (Feedback  Line) จากการประเมินผลหลักสูตรไป
ยังเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
องค์ประกอบในแต่ละวงจรย่อย ตามแนวคิดที่กล่าวมา จะเห็นว่านักการศึกษาแต่ละคนมีความเห็น  
ต่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทั้งเหมือนและแตกต่างกันซึ่งสามารถสรุปให้เห็นได้ ดังนี้ 
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การสร้างแผนการจัดประสบการณ์                         
ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้ให้ผู้ใช้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้นำรูปแบบการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา มาเป็นขั้นตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการ                       
ความคิดเห็น  

ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (D1 : Development) : พัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) : ใช้หลักสูตรหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลหลักสูตร 
3. การฝึกอบรม 

3.1 ความหมาย 

 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้สรุปความหมายของการฝึกอบรมไว้ ดังนี้ 
  กิตติ พัชรวิชญ์ (2544: 445) ได้สรุปว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเปลี่ยนเจตคติ
ของบุคลากรและสามารถนำประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ทำ
อยู่ให้บรรลุความสำเร็จตามความต้องการขององค์กร 

  ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 7) กล่ าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึ ง 
กระบวนการ (Process) อย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การ โดยอาศัยการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน  
มีการวางแผนที่ดีและเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระทำทั้งหมดก็เพ่ือความ
มุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) และเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติ 
(Attitudes) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 
(2539: 15) ที่ว่าการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทำให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ 
(Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Understanding) เกิดความชำนาญ  (Skill) และเกิด เจตคติ  
(Attitude) ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่งสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้  
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544: 1) กล่าวว่าการฝึกอบรม คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพ่ิมความสามารถในการทำงาน
ของคน  ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบ
ต่างๆ ที่บุคคลพึงมีต่อหน่วยงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือยกมาตรฐานการ



  

 
 

34 

ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น และทำให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงานอาจกล่าวได้ว่า                   
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ การเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความชำนาญในทักษะ             
ที่ตนสนใจ สามารถสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มยิ่งข้ึน 
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537 : 7) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์  ทัศนคติค่านิยม คุณธรรม และทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน                            
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรสามารถดำเนินภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทัน
เทคโนโลยีและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
  Good (1973: 33) ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการให้
ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการแต่ยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาใน
สถาบัน 
  Goldstein and Ford (2002 : 305) กล่ าวไว้ ว่ า  การฝึ กอบรม เป็ นทั กษะ                  
ในการเรียนรู้เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ แนวคิด หรือทัศนคติอย่างมีแบบแผนเพ่ือผลของการปฏิบัติงาน 
ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บุคลากรที่ถูกจ้างเข้ามานั้นต้องมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่จะพัฒนา
เพ่ือให้ประสบความสำเร็จ และการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการความท้าทายเพ่ือ
หน้าที่ใหม ่
   วิจิตร อาวะกุล (2540: 15) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิม
ความรู้ความชำนาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนาบุคคล                       
ห รื ออาจกล่ าว ได้ ว่ า  ก ารฝึ กอบรมก็ คื อ  กระบ วนการที่ จ ะส่ ง เส ริมสม รรถภ าพ บุ คคล                                  
(พนักงาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงาน
ของสถาบัน สังคม ประชาชน 
   ชาญ สวัสดิ์สาลี (2544: 15) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่                 
เป็นระบบที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล (ผู้ปฏิบัติงาน) ให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลนั้น
สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น                
อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และ/หรืองานที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำใน
อนาคต โดยตรง 

  จากความหมายของการฝึกอบรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า       
การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ ทักษะ                          
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เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ
จริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร 

3.2 ความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรม 

มีผู้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรมไว้หลากหลาย ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2540: 163) กล่าวถึงความสำคัญของการฝึกอบรมไว้ว่า                    
การฝึกอบรมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้มีประสบการณ์มาแล้วทำงานได้ดีขึ้นทั้งทางคุณภาพและ
ปริมาณ เพราะรู้วิธีทำงานที่ถูกต้อง รู้จักใช้เครื่องมือช่วยในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
การทำงานได้ดี ช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติงานทำให้มีขวัญกำลังใจของคนทำงานดีขึ้น มีการควบคุม                   
การกระทำโดยผู้ปฏิบัติเอง ลดอุบัติเหตุ ลดความสิ้นเปลืองและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง                      
ขององค์การ 

  กิตติ พัชรวิชญ์ (2544: 447-448) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการฝึกอบรมไว้ ดังนี้                          
1) สร้างความประทับใจให้พนักงานที่ เริ่มทำงาน 2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้สู งขึ้น                         
3) เตรียมขยายงานขององค์การ 4) พัฒนาพนักงานขององค์การให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
5) สร้ า งขวัญ และกำลั งใจ ให้ พนั ก งานขององค์ การ ให้ เกิ ดความมั่ น คงของการทำงาน                                       
6) เพ่ิมพูนวิทยาการที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การ 7) ลดงบประมาณ                 
ค่ าวัสดุสูญ เปล่ า 8) สร้างความสามัคคี ในหมู่พนักงาน 9) เป็นวิธีการแห่ งประชาธิป ไตย                                 
10) เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคล 

  มนูญ ไชยทองศรี (2544: 16) กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีสาเหตุดังนี้ 1)สถานศึกษาไม่สามารถผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันทีที่จบการศึกษา จำเป็นต้องทำการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีและเพียงพอก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ 2)ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อม ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ 
ผู้ปฏิบั ติ งานจึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ ต่างๆ                    
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 3)ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการที่                  
จะมีความเจริญก้าวหน้า ในอาชีพนั้นๆ จึงพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือให้มีโอกาสเลื่อน
ตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 4)การฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลที่ประหยัดที่สุด ทั้งในด้านเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่าย การฝึกอบรมเป็นการให้ประสบการณ์ตรงที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ดีกว่าให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองกระทำเพ่ือหาประสบการณ์เอง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด 
สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่ายและอาจเกิดอันตรายได้ 
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   สหชาติ ไชยรา (2544: 22-25) กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมว่ามาจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้ 1)องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ที่จะทำให้ผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่องค์การกำหนดไว้ คือ บุคลากรในองค์การ ลำพังผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่
เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยบุคคลอ่ืนๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ฉะนั้นจำเป็นต้อง
มีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งานนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจงานอันจะไปสู่ความรวดเร็วในการ
ทำงานและเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นๆ ได้ 2)ลักษณะงานใน
องค์การมีความแตกต่างไปจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาเพราะสถานศึกษาจะให้ความรู้และ
ฝึกฝนงานกว้างๆ ไม่ได้เจาะจงในลักษณะงานขององค์การ ฉะนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจำเป็นต้องได้รับ
การเรียนรู้งานก่อนทำงานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นผลทำให้ทำงานด้วย
ความสบายใจ 3)งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้อง
มีการปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านต่างๆ จำเป็นต้องฝึ กอบรมบุคลากรใน
องค์การให้สามารถทำงานใหม่ได้เป็นอย่างดี 4)บุคคลในองค์การจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพราะ
โดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อทำงานไปนานๆ ความเฉื่อยชา ความเบื่อหน่ายจะเกิดข้ึน ฉะนั้น องค์การ
จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น จูงใจให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอายุ
มากแล้วปล่อยให้เด็กรุ่นหลังทำงาน จะต้องให้คนในองค์การเกิดจิตสำนึกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียน 
   จากที่ความสำคัญและจำเป็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า                     
ความจำเป็นที่หน่วยงานต้องฝึกอบรมบุคลากรแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1)ความจำเป็นของหน่วยงาน
ที่ต้องการประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องมาจากเมื่อเวลาผ่านไปหน่วยงานมักจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจาก
การขยายตัวของหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย โครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป                      
จึงจำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารงานของหน่วยงาน
หรือองค์กร 2)ความจำเป็นของบุคลากรในหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือความเจริญก้าวหน้า                  
ในหน้าที่การงาน หรือเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องฝึกอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 มีผู้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรมไว้หลากหลาย ดังนี้ 
   ประพันธ์ สุริหาร (2542 : 143) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ ดังนี้คือ                       
1)เพ่ือธำรงหรือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของพนักงานในงานปัจจุบัน 2)เพ่ือเตรียมพนักงานให้รับตำแหน่ง                 
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ที่สูงขึ้น 3)เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์  จะได้มีอาชีพอ่ืนได้หากงานปัจจุบันสิ้นสุดลง                             
4)การฝึกอบรมจะทำให้องค์การนั้นเข้มแข็งข้ึน 5)เพ่ือจูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถยึดอาชีพนั้นตลอดไป 
   สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545 : 12-18) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ                      
การฝึกอบรมไว้ว่าการฝึกอบรมต้องมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักแก้ปัญหาได้จริง มีความทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหา เจตคติ ทักษะ แต่โดยวัตถุประสงค์
ทั่วไปในการฝึกอบรมส่วนใหญ่มักจะเน้นการสนับสนุนทางด้านความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ต้องการ                       
เพ่ือส่งเสริมทักษะ ส่วนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ความเชื่อ เป็นพฤติกรรมภายในที่เป็นผล
พลอยได้ เพราะเป็นเรื่องที่ฝึกอบรมได้ยากมากกว่าการฝึกอบรมทางด้านความรู้และทักษะ 
   ทรัพย์มณี สุทธิโพธิ์ (2545: 11-12) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ดังนี้                       
1)พนักงานใหม่ที่เข้าทำงาน จะมีเพียงความรู้ก่อนการทำงาน ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรี ยนมาจากโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานในองค์การที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องมีการ
สอนงาน อบรมงาน เพ่ือปรับความรู้ที่ เรียนมาให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานในองค์การได้                          
เพราะองค์การมีลักษณะงานเฉพาะตัวมีแบบแผน ซึ่งจะต้องฝึกอบรมพนักงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  มีสภาพการปฏิบัติงานที่ เหมือนกันจะต้องอบรมพนักงาน                          
ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ ฯลฯ ในรูปแบบที่องค์การต้องการพึงประสงค์ 2)เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าและมีชื่อเสียงขององค์การ ทำให้องค์การมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะดำรงอยู่
ท่ามกลางการแข่งขัน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานจากการฝึกอบรม                 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นประจำ ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 3)องค์การจะดำรงอยู่จะต้อง
มีการเจริญก้าวหน้า ขยายกิจการ ทั้งการขายการผลิตการบริการเติบโตกว้างขวาง องค์การต้องสร้าง
คน ที่มีความรู้ความสามารถออกไปประจำรับภาระหน้าที่การงาน ตามสาขางานที่ขยายออกไป                         
จึงจำเป็นต้องสร้างบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือทดแทนเพ่ิมเติมและเข้าประจำตามตำแหน่ง
ต่างๆ ตามขนาดของงาน ที่ขยายออกไป องค์การต้องเตรียมกันเอาไว้ เพ่ือรับการเลื่อนตำแหน่ง 
โยกย้าย ลาออก องค์การจึงต้องพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนา 4)ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่เชื่องช้าเหมือนสมัยก่อน ไม่ว่าด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ 
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นที่จะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงานให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวให้เข้ากับสมัยสังคม ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป                  
ด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เครื่องมือเครื่องจักรใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการขยายผลการผลิตและบริการ 
จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลเพ่ือให้พนักงานมีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือ                       
อย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะเครื่องมือมีราคาสูงมาก จะใช้วิธีหัดเอง ลองถู กไม่ได้ ต้องฝึกอบรม                     
ให้ถูกวิธี 5)พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การมาเป็นเวลานาน แม้แต่เดิมจะมีความรู้                     
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ความชำนาญ มีความสามารถในขณะหนึ่งเพียงใด แต่เมื่ออยู่กับที่งานนานๆ จะเกิดความจำเจ 
เมื่อยล้า เหนื่อยหน่ายได้ ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ไม่มีการเพ่ิมเติม เคลื่อนไหว ด้านความรู้จำเป็นที่
องค์การต้องจัดให้เข้ารับการอบรมบ้าง ในระยะเวลาที่เหมาะสมปีละครั้งเป็นอย่างน้อย เป็นลักษณะ
การอบรมเพ่ือการพัฒนาเรียกว่า การปัดฝุ่น (Brush Up) หรือเคาะสนิทเป็นครั้งคราว เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นบำรุงขวัญในการทำงานที่กำลังลดลงให้กลับมากระฉับกระเฉงขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศ
ภายในองค์การให้มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศสดใส เพื่อประสิทธิภาพของการอยู่ทำงานร่วมกันในองค์การ 
6)องค์การต้องวางแผนพัฒนาตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่จะฝึกอบรม พนักงานที่ทำประโยชน์
ให้กับองค์การ ให้เต็มที่ เช่น งานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ งานเทคนิควิชาการท่ียากๆ หรือ
แม้งานด้านบริหารซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมคนและฝึกอบรมเป็นระยะเวลานาน กว่าคนนั้นจะ
ทำงานได้ดี ไม่เกิดผลเสีย การฝึกอบรมประเภทนี้ต้องจัดต่อเนื่องอย่างมีแผนและมีระบบ จึงจะ
บรรลุผล 
   จากความหมายของวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจากงานวิจัยที่กล่าวมาผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร                   
ขององค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ 
 3.4 กระบวนการและข้ันตอนการฝึกอบรม 

   อรพรรณ พรสีมา (2537: 26-30); พัฒนา สุขประเสริฐ (2541 : 27-42) วิจิตร                 
อาวะกุล (2540 : 114-117) และชูชัย สมิทธิไกร (2544 : 29-41) ได้เสนอกระบวนการและข้ันตอนใน
การฝึกอบรมไว้คล้ายกัน ดังนี้ 
    1. สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยผู้ทำโครงการฝึกอบรมจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารการสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาปัญหาขององค์กรที่ต้องการแก้ไขโดย
การฝึกอบรม  
  2. หาความต้องการจำเป็นของการฝึกอบรม ตามความต้องการของบุคคลหรือ
หน่วยงานในการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การขาด
ความรู้ ประสบการณ์ หรือขาดทักษะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาและความจำเป็นเข้ารับการฝึกอบรม 
  3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ว่ามีความตั้งใจหรือมีความประสงค์ที่จะ
จัดการฝึกอบรมข้ึนเพ่ือให้ได้ประโยชน์กับหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไรบ้างวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่สามารถจะแสดงออกให้เห็นได้และวัดได้อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ 
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  4. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้กะทัดรัดเป็นข้อๆ เพ่ือให้
วิทยากรได้เตรียมเนื้อหา วิธีการสอน ตรงตามที่หลักสูตรหรือโครงสร้างต้องการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง 
  5. กำหนดแนวทางฝึกอบรม พิจารณาถึงแนวทางที่จะทำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ทฤษฎีหรือหลักการอะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมให้
มากที่สุด 
  6. กำหนดเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม พิจารณาถึงเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเนื้อหาในหลักสูตร จึงจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และได้รับประโยชน์เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากท่ีสุด 
  7. กำหนดสถานที่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้
รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
  8. การกำหนดตัวผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร การเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ควรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสม มีความแม่นยำในเนื้อหาวิชาและมีประสบการณ์
ในการให้ความรู้จะทำให้การฝึกอบรมประสบผลสำเร็จ 
  9. กำหนดแนวทางและวิธีประเมินผล เพ่ือประเมินค่าของการฝึกอบรมว่าเกิดความ
พึงพอใจและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 
  10. รายงานผลการฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และวิเคราะห์
โครงการว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไรและมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด 
  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการฝึกอบรมเกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ
จำเป็นของการอบรม กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม กำหนดแนวทางในการฝึกอบรม กำหนด
เนื้อหา กิจกรรมการอบรม และการวัดประเมินผลการฝึกอบรมในทุกข้ันตอนจะต้องมีการออกแบบมา
เป็นอย่างดีก่อนนำมาใช้ในการฝึกอบรม 
 3.5 ประเภทของการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ                
เฉพาะเรื่องให้กับบุคลากรแล้ว ยังมีการอบรมในลักษณะอ่ืนๆ ดังที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2544 : 7 - 10) 
ได้กล่าวไว้ เช่น การอบรมเพ่ือฟ้ืนความรู้ใหม่ (Refresher Training) หรือการฝึกอบรมในลักษณะที่
เป็นการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) ซึ่งรูปแบบของการอบรมจะแตกต่างกันไปตาม
ความจำเป็นและลักษณะของงานซึ่งหากจะกล่าวอย่างกว้างๆ แล้ว อาจแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น                
2 ประเภท คือ การฝึกอบรมที่เป็นทางการ (Formal Training) และการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal) โดยสามารถแยกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ ดังนี้ 
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   1. การฝึกอบรมก่อนประจำการ (Pre – entry Training) เป็นการฝึกอบรมให้กับ                 
ผู้เข้าทำงานใหม่หรือเพ่ิงจะเริ่มโครงการใหม่ โดยทั่วไปผู้เข้าอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงานซึ่ง
เนื้อหาของการอบรมจะเน้นในเรื่องของภารกิจแรกเริ่มและภารกิจทั่วไปขององค์กร เนื้อหาโดยทั่วไป                      
จะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งการฝึกอบรมในห้องและการฝึกภาคสนาม ปกติจะใช้ช่วงเวลาที่ไม่นาน                  
เช่น 2 – 3 วัน แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน 
  2. การฝึกอบรมระหว่างประจำการ (In – service Training) เป็นการฝึกอบรม
ในช่วงที่เข้าทำงานแล้ว หรือผ่านระยะการทดลองงานแล้ว การฝึกอบรมจะจัดเป็นระยะๆ ให้กับระดับ                 
ของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การจัดการอบรมเฉพาะเจ้าหน้าที่                    
หรือการอบรมเฉพาะเรื่องซึ่งระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามความต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นาน
ประมาณ 1 – 3 สัปดาห์ 
  3. การฝึกอบรมในโครงการ (Project  Related  Training) เป็นการอบรมที่                    
จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ อาทิ เช่น โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ                     
เป็นการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรมทางด้านเทคนิคและการ
อบรมในเชิงการจัดการ จัดอบรมโดยผู้ให้ทุน ปกติจะเป็นการอบรมระยะสั้น คือ 1 – 3 เดือน                      
หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นของโครงการ 
  4. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง (Self – development Training) มีความหมาย
กว้างและครอบคลุม เช่น กรณีบุคคลที่ทำงานมานานและความรู้เริ่มตีบตัน เริ่มจะไม่ทันกับข้อมูลหรือ
วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเอง อาจจะเป็นการอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ใหม่ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะให้การอนุมัติและ
สนับสนุนด้านการเงิน มักจะเป็นการออกไปอบรมนอกสถานที่ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่
หน่วยงานต้องการพัฒนา มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาต่อซึ่งการศึกษาต่อก็
คือ การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเช่นกัน ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์ (2549 : 12-13) ได้จำแนกประเภท
ของการฝึกอบรม ดังนี้ 1)การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Introduction or Orientation) มีวัตถุประสงค์
ต้องการให้ผู้ทำงานใหม่เป็นคนทำงานที่มีประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ  
จึงมักใช้เวลาไม่มากนักในการให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำ
สิทธิและหน้าที่ สวัสดิการที่จะได้รับตลอดจนนโยบายขององค์กรว่ามีอย่างไร 2)การฝึกอบรมการ
ทำงาน (On the Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี้อาจเรียกได้หลายอย่าง เช่น การฝึกอบรม
ทางเทคนิค และการฝึกอบรมการสอนงาน (Job Instruction Training) วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ การสอนและให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงๆ แก่เจ้าหน้าที่ชั้น
เสมียน พนักงานการฝึกอบรมการทำงานนี้นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจ เพราะเป็นการฝึกอบรมที่
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สอนให้คนงานทำงานได้จริงๆ โดยการฝึกอบรมกันในโรงงาน จึงมีการเรียกการฝึกอบรมประเภทนี้ว่า
เป็น Shop Training 3)การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บั งคับบัญชา (Supervisory Training) 
โดยทั่วไปการบริหารงานในหน่วยราชการและองค์กรธุรกิจเอกชนจะแบ่งแยกระดับการทำงาน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ การบริหารงานระดับสุดยอด การบริหารระดับกลาง และการบริหารระดับต้น 
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับมีหน้าที่ในการมอบหมายงาน ควบคุมงาน และวินิจสั่งการในเรื่อง
สำคัญๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ระดับผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้ตรงกับความต้องการ (Needs) ของผู้รับการฝึกอบรมและขององค์กร
นั้นๆ ซึ่งโดยหลักการแล้วถือว่าผู้บังคับบัญชามีความต้องการในเรื่องสำคัญ 5 ประการ คือ ความรอบรู้
งาน ความรอบรู้ ในด้านความรับผิดชอบ ความชำน าญในการนำคน หรือการใช้ภาวะผู้นำ                    
ความชำนาญในด้านการวางแผน ความชำนาญในด้านการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4)การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ระดับนักบริหารหรือเรียกว่า การพัฒนานักบริหาร นักบริหาร หมายถึง บุคคลที่ดำรง
ตำแหน่งสูงสุดในสายการบังคับบัญชาขององค์กร และเป็นผู้ที่มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่อง
นโยบายสำคัญๆ หรืออีกนัยหนึ่ง นักบริหาร หมายถึง บุคคลที่ทำงานประสบความสำเร็จโดยอาศัย
บุคคลอ่ืน และเป็นบุคคลที่มีวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ทั้งที่เป็นปัญหานโยบาย และปัญหาทางปฏิบัติ เป็น
ผู้ใช้อำนาจหน้าที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวินิจฉัยสั่งการนั้นๆ 
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้แยกประเภทของการอบรม                   
ไว้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ดังนี้ 
   วินัย ดอนโคตรจันทร์ (2542: 37-38) กล่าวถึง การจำแนกประเภทการฝึกอบรม
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 ประเภท คือ 1)การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน                
เป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ อันเป็นการ
เตรียมคนก่อนเข้าทำงาน 2)การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลที่เข้าทำงานใหม่ใน
หน่วยงาน เช่น บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้ทราบนโยบาย ผู้บริหาร เพ่ือน
ร่วมงาน และเรื่องราวทั่วๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึ กอบรมก่อนการ
ปฏิบัติงานก็ได้ 3)การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน เป็นการช่วยปรับปรุง  พัฒนาความสามารถในการ
ทำงานบุคลากร  ในโอกาสที่นำเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่มาใช้ตลอด ทั้งมีการโยกย้าย เลื่อนขั้น 
และเลื่อนตำแหน่ง 
  กิตติ พัชรวิชญ์ (2544: 451) ได้สรุปการฝึกอบรมไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 1)การ
ฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ และการแนะนำงาน 2)การฝึกอบรมระหว่างการ
ทำงานประกอบ ด้วยการฝึกอบรมระหว่างทำงาน และการฝึกอบรมนอกที่ทำการ 
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   เข็มทอง แสวง (2544: 18-21) สรุปการฝึกอบรมไว้ 4 ประเภท คือ 1)การฝึกอบรม                     
ก่อนเข้าทำงาน เป็นการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม                    
ซึ่งฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานสามารถดำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือสถาบันวิชาชีพอ่ืนๆ ก็ได้                
2)การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลที่บรรจุใหม่ หรือโอนมาปฏิบัติงานใหม่                           
เพ่ือการต้อนรับ แนะนำ ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวงานโครงการให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 3)การฝึกอบรมหลังเข้าทำงาน เป็นการฝึกอบรมบุคลากรหลังได้ปฏิบัติงานในองค์การ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น  4)การฝึกอบรมเพ่ือเลื่อน
ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่
ได้รับเลื่อนตำแหน่ง เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์การ ซึ่งการฝึกอบรมจะมี 2 ลักษณะ คือ    
การฝึกอบรมเพ่ือประเมินเข้าสู่ตำแหน่งและการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อน
เข้ารับตำแหน่งใหม ่
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทการฝึกอบรมจำแนกตามวัตถุประสงค์                               
ของการฝึกอบรม ซึ่งแยกออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1)การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานใหม่ เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่บุคลากรก่อนที่จะปฏิบัติงาน เนื่องจากสถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดหลั กสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของทุกหน่วยงานได้ หน่วยงานจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งการฝึกอบรมประเภทนี้  ได้แก่                            
การปฐมนิเทศ การทดลองและการฝึกงาน เป็นต้น 2)การฝึกอบรมหลังจากการเข้าทำงานใหม่                   
เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้แก่                   
การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมก่อนเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น 
 3.6 รูปแบบของการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะเฉพาะ
เรื่องให้บุคลากรแล้ว ก็ยังมีการอบรมในลักษณะอ่ืนๆ อีก เช่น การอบรมเพ่ือฟ้ืนความรู้ใหม่ 
(Refresher Training)  หรือการฝึกอบรมในลักษณ ะที่ เป็นการศึกษาต่อ เนื่ อง (Continuing 
Education) ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมที่กล่าวมาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรมที่เป็น
ทางการ (Formal Training) และไม่เป็นทางการ (Informal training) การฝึกอบรมจำเป็นต้องเลือก
รูปแบบที่เหมาะสม บางอย่างเหมาะสำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และบางอย่างการอบรม
อย่างเป็นทางการก็ไม่เหมาะสม 
    นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งการฝึกอบรมได้เป็น 4 ประเภท คือ การฝึกอบรมก่อน
ประจำการการฝึกอบรมระหว่างประจำการ การฝึกอบรมในโครงการ และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ตัวเอง จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544 : 9-11) นักวิชาการฝึกอบรมต่างพยายามคิดค้นขั้นตอนการ
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ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเสนอขั้นตอนรวมถึงโมเดลการฝึกอบรมและพัฒนาไว้หลายรูปแบบ
แตกต่างกันออกไป ดนัย เทียนพุฒ (2543) กล่าวสรุปไว้ว่า การฝึกอบรมที่เป็นระบบจะใช้โมเดล
พ้ืนฐานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 1)การวิเคราะห์หรือค้นหาความจำเป็นในการ
ฝึกอบรม 2)การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 3)การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และ 4)การประเมิน
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 รูปแบบพื้นฐานของการฝึกอบรมเป็นระบบ 
 
   สำหรับโมเดลรูปแบบของการฝึกอบรมที่ใช้กันเป็นสากล ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่                     
ของนักฝึกอบรมทั่วไป หรือที่เรียกว่า Training design and evaluation model ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 รูปแบบการออกแบบและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

    ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538 : 61-62) กล่าวว่าการจัดแบ่งประเภทของการอบรม                                
จัดได้หลายลักษณะ ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมจะต้องทราบประเภทของการฝึกอบรม                         
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เพ่ือทราบกลุ่มคนที่เข้าฝึกอบรมว่าเป็นพวกไหน มีความรู้และประสบการณ์เพียงใดจะได้จัดเนื้อหา
สาระ (Course Content) ตลอดจนการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับประเภท
ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของการอบรมนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งประเภท
ได้ ดังนี้  1)การแบ่งประเภทตามลักษณะก่อนหลังของการเข้าทำงาน แบ่งได้ 2 ประเภทคือ                     
1.1)การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน (Pre-service training) เช่น  การปฐมนิ เทศ (Orientation)                  
การแนะนำงาน (Induction training) 1.2)การฝึกอบรมระหว่างทำงาน (In-service training) เช่น 
การฝึกอบรมที่ใช้การเสนอแนะ (Coaching) การสาธิต (Demonstration) 2)การแบ่งประเภทตาม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท 2.1)การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล (Individual 
training) เป็นการฝึกอบรมที่ มี เทคนิ ควิธีสอนตัวต่อตัว การเรียนด้ วยตนเอง (Self-study)                      
2.2)การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม (Group training) เป็นการฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งละหลายๆ 
คน จำนวนคนขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้เทคนิคและขีดจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ 3)การแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม แบ่งได้ 2 ประเภท 3.1)การฝึกอบรมเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ 
(Promotion) เป็นการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบสูงขึ้ น                  
หรือหน้าที่ใหม่ 3.2)การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกอบรมที่ต้องจัดให้
ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 4)การแบ่งประเภท
ตามลักษณะวิธีการฝึกอบรมทั่วๆ ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท 4.1)การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ทำการ   
(On-the-job training) เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่ทำจริงๆ เพ่ือให้คนทำงานเข้าใจวิธีการทำงานและ  
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงานจะเป็นแบบทำไป เรียนรู้ไป อาจมีการอธิบายหรือ
การสาธิตเพ่ิมเติม 4.2)การฝึกปฏิบัติงานนอกที่ทำการ (Off-the-job training) เป็นการฝึกอบรมที่
เตรียมให้บุคลากรพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เพราะงานบางงานต้องเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
และต้องการเทคนิคเฉพาะทาง 
    กล่าวโดยสรุปแล้วผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการฝึกอบรมขึ้นในองค์การหรือ
หน่วยงานต่างๆ นั้นมีลักษณะการจัดได้หลายลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการขององค์กร
หรือหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งประเภทของการฝึกอบรมนั้นโดยหลักใหญ่ๆ แล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ                
การฝึกอบรมก่อนทำงานและการฝึกอบรมระหว่างทำงานไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการที่จะจัดการ
ฝึกอบรมประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนั้นเป็นสำคัญ 
 3.7 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

  มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้หลากหลาย ดังนี้ 
   ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์ (2549: 15) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึกอบรม ดังนี้                                
1)การฝึกอบรมช่วยทำให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงขึ้นมีการติดต่อประสานดีขึ้น                  
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2)การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัตถุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 3)การฝึกอบรมสามารถช่วยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง 4)การฝึกอบรมช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่การงานของผู้บังคับบัญชามาทำได้มากขึ้น 5)กระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงาน                  
เพ่ือความก้าวหน้าในการงานของตน 
   วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่เห็นเด่นชัด เป็น
ที่ประจักษ์กันมาช้านานนั้นมีดังนี้ 1)สนองความต้องการของคน (Meeting Manpower Needs)                     
2)ลดเวลาการเรียนรู้ (Reduce Learning Time) 3)ปรับปรุงความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้น 
(Improved Performance) 4 )ล ด ก า ร สิ้ น เป ลื อ ง  (Reduce Wastage) 5 )ล ด ก า ร ข า ด งา น                            
(Less Absenteeism) 6)ลดอุบัติ เหตุ  (Fewer Accidents) 7) ลดการลาออก (Reduce Labor 
Turnover) 8 ) เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ พ นั ก ง า น ผู้ รั บ ก า ร อ บ ร ม  (Benefits to Employee)                                          
เช่น มีความสามารถในการทำงานสูงขึ้น มีความมั่นใจในการทำงาน ภาคภูมิใจ รักงานมากขึ้น มีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น การฝึกอบรมนั้นมีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคคลในองค์กร ส่งเสริมการบริหารงาน
และการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
แก่องค์กร 
   สมชาติ กิจยรรจง และ อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ ง (2539 : 177-178) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มีดังนี้ 1)ทำให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ สามารถระบุ
ได้ว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจ
หรือไม่ และมีการถ่ายโอนความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติงานจริงหรือไม่ 2)ทำให้ทราบคุณภาพของ
เนื้อหาหลักสูตรและการบริหารจัดการโครงการ (กำหนดการ สถานที่ วิทยากร สื่อที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม) ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 3)ทำให้สามารถระบุได้ว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมคนใดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์จากโครงการมากท่ีสุดหรือน้อยที่สุด เพราะเหตุใด 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการฝึกอบรม คือ                   
ช่วยปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปรับตัว ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเป็นการยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายขององค์กร 
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 4.1 ความหมาย 

  มีนักวิชาการศึกษาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมไว้ 
หลายท่าน ดังนี้ 
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   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 57) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรฝึกอบรมไว้ว่า 
หมายถึง สาระวิชาและประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของ
การอบรม 
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545: 73) กล่าวถึงหลักสูตรฝึกอบรมว่าเป็นการรวบรวม
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่สอนจัดทำขึ้น เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
   กล่าวโดยสรุปแล้วผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม หมายถึง ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรนั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ผู้จัดต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเน้นหนักไปในทางใด ต้องรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ใคร สิ่งอำนวยความสะดวก ระยะเวลา รวมทั้งผู้สอนด้วย 
 4.2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

   มีนักวิชาการศึกษาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 57-91) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมไว้ 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งานที่ต้องเรียนรู้ (Learning task analysis) เป็นภารกิจสำคัญของการสร้าง
หลักสูตร ผลของการวิเคราะห์งานจะบอกกรอบแนวคิดของหลักสูตรว่า เนื้อหาที่จำเป็นเหมาะสมกับ
ความต้องการฝึกอบรมคืออะไร เนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบด้วยสิ่งใด ผู้สร้างหลักสูตรจะต้องเริ่ม
จากการประเมินความต้องการฝึกอบรมด้วย วิธีการนำข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรมมาศึกษา
สภาพการทำงานของกลุ่มผู้อบรม สอบถาม สัมภาษณ์หรือประชุมกลุ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง ประเด็นที่
ต้องวิเคราะห์ให้ได้คือ 1.1)ปัญหาที่ต้องการให้มีการฝึกอบรมคืออะไร 1.2)เหตุของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการอบรม 1.3)ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องานและหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาได้นี้ 
จะต้องนำมาพิจารณาและประมวลสรุปให้ตรงกับสาระที่ระบุความจำเป็นที่ต้องการฝึกอบรม แล้ว
นำมาแจกแจงเป็นรายละเอียด เพ่ือให้สามารถกำหนดขอบเขตของหลักสูตรได้ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ประกอบด้วย 1.4)แจงปัญหาความต้องการการฝึกอบรมได้ชัดเจนว่า ปัญหาหรือประเด็น
ที่ต้องการให้ฝึกอบรมคืออะไร 1.5)แจกแจงงานและเนื้อหาความรู้ที่จะต้องฝึกอบรมทั้งหมด โดยแจง
เป็นหัวข้อรายละเอียด ตามหลักการและทฤษฎี 1.6)วิเคราะห์ความสามารถของผู้เข้ารับอบรมตาม
งานและเนื้อหา ความรู้ที่แจงไว้ว่า รู้อะไรบ้าง และยังไม่รู้อะไรบ้าง 1.7)กำหนดความต้องการจริง                 
ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก การกำหนดเนื้อหาในหลักสูตรส่วนแรกเป็นเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ ส่วนที่ 2 
เป็นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อบรม ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อหารู้ไว้ก็ดี 2)การ
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กำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยจุดประสงค์เกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ จุดประสงค์ต้องจำเพาะเจาะจงมากกว่าหลักสูตรทั่วไป จุดประสงค์ควรเป็น
รูปธรรมที่มีความเป็นไปได้ เพราะจุดประสงค์เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดอะไร โดยแสดงออกมาในรูป
พฤติกรรมการกำหนดจุดประสงค์ต้องพิจารณาจากปัญหาและความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ เป็น
แนวโน้มของงาน เป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคน ในขณะเดียวกันก็เป็นความจำเป็นขององค์การ
และผู้เข้าอบรมว่าต้องการผลลัพธ์อะไรบ้าง จากนั้นให้นำข้อมูลที่ได้ในการพิจารณานี้มาเป็นแนวทาง
ในการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย (Content Unit) ตามลำดับ                
3)การเลือกเนื้อหา สาระวิชา เนื้อหาวิชาที่ควรเลือกมาใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมต้องมีลักษณะดังนี้  
3.1)สนองตอบจุดประสงค์และความต้องการการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 3.2)เนื้อหาสาระมีแนวคิด 
หลักการ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ได้รับการอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.3)เนื้อหาสาระวิชาที่
กำหนดต้องประสารกันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร และเสริมกัน
เพ่ือให้หลักสูตรมีความลึก กว้าง สามารถทำให้ผู้ เข้าอบรมบรรลุจุดประสงค์ของการอบรมได้                  
3.4)เนื้อหาสาระวิชาที่ให้จะต้องสามารถให้ทิศทาง  ที่จะนำไปสู่การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้มากขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 3.5)แสดงความแตกต่างที่ลุ่มลึกกว่า
ประสบการณ์และความรู้ที่ผู้เข้าอบรมมีมาก่อน มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และฝึกอบรม ซึ่งการได้มาซึ่ง
เนื้อหาวิชานั้น อาจเกิดจากประสบการณ์ของผู้จัดการฝึกอบรมหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
อ่ืนๆ ข้อมูลจากผู้รู้หรือแม้แต่การไปสังเกตการณ์ก็สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางประกอบการเลือก
เนื้อหาวิชาได้ 4)การเลือกรูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรมที่ได้ประโยชน์ต่อเป้าหมายของ
โครงการฝึกอบรมต้องตรงกับจุดประสงค์ที่จำเป็นของการฝึกอบรม ตรงกับลักษณะและงานของผู้เข้า
อบรมให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าอบรมไว้ว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง 
สอดคล้องกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยมีรูปแบบหลักสูตรที่หลากหลาย 
เช่น หลักสูตรเน้นวิชาการ หลักสูตรเน้นประสบการณ์ หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหา หลักสูตรเน้น
สมรรถนะ หลักสูตรเน้นเทคโนโลยี และหลักสูตรเน้นงานวิจัย เป็นต้น สำหรับการเลือกรูปแบบการ
ฝึกอบรม ใช้หลักการดังนี้ 4.1)พิจารณานโยบายและจุดประสงค์ทั้งหมดขององค์การหรือหน่วยงานที่
ต้องการให้ฝึกอบรม 4.2)พิจารณาประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีต่อผู้เข้าอบรมและการแก้ปัญหาของ
งานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม   4.3)ศึกษาคุณสมบัติของคนที่จะเข้าฝึกอบรม ปัญหาและพฤติกรรม 
4.4)วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การนั้นมีอยู่และเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม                
4.5)การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องเป็นระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของการฝึกอบรม 
4.6)การดำเนินการฝึกอบรมต้องยืดหยุ่นได้ 4.7)เลือกวิธีการต่างๆ มาใช้และปรับให้บรรลุจุดประสงค์ที่
ต้องการให้มากที่สุด 4.8)จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกระยะ 5)การจัดประสบการณ์การ
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เรียนรู้ วิธีการฝึกอบรมเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรอบรมที่เน้นถึงบทบาทของนัก
ฝึกอบรมหรือวิทยากรและผู้เข้าอบรม ในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์และการดำเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละวันที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการฝึกอบรมตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
5.1)การเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน การเลือกวิธีการสอนจะเป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ของการฝึกอบรมวิทยากร เนื้อหาวิชาและลักษณะของผู้เข้ารับการอบรม 5.2)การเลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้เข้าอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นต้องจูงใจ สร้างเสริมการเรียนรู้ 
ความคิดและการแสดงออกที่สามารถช่วยให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ใหม่ 
ในระดับที่สามารถสร้างความกระจ่างชัดให้กับผู้เข้าอบรม 5.3)สื่อการเรียนการสอนจะต้องเลือกให้
เหมาะสมซึ่งรวมทั้งสถานที่ศึกษาดูงานที่ต้องกำหนดให้ผู้เข้าอบรม 6)การประเมินผลการเรียนรู้                 
มี 3 ระยะ คือ 6.1)การประเมินผลความรู้ความสามารถทั่วไปก่อนการฝึกอบรม 6.2)การประเมินผล
ระหว่างการฝึกอบรม 6.3)การประเมินผลเพ่ือติดตามหลังสำเร็จการอบรม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้ผ่าน
การอบรมมีความสามารถตามจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมที่มากน้อยและวิธีการปรับปรุงแก้ไข
ควรเป็นอย่างไร 
    ส่วน ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550: 88-97) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมดังนี้ 1)ทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมจะต้องเริ่มจาก
การทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรมก่อนว่ามีความจำเป็นในการฝึกอบรมจริงหรือไม่ โดยการ
วิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์งานและวิเคราะห์รายบุคคล ซึ่งส่วนที่ยังขาดอยู่จะสามารถเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ได้ด้วยการฝึกอบรม 2)ระบุภารกิจที่เป็นปัญหา เมื่อได้ทบทวนความจำเป็นในการฝึกอบรม
แล้วก็ต้องระบุภารกิจ ที่ เป็นปัญหาโดยสรุปจากการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม                   
3)กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เมื่อได้ทราบภารกิจที่เป็นปัญหาแล้ว ก็จะนำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมต่อไป 4)วิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์เพ่ือหาระดับ
ความสำคัญ เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องวิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์
เพ่ือหาระดับความสำคัญ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภารกิจหรือหน้าที่ที่ เป็นปัญหานั้น                   
ในทรรศนะของ Tracy (1971 : 11) จะใช้เกณฑ์ คือ ความจำเป็นขั้นมูลฐาน ความยากง่ายในการ
เรียนรู้ ความสำคัญ ความบ่อยในการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุณภาพ ความบกพร่องของภารกิจช่วงเวลาของการรักษาพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง และความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมเพ่ิมเติม 5)กำหนดหัวข้อวิชาและหมวดวิชา หลังจาก
วิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์เพ่ือหาระดับความสำคัญแล้ว ก็จะได้แนวทางกำหนดหัวข้อวิชาและหมวด
วิชา โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญของภารกิจ แล้วกำหนดหัวข้อวิชาที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน 
จากนั้นนำหัวข้อวิชาต่างๆ มาจัดหมวดหมู่ เป็นวิชาต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ                
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6)กำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เมื่อได้กำหนดหัวข้อและหมวดวิชาต่างๆ แล้ว ก็จะกำหนด
วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาต่างๆ ให้ชัดเจนว่า ต้องการจะให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ มีทักษะหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติในลักษณะอย่างไร ภายหลังการฝึกอบรมวิชานั้น ๆ แล้ว                    
7)กำหนดแนวทางการฝึกอบรมหลังจากที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา แล้วนำมา
พิจารณาถึงขอบเขต แนวการฝึกอบรมของแต่ละวิชาว่าควรจะประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิดหลักการ
และขั้นตอนอะไรบ้าง จึงจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ 8)กำหนดแนวการประเมินผล 
เมื่อได้กำหนดแนวการฝึกอบรมของแต่ละวิชาแล้ว ก็มาพิจารณาแนวการประเมินผลว่า ควรใช้วิธีการ
ประเมินผลอย่างไร เพ่ือให้ผลการประเมินนั้นเชื่อถือได้ 9)กำหนดเทคนิคและสื่อในการฝึกอบรม เมื่อ
ได้กำหนดแนวการฝึกอบรมก็ต้องพิจารณาหัวข้อวิชาว่าควรใช้เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมอย่างไร 
รวมถึงสื่อต่างๆ ด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
ทัศนคติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชานั้นๆ 10)กำหนดระยะเวลาของหัวข้อและหลักสูตร 
หลังจากที่ได้กำหนดเทคนิคและสื่อในการฝึกอบรมของแต่ละหัวข้อวิชาแล้ว ก็ต้องพิจารณากำหนด
ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา 
ขอบเขตเนื้อหา เทคนิคและสื่อที่ใช้ภูมิหลังและจำนวนของผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ก็จะได้
ระยะเวลาที่ เหมาะสมของแต่ละหัวข้อวิชา และระยะเวลาที่ เหมาะสมของหลั กสูตรนั้นๆ                         
11)เรียงลำดับหัวข้อและกำหนดการฝึกอบรม เมื่อได้รายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด
แล้ว นำเอาหัวข้อวิชาต่างๆ ทั้งหมดในหลักสูตรฝึกอบรมนั้นมาจัดเรียงตามลำดับก่อนหลังตาม
หลักการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ มีทักษะหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
หรือทัศนคติได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
   กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง หลักการและเหตุผล เป้าหมาย     
แนวทางการจัดหลักสูตร รูปแบบ การจัดกิจกรรม คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จุดประสงค์      
การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง      

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล คำชี้แจง และแผนการจัด
กิจกรรมฝึกอบรม 
5. การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 

 5.1 ความหมาย 

   การประเมินผลการฝึกอบรม มีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า การฝึกอบรมนั้นได้
บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ค้นหาจุดดีหรือจุดบกพร่อง ตรวจสอบความคุ้มค่า
ของการฝึกอบรม วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด และเป็นการ
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รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมในอนาคต การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม Kirkpatrick (1975 : 101 - 105) 
   การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ขั้นตอนหนึ่งในการสร้างหลักสูตร                        
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
  Tyler (1996) เชื่อว่า ประเมินหลักสูตรคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจำเพาะเจาะจงแล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอย่างดีในภายหลัง 
  Stufflebeam et al. (1971) ได้ ให้ ความหมายการประเมินหลักสูตรว่าเป็ น
กระบวนการของการกำหนดรวบรวมและประมวลข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 
  Oliva (1993) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่าเป็นกระบวนการที่
กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมแล้วนั้นในการทำการตัดสินใจ ซึ่งกระทำเพ่ือจุดประสงค์
ของการทำให้เกิดเป็นระบบแบบแผนที่ดีข้ึน 
  Stakes (1995) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า เป็นการบรรยายและ
การตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ซึ่งเน้นเรื่องการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมินโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินคุณค่า ซึ่งมีแนวคิดว่าในการประเมินหลักสูตรไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลที่
เกิดจากการใช้หลักสูตรเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาส่วนประกอบของการจัดการเรียนการสอนหลายๆ 
ส่วน ทั้งนี้เพราะผลสำเร็จของหลักสูตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งใจ
ไว้หรือไม่เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ อาจมาจากองค์ประกอบด้านเวลา กล่าวคือ ให้เวลาแก่ผู้เรียนไม่เพียงพอหรือเวลาที่จัดไม่
เหมาะสมทั้งๆ ที่หลักสูตรนั้นอาจดีอยู่แล้วก็ได้ ดังนั้น ถ้าจะพิจารณาแต่ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตร
อย่างเดียวจะไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอในการที่จะตัดสินว่าหลักสูตรนั้นดีหรือไม่ดี และจะมองไม่เห็น
ช่องทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  สรุปได้ว่าการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกระบวนการตัดสินว่าการอบรมนั้น                
มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การอบรมหรือไม่โดยประเมินจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 

5.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 มีนักวิชาการศึกษาและนักการศึกษาได้สร้างรูปแบบการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

  5.2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stakes (1995 : 23) มีแนวคิดในการประเมิน
หลักสูตรว่าไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเท่านั้นแต่จะพิจารณาส่วนประกอบของ
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การจัดการเรียนการสอน หลาย ๆ ส่วน ทั้งนี้เพราะผลสำเร็จของหลักสูตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เรียนจะ
สามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ผู้เรียน
ไม่สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ อาจมาจากองค์ประกอบด้านเวลา กล่าวคือ ให้เวลาแก่
ผู้เรียนไม่เพียงพอหรือเวลาที่จัดไม่เหมาะสม ทั้งๆ ที่หลักสูตรนั้นอาจดีอยู่แล้วก็ได้ ดังนั้น ถ้าจะ
พิจารณาแต่ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรอย่างเดียวจะไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอในการที่จะตัดสินว่า
หลักสูตรนั้นดีหรือไม่ดีและจะมองไม่เห็นช่องทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

ขั้นตอนการประเมิน 
การประเมินหลักสูตรควรพิจารณา 3 ด้าน คือ 

  - ด้านสิ่งที่มาก่อน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดผลจากหลักสูตรและเป็นสิ่งที่มีอยู่
ก่อนการใช้หลักสูตรอยู่แล้ว ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ บุคลิกและนิสัยของผู้เรียน บุคลิกและนิสัยของ
ครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่การจัดโรงเรียนลักษณะ                  
ของชุมชน 
  - ด้านกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างครูกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูกับผู้ปกครอง ฯลฯ เป็นขั้นของการใช้หลักสูตรประกอบด้วย 5 หัวข้อ              
คือ การสื่อสาร การจัดแบ่งเวลา การลำดับเหตุการณ์ การให้กำลังใจ บรรยากาศของสิ่งแวดล้อม 
  - ด้านผลผลิต หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 5 หัวข้อ               
คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทัศนคติของผู้เรียน ทักษะของผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับ
สถาบัน 
 ก่อนที่ผู้ประเมินจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของทั้ง 3 ด้าน ผู้ประเมินต้องตั้งผลที่
คาดหวังเอาไว้ก่อน แล้วสังเกตหรือทดสอบผลที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นจึงใช้มาตรฐาน ซึ่งได้แก่เกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าควรจะใช้เป็นทางนำไปสู่การตัดสิน 
  5.2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Ralph W. Tyler  (Curriculum Evaluation 
Model) ตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler 1996: 32) การศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น 
การประเมินหลักสูตรจึงเป็นการตรวจสอบว่า พฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขอองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 
3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน ซึ่ง
เชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจำเพาะเจาะจง จะเป็นแนวทางในการประเมินผลใน
ภายหลัง ดังนั้น พ้ืนฐานของการจัดหลักสูตร คือ ผู้จัดทำหลักสูตรจะต้องสามารถวางจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน ว่าต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง หรือมีพฤติกรรมเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วอย่างไร และ
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พยายามจัดประสบการณ์การสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ต้องการ บทบาทของ
การประเมินหลักสูตรจึงอยู่ที่การตรวจสอบว่า หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทำให้ ผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและของการประเมินคุณค่าของหลักสูตรด้วย 
  ขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  ขั้นตอนของการเรียนการสอนและการประเมินผล สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
   - ขั้นตอนที่ 1 กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยเขียนจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนและบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้บรรลุ 
   - ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่จะช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ และเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
   - ขั้นตอนที่ 3 จัดหา ดัดแปลง หรือสร้างเครื่องมือประเมิน และพัฒนาให้มี
คุณภาพ คือ มีความเป็นปรนัย มีความเชื่อมั่นและมีความเที่ยงตรง สามารถนำไปใช้วัดได้ตาม
จุดประสงค์ 
    - ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
  5.2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Daniel L. Stufflebeams Curriculum 
Evaluation Model) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Strfflebeam (1971 : 16) เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายในชื่อ CIPP Model (Context-Input – Process – Product Model) รูปแบบนี้เป็นการ
ประเมินข้อมูล 4 ประเภท คือ 
  - ประเภทที่ 1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าควรกำหนดจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงจะสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ในกรณีที่หลักสูตรไม่ใช่อยู่ในขั้นการวางแผน แต่ใช้มาระยะ
หนึ่งแล้วต้องการประเมิน  การประเมินในกรณีนี้จะเป็นการประเมินในเรื่องจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจสอบดูว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ปัญหาและความต้องการต่างๆ หรือไม่อย่างไร 
    - ประเภทที่ 2 การประเมินปัจจัยตัวป้อน เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้เรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ งบประมาณ ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบดูว่าปัจจัยป้อนเหล่านั้นเป็นอย่างไร มีผลหรือมีส่วน
ช่วยในการใช้หลักสูตรในทางปฏิบัติบรรลุผลหรือไม่อย่างไร 
  - ประเภทที่ 3 การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินหลักสูตรในขั้น
ปฏิบัติการหรือประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ 
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ของการใช้หลักสูตร  ในสภาพที่เป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่ เช่น เรื่องที่
เกี่ยวกับการสอนการบริหาร 
  - ประเภทที่ 4 การประเมินผล เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้
หลักสูตรนั้น โดยตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ เพียงใดซึ่ง
อาจพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ภาวการณ์มีงานทำหรือการศึกษาต่อ ฯลฯ รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรแบบ CIPP นี้ เป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ผู้ประเมินจะประเมินผลทั้ง 4 
ด้าน ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำมาพิจารณาความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันกล่าวคือ ถ้าใน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ก็ต้องศึกษาว่าปัจจัย
เบื้องต้นต่าง ๆ และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งกระบวนการบริหารหลักสูตรเอ้ือต่อการทำให้
ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น หรือไม่อย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติหรือ
สภาพที่เป็นอยู่สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร รวมทั้ง
ทราบว่าส่วนใดใช้ได้ ส่วนใดมีข้อบกพร่องเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
     5.2.4 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick (1975 : 106) ได้ เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผล การฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่า การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพเพียงใด” การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมา
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การประเมินผลการฝึกอบรมจะทำให้ได้ความรู้ 3 ประการ คือ 
  1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะ
ใดบ้าง 
       2. ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ 
   3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
  แนวทางการประเมิน ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ควรดำเนินการประเมินใน 4 
ลักษณะ คือ 
  1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
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  3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่ 
  4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่า ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้างคุณภาพของ
องคก์รดีข้ึน หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ 
 แนวทางการดำเนินการประเมินผลแต่ละรายการเป็น ดังนี้ 
  1. ขั้นประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) การประเมิน ในขั้นนี้วัตถุประสงค์ที่
จะให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เข้าการอบรมพอใจ
หรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม และมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น เรา
ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความหมาย และความเป็น
จริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันแรก วิธีการที่ จะช่วยให้ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย/และตรงตามความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้แก่ 
   1.1 กำหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า ต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น 
ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่การฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
   1.2 วางรูปแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามท่ีจะใช้เก็บข้อมูล 
   1.3 ข้อคำถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่ เมื่อได้รับข้อมูล หรือได้คำตอบแล้ว
สามารถนำมาแปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ ไม่ควรใช้คำถาม
ประเภทปลายเปิด 
   1 .4  กระตุ้ น ให้ ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมได้ เขี ยนแสดงความคิด เป็ น 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อคำถามต่าง ๆ  
   1.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปในแบบสอบถาม การแจกแจง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอที่จะให้คำตอบครบทุกข้อ และควรแจกก่อนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะออกไปจาก
ห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอาแบบสอบถามติด
ตัวออกไป และส่งคืนกลับมาในภายหลัง 
   2. ขั้นประเมินการเรียนรู้ (Learning) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้รู้
ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
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เดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะและเจตคติ ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป ข้อเสนอแนะสำหรับการ
ประเมินในขั้นการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
    2.1 ต้องวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 
   2.2 วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกัน
ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 
   2.3 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
แล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีอยู่ 2 วิธี คือ 
  1. ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติเป็นแบบสอบวัดมาตรฐาน ผู้ประเมิน
ควรสั่งซื้อ หรือเลือกใช้เฉพาะแบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีตรงกับโปรแกรมการฝึกอบรม 
  2. สร้างแบบสอบวัดขึ้นเอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จะสร้างขึ้นเอง
นี้ จ ะ ให้ มี รู ป แบ บ อย่ างใดอย่ า งห นึ่ ง  ห รื อห ล ายอย่ า ง ห รื อทุ ก อย่ า งต่ อ ไป นี้ ก็ ได้ แบ บ                    
“ถูก” หรือ “ผิด” แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย”  ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  4 หรือ                 
5 หรือ 6 สเกลก็ได้ แบบเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดแบบเติมคำ/ข้อความลงในช่องว่าง 
  3. ขั้นประเมินพฤติกรรมที่ เปลี่ ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior) การ
ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์จะให้รู้ว่าเมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่การประเมินผลในขั้นนี้นับว่า
ยาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะต้องออกไปติดตามการประเมินผลใน
สถานที่ทำงานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมีคำถามอยู่หลายข้อที่ผู้ประเมินจะต้องตอบให้
ได้เสียก่อน เช่น ควรจะออกไปประเมินเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี ภายหลัง
การฝึกอบรม) จะเก็บข้อมูลจากใครถึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด จากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือนร่วมงานจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง 
  1. ควรจะวัดพฤติกรรมการทำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
  2. ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้
ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานได้เกิดขึ้นจริง ๆ ทางที่ดีควร
จะประเมินหลาย ๆ ครั้ง เป็นระยะๆ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 
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  3. ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน
ร่วมงาน และจากกลุ่มผู้ผ่านการอบรม 
  การประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานตามข้อที่เสนอมานั้น จะนำไปใช้
จริงๆ ต้องใช้เวลา และอาศัยความชำนาญของผู้ประเมินเป็นอย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ทำกับ
โปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกับโปรแกรมที่จำเป็นต้องจดหลาย ๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น ส่วน
โปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กท่ัวไป เขาได้เสนอให้ใช้วิธีการง่าย ๆ ดังนี้ 
   3.1 กำหนดว่ามีพฤติกรรมการทำงานอะไรบ้างที่คาดหวังจะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
   3.2 เตรียมคำถามท่ีจะใช้สำหรับการสัมภาษณ์ 
   3.3 ทำการสัมภาษณ์บุคคลหลาย ๆ กลุ่ม ภายหลังการฝึกอบรมสักระยะ
หนึ่งเพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือไม่ 
   3.4 ข้อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์  ควรจะนำมาแปลงเป็ นตั ว เลข                  
ทำการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะต้อง
แน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบหรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    4. ขั้นประเมินผลที่ เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results) การประเมินผลในขั้นนี้                            
มีวัตถุประสงค์จะให้รู้ว่าในที่สุดแล้ว การฝึกอบรมได้ก่อให้ เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง                   
ซ่ึงนับเป็นการประเมินผลที่ยากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกเหนือ
การฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และตัวแปร เหล่านั้นยากต่อการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่
เกิดแก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลมาจากโปรแกรมการฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การประเมินผลในขั้นนี้ไว้ดังนี้ 
   3.1 ควรจะจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้ว
นำไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือสอบวัดได้ 
   3.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้เกิดแก่หน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะทำได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดนักการศึกษา 
 

การประเมินหลักสูตร 
นักการศึกษา 

Stake Tyler 
Stuffle 
beams 

Kirk 
patrick 

1. การประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนนำไปใช้ 
   1.1 เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ✓ ✓ ✓ - 

   1.2 สนองความต้องการของผู้เรียน ✓ ✓ ✓ - 

2. การประเมินการใช้หลักสูตร 
   - กระบวนการ ✓ ✓ ✓ - 

3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลหลังการใช้หลักสูตร 
  - ผลผลิต (ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ) ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. การประเมินระบบหลักสูตร 
  - ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินการใช้
หลักสูตร และประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

  จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรสามารถดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1               
การประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนนำไปใช้ ประเมินดังนี้  1.1)เหมาะสมกับบริบทของผู้ เรียน                    
1.2)สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม และระยะที่ 2 การประเมินการใช้หลักสูตรโดยประเมิน
กระบวนการ ระยะที่ 3 การประเมินสัมฤทธิ์ผล 
 

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

1. ความหมาย 

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2526: 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ                           
การนำดอกไม้ไทย ใบตองและใบไม้สดชนิดต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะ โดยใช้วิธีการต่างๆ  ใน
การประดิษฐ์ เช่น การร้อย การเย็บ การถักและการปัก เป็นต้น เพ่ือให้ได้งานศิลปะอันมีคุณค่า 
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำ  

หนังสือชุดมรดกไทย “สัญลักษณ์วันแม่ชื่อมะลิ” (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน, 2548) ได้เขียน
ประวัติและที่มาได้นำมาเป็นข้ออ้างอิงโดยได้กล่าวถึงประวัติเริ่มต้นของคนไทยที่รู้จักการนำดอกไม้มา
ร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ตอนหนึ่งในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ดังนี้ “แต่โบราณสมัยก่อนกรุง
สุโขทัย บรรพบุรุษของไทยได้คิดประดิษฐ์ ใบไม้ เป็นแบบต่างๆ มากมายแต่ ไม่ผู้ใดจดบันทึกไว้ใน
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อนุชนรุ่นหลังได้ค้นคว้า จนถึงสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้ามีนางนพมาศซึ่งเป็นพระสนมเอกในสมัยนั้น ได้
จดบันทึกเรื่องราวของตนเองไว้ นางเองเป็นหญิงนักปราชญ์ มีความรอบรู้ในพิธีการต่างๆ งาน
ประดิษฐ์ งานฝีมือและอ่ืนๆ ตลอดจนมีความรู้ทางหนังสือ ด้วยความปรีชาสามารถของนางนพมาศ 
เราจึงได้มีโอกาสทราบว่า การจัดดอกไม้ของไทยมีจุดเริ่มต้นแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา” จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดอาจพอสรุปคราวๆได้ว่า งานดอกไม้ใบตองของไทยนั้นมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี แต่ในขณะนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ซึ่งเริ่มมีการจดบันทึกเป็นรูปแบบ แบบแผน
กันอย่าสงจริงจังในสมัยพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงให้มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยบน
พ้ืนฐานของต้นแบบงานที่ทรงคุณค่า  

รายการดาราศาสตร์ (ออกอากาศวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ทางช่องไทยรัฐทีวี)                    
ได้นำเสนอว่านอกจากพระตำหนักของพระพันปีหลวงซึ่งมีชื่อเรื่องงานดอกไม้ใบตองแล้ว ยังมีพระ
ตำหนักอ่ืนๆ อีกหลายพระตำหนักท่ีมีชื่อเสียงเรื่องงานดอกไม้ใบตอง เช่น พระตำหนักของพระวิมาดา
เธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการถักตา
ข่ายดอกไม้แบบต่างๆ อีกทั้งยังทรงพลิกแพลงเล่นสีสลับลายต่างๆ ได้อย่างงดงาม พระตำหนักถัดมา              
ที่ ข อกล่ าวถึ ง  คื อ  พ ระตำหนั กของพ ระ เจ้ าบ รมวงศ์ เธอ  พ ระองค์ เจ้ าน ภ าพ รป ร ะภ า                            
กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องงานแกะสลักผักผลไม้และการปักพุ่ม เครื่องนมัสการทอง
น้อย โดยงานของพระองค์นั้นเลื่องลือว่ามีความละเอียดลออเป็นพิเศษและอีกพระตำหนักหนึ่ง                    
ที่จะยกมาให้รับทราบ คือ พระตำหนักของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา 
กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ โดยพระตำหนักนี้ขึ้นชื่อเรื่องการการกรองดอกไม้และเครื่องแขวนโบราณ                 
อันสวยงามจับตา 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความหมายของการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองได้ ดังนี้ การนำดอกไม้ 
ใบตองและใบไม้สดชนิดต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะ โดยใช้วิธีการต่างๆ  ในการประดิษฐ์                   
เช่น การร้อย การเย็บ การถักและการปัก เพ่ือให้ได้งานศิลปะอันมีคุณค่า สามารถนำไปใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำ ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแป ลง พัฒนา ปรับปรุง                      
ให้มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยบน พ้ืนฐานของต้นแบบงานที่
ทรงคุณค่า 
2. ประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

  ประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์ดอกไม้สดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่บรรพบุรุษ ได้                 
เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์และตกแต่งให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
พร้อมสรรพไปด้วยดอกไม้สดของไทย เพ่ือสืบสานจนมาเป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยและคนต่างชาติ
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ยอมรับความเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนละเมียดละไม ที่ชาติใดในโลกไม่สามารถทัดเทียมและเลียนแบบ
ได้ ซึ่งเป็นเวลาอันยาวนานไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้มีการเริ่มต้นขึ้นในสมัยใดแน่ เนื่องจากมิได้มีการ           
จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นั่นเอง แต่ในคำอธิบายประวัติการจัดดอกไม้สด พ.ศ. 2486                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
   จากหนังสือเรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือเรื่องนางนพมาศ ปรากฎว่าในรัชสมัย
ของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยนั้น ศิลปะในการจัดแต่งดอกไม้สดเจริญอยู่แล้ว เช่น ตอนที่                
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศบรรยายเรื่อง พระราชพิธีจองเปรียง ในวันเพ็ญเดือน 12 ในโอกาส
นั้นประชาชนชายหญิงต่างได้ประกวดโคมชัก โคมแขวน โคมลอย ฝ่ายพระสนมกำนัลก็ทำโคมลอย   
ร้อยด้วยดอกไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ประกวดกัน ถวายให้ทรงอุทิศบูชาพระบวรพุทธบาทซึ่งประดิษฐาน
ยังนัมมทานที ครั้นภายหลังที่พระศรีมโหสถ บิดาของนางนพมาศ ได้นำนางถวายตัวเป็นพระสนมของ
สมเด็จพระร่วงเจ้า คือภายหลังวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 1907 แล้ว นางนพมาศได้ร่วมการประกวด
โคมลอยนั้นด้วย นางนพมาศจึงได้คิดเอาดอกไม้ต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวเบ่งบานรับแสง
จันทร์ ใช้ดอกไม้ช้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แล้วนำเอาผลไม้มาแกะเป็นรูปนก จับจิกกินเกสรดอกบัว 
เสียบแซมด้วยธูปเทียนแล้วลอยโคมไฟไปในน้ำ ครั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าทอดพระเนตรเห็นก็ชมว่าโคม
รูปดอกบัวนี้งามอย่างประหลาด จึงตรัสเรียกหาตัวผู้คิดประดิษฐ์โคมนี้ นางนพมาศก็ทูลให้ทรงทราบ
ว่าตนได้คิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมความได้ว่าการประดิษฐ์โคมแบบนั้นเป็นการถูกต้อง
ด้วยกาลเทศะ สมเด็จพระร่วงเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้ทำโคมลอยรูปดอกบัวในวันนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญ
เดือน 12 สืบมา ชาวไทยจึงได้มีประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 โคมดอกบัวนี้ก็ได้พลิกแพลง
ทำด้วยดอกไม้ใบไม้ต่าง ๆ กันจนเป็นรูปกระทงเจิมเช่นที่เห็นหลากหลายในปัจจุบันนี้ 
   นอกจากนี้ยังปรากฎอีกว่า ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธีสนานใหญ่ บรรดาเจ้าเมือง 
เศรษฐี คหบดีเข้าเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระร่วงเจ้า เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการ พระสนมกำนัลก็
ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เมี่ยงหมากถวายให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้มาเฝ้า 
นางนพมาศร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทองสองชั้นรองขัน มีระย้าระบายงดงามในขันใส่เมี่ยง
หมาก แล้วร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายคลุมขันอีกทีหนึ่ง ดูเป็นที่เจริญตาและถูกกาลเทศะ สมเด็จพระร่วง
เจ้าจึงทรงบัญญัติว่า ถ้าชาวไทยทำการรับแขกขนาดใหญ่มีงานอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล ก็ให้ร้อย
กรองดอกไม้เป็นรูปแบบพานขันหมากและให้เรียกว่า พานขันหมาก แสดงให้เห็นว่า ในสมัยสมเด็จ
พระร่วงเจ้าราว 650 ปีมาแล้ว ชาวไทยรู้จักร้อยกรองดอกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โคมรูปสัตว์หรือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนการร้อยตาข่ายดอกไม้ สิ่งเหล่านี้ย่อมชี้ให้เห็นความเจริญในทางสติปัญญา
และจิตใจของชาวไทยในสมัยนั้นได้ดี เป็นที่น่าภูมิใจว่าความเจริญนี้เรายังสามารถรักษาไว้ได้ตลอดมา 
ทั้งนี้เพราะชาวไทยนิยมใช้ดอกไม้เป็นพุทธบูชาอยู่เสมอ จึงคงสอนลูกหลานผู้คนให้รู้จักจัดดอกไม้เรื่อยๆ มา 
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   การป ระดิ ษ ฐ์ ดอก ไม้ สื บ เนื่ อ งและวิ วัฒ น าการม าถึ งสมั ย รั ต น โกสิ นท ร์                          
สมเด็จกรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ทรงพระเมตตาตรัสเล่าว่า เจ้าคุณตานี ธิดาเจ้าพระยามหาเสน 
(บุนนาค) ซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 และเป็นพระมารดาของกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ได้เป็นช่าง
ดอกไม้ที่ชื่อเสียงมาก เป็นผู้ที่มีการคิดประดิษฐ์ดอกไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ และเป็นช่างสืบต่อมจนถึง
ธิดาและนัดดา เมื่อลองคิดเทียบจากวันเฉลิมพระยศโอรสเจ้าคุณตานีเป็นกรมหมื่นสุ รินทรรักษ์คือใน 
พ.ศ. 2359 ประมาณกาลได้ว่าสมัยที่ทำดอกไม้เป็นการใหญ่ในรัชกาลที่ 1-2 นั้น คงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 
188 ปีมาแล้ว 
   เมื่อประมาณ 140 ปี ที่ผ่านมา การประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยได้ขยายขอบเขตออกไป              
ได้รู้จักดัดแปลงผ้า กระดาษ และขี้ผึ้งแข็ง ประดิษฐ์เป็นดอกไม้แห้งรูปแบบต่าง ๆ เช่น รักเร่ จำปา 
มะลิ ฯลฯ แทนดอกไม้สดอีกด้วย กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร พระเจ้าบรมวงศ์ฝ่ายใน                 
ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งทรงอภิบาลบำรุงเลี้ยงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้ทรง
ใฝ่พระทัยเป็นอันมาก และเจ้านาย ซึ่ งประทับอยู่กับกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูรนี้                          
ก็ทรงประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง และผูกดอกไม้ช่อเป็นจำนวนมากอีกเหมือนกัน ในรัชก าลที่  5                          
มีพระราชนิยมการประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะมีพระราชพิธีใดๆ เจ้านายฝ่ายใน
ต้องประกวดกันจัดแต่งดอกไม้มาถวายให้ทรงใช้ในงานนั้นเสมอ พระเชษฐภคินีผู้ ใหญ่  คือ                          
กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีราชการฝ่ายในเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการ
ประดิษฐ์แต่งร้อยกรองดอกไม้มาก มีพระนามในงานช่างดอกไม้เป็นที่ เลื่องลืออยู่จนทุกวันนี้                     
โดยที่เสด็จกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์เป็นพระเจ้าพ่ีนางเธอพระองค์ใหญ่ ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดี
ราชการฝ่ายใน มักจะทรงบัญชาการให้เจ้านายฝ่ายในประดิษฐ์ดอกไม้ตกแต่งพระแท่นมณฑล                  
ในพระราชพิธีต่าง ๆ ดอกไม้ตกแต่งพระทวารพระบัญชรในพระที่นั่งต่าง ๆ และไม่ว่าจะมีงานใด        
เสด็จกรมหลวงทรงเกณฑ์ให้ประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ตลอดเวลา นอกจากจะทรงเกณฑ์ให้ทำแบบโบราณ
แล้วยังทรงคิดดัดแปลงการประดิษฐ์ดอกไม้แบบใหม่ ๆ ซึ่งแต่โบราณได้มีการร้อยตาข่าย ร้อยเฟ่ือง
แบบต่าง ๆ ใช้ติดโครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวมีแบบซ้ำๆ ตามแบบเดิม เช่น บันไดแก้ว พู่กลิ่น กลิ่นคว่ำ                
กลิ่นตะแคง กลิ่นจีน ครั้นมาสมัยสมเด็จกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ ได้ทรงคิดทำโครงลวดทาสีขาว 
และประกอบดอกไม้ให้มีรูปร่างแปลกพิสดารงดงามออกไปอีกมากมาย เช่น ระย้าแปลง พวงแก้ว ฯลฯ 
และแปลงบันไดแก้วเป็นรูปวิมานพระอินทร์ วิมานแท่น  
   พระมเหสีเทวีทุกตำหนักใฝ่พระทัยในการจัดแต่งดอกไม้ไปตามๆ กัน แต่ละพระองค์
ก็มีชื่อเสียงในงานฝีมือต่างๆ กัน สมเด็จพระศรีพัชรรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ครั้งยังดำรง
พระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ฝึกหัดอบรมข้าหลวงและครูโรงเรียนราชินีให้รู้จัก
ทำดอกไม้แห้งเลียนแบบดอกไม้สดด้วย ทรงส่งเสริมฟ้ืนฟูการประดิษฐ์ดอกไม้เป็นอันมาก พระองค์เอง
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ก็ทรงใช้เวลาว่างประดิษฐ์ดัดแปลงจากแบบเก่าให้แปลกพิสดารออกไป จึงมีพระนามเลื่องลือในการ
ร้อยพวงมาลัย แต่เดิมมาที่นิยมร้อยมาลัยด้วยดอกมะลิเป็นมาลัยสีขาวกลมธรรมดาเท่านั้น ถ้าจะพลิก
แพลงก็มักร้อยเป็นมาลัยเกลียว ให้มีลายเป็นเกลียวขึ้นไป อย่างที่เราเห็นวางขายที่ตลาดทุกวันนี้ 
สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงคิดร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ต่าง ๆ ตลอดจนใช้ใบไม้แทรกทำให้มีลวดลาย
และสีต่าง ๆ กันอย่างงดงามพลิกแพลงดูแปลกตา ในงานพระศพสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทร
มาตา ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง และสมเด็จ              
พระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระองค์นี้  พระศพประดิษฐานอยู่ ณ                    
วังสะพานถ่าน (คือที่ตลาดบำเพ็ญบุญเวลานี้) สมเด็จพระพันปีหลวงมีพระราชเสาวนีย์ดำรัสให้                 
ท้าววรคณานันท์ (ม.ร.ว.ปั้ม มาลากุล) จัดร้อยมาลัยไปประดับพระศพ เช่น ตกแต่งตามฉัตรรัด                
พระโกศ และติดตามประตู หน้าต่าง ตามประเพณีงานใหญ่ๆ ของเจ้านายตลอดงาน มาลัยที่ตกแต่ง
เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เปลี่ยนแบบเรื่อยๆ มาความเจริญของการร้อยมาลัยจึงเริ่มต้นแต่นั้นเป็นต้นมา   
ในระหว่างเวลาที่ สมเด็จพระพันปีหลวงมีพระนามเลื่องลือทางร้อยมาลัย พระวิมาดาเธอ                        
กรมพระสุทธาสินีนาถ ปิยะมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายา ในรัชกาลที่ 5 ก็มีพระนามเลื่องลือ   
ในทางร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายแบบต่าง ๆ เจ้านายในตำหนักนี้ทรงร้อยตาข่ายได้ทุกแบบตามต้นฉบับ
เดิม และได้พลิกแพลงเพ่ิมเติมพร้อมทั้งสลับสีได้อย่างงดงามอีกด้วย จะเห็นได้ว่าศิลปะในการจัดแต่ง
ดอกไม้ด้วยวิธีต่างๆ เฟ่ืองฟูมาก ได้มีการฟ้ืนฟูประดิษฐ์ตามแบบและวิธีเดิม ได้ค้นคิดหาแบบและวิธี
ใหม่ให้สะดวกสวยงาม และทันสมัยมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีการเย็บกลีบดอกไม้ติดกับใบตองเพ่ือให้เป็น
รูปดอกไม้ต่างๆ นั้น ใช้เย็บด้วยเข็มและด้าย กลีบดอกไม้ที่ใช้เย็บก็มักจะเป็นพวกกลีบดอกบานบุรี   
แต่ต่อมาพลิกแพลงใช้กลีบดอกไม้และใบไม้ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังค้นพบว่า กลีบดอกไม้ชนิดที่มี
กลีบละเอียด เช่น ดอกบานไม่รู้โรยก็นำมาติดแบบได้อย่างสวยงาม เรียบร้อยและคงทนได้หลายวัน 
พร้อมทั้งยังใช้ประกอบให้เป็นลวดลายด้วยสีสันอย่างใดก็ได้ จึงได้คิดเขียนรูปสีบนกระดาษค่อนข้าง
แข็ง แล้วใช้กลีบบานไม่รู้โรยย้อมสีต่างๆ ตามชอบใจ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อทรงจัด
งานเลี้ยงต้อนรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปใหม่ๆ ครั้งนั้น
สมเด็จพระพันปีหลวงดี้พระราชเสาวนีย์ดำรัสใช้ให้ช่างเขียนเขียนรูปพญานาคเลื้อยไปตามยาวของ
โต๊ะเสวย แล้วติดดอกไม้บนโครงรูปพญานาค ดอกไม้เลื้อยบนโต๊ะเสวยงดงามอย่างยิ่ง 
   การประดิษฐ์พุ่มเครื่องบูชาหรือเครื่องทองน้อยในสมัยโบราณได้นำดอกไม้มามัดเข้า
เป็นช่อทรงดอก  แล้วเสียบในถ้วยแก้วเชิง ต่อมาสมเด็จพระพันปีหลวงทรงคิดเย็บกลีบดอกไม้ติดบน
ใบตองประดิษฐ์ ให้เป็นรูปดอกบัวที่มีสีสลับต่างๆ กัน แต่ในการเย็บนั้นไม่สะดวกมากัก ครั้นถึงงาน
พระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ประมาณ 90 ปีมาแล้ว พระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริตกุลินี พระมาตุจฉาของสมเด็จกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ ได้ทรงคิด
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เกลาผลมะละกออ่อน และหัวมันเทศเป็นรูปดอกบัวใช้เป็นแกนใน แล้วพับกลีบดอกไม้ใบไม้ ติดแกน
นั้นด้วยเข็มหมุด จึงกลายเป็นพุ่มเล็กๆ ที่งดงาม ทำให้สะดวกสบาย และทำลวดลายได้ง่าย เป็นที่นิยม
ใช้กันต่อมาจนถึงทุกวันนี้   
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี พระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่ง
อธิบดีราชการฝ่ายในมาสมัยหนึ่ง มีพระนามเลื่องลือในการแกะสลักจักสานต่าง ๆ  ผู้ที่เป็นต้นคิด              
หรือมีชื่อเสียงว่าเป็นช่างดอกไม้นั้นล้วนเป็นเจ้านายฝ่ายในและข้าราชการทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจาก 
พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่อบรมหญิงได้เป็นอย่างดี บรรดาเจ้านายต่างกรม ข้าราชการ                
เศรษฐี คหบดี ที่ปรารถนาจะให้ลูกสาวหลานสาวของตนรอบรู้ในศิลปวิทยาการและจรรยามารยาท
แล้ว ก็มักจะส่งลูกสาวหลานสาวของตนเข้าไปอยู่กับเจ้านายฝ่ายใน สุดแต่ว่าจะคุ้นเคยกับพระองค์ใด 
เมื่อมีงานพระราชพิธีต่างๆ มาก และเจ้านายก็ทรงประกวดกันประดิษฐ์ดอกไม้ถวายสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวหรือตกแต่งพระแท่นมณฑล ทรงกะเกณฑ์ข้าหลวงให้ช่วยกันทำตามถนัด หัดเด็กๆ พร้อมกัน
ไปด้วย เช่น ตอนแรกก็หัดให้ปลิดก้านดอกไม้ ปลิดกลีบดอกไม้ไปตามประสาเด็ก ต่อมาค่อยหัดร้อย
ดอกไม้ต่อกันให้ยาวแบบง่ายๆ แล้วฝึกหัดร้อยตาข่ายหรือพับกลีบดอกไม้ใบไม้ให้ผู้ใหญ่ ร้อยมาลัยหรือ
ประดิษฐ์พุ่มดอกไม้ต่อไป เมื่อใดมีฝีมือทำได้เรียบร้อยเป็นที่ไว้วางใจได้ ก็จะได้รับการฝึกสอนให้รู้จัก
ประดิษฐ์ดอกไม้ให้เป็นชิ้นเป็นอันสืบไป 
   การเรียนเป็นไปในทำนองจำต่อ ๆ กันลงมาและค่อยทำค่อยไปจนชำนาญ การที่จะรู้
ว่าสิ่งใดงามหรือไม่งามตรงไหนนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคยเห็น เคยทำมามาก และมีสติปัญญา
เฉียบแหลมเฉลียวฉลาด ก็ย่อมสามารถและมีศิลปะในการประดิษฐ์จัดแต่งดอกไม้ได้ดี เมื่อบิดามารดา
เห็นว่าลูกหลานของตนมีความรู้ความชำนาญ ทั้งรู้จักระเบียบประเพณีต่างๆ ดีพอควรแล้ว ก็ทูลลา             
เอาลูกหลานของตนออกมาอยู่บ้านและมีเหย้ามีเรือนกันต่อไป เมื่อทางบ้านมีงานใด เช่น งานสมรส  
งานอุปสมบท โกนจุก ทำบุญอายุ หรืองานศพ เป็นต้น ต่างก็ประดิษฐ์แต่งดอกไม้อวดฝีมือกันเพ่ือ
โฆษณาว่า ลูกหลานของตนได้ศึกษาดีมาจากพระบรมมหาราชวัง ความเจริญในการประดิษฐ์จัดแต่ง
ดอกไม้ จึงได้แพร่หลายออกไปทั่วราชอาณาจักร 
   วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้สดจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้นั้น ต้องอาศัยผู้ที่รักจะศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง ดัดแปลงแก้ไข ต่อเติมเสริมแต่งต่อไปอีก และการที่จะมีผู้รักจะศึกษาค้นคว้าเช่นว่านี้                
ก็ย่อมต้องอาศัยเครื่องปลุกใจหรือเร้าใจด้วยชื่อเสียง เกียรติยศและผลประโยชน์เป็นสำคัญ เมื่อฟังคำ
บอกเล่าของคนเก่าคนแก่ ที่มีอายุร่วมสมัยในรัชกาลที่ 6-9 จะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่ 9 เป็นยุคสมัยที่มี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องรูปแบบ วัสดุ และได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้งานประดิษฐ์
พัฒนาเป็นไปในรูปของธุรกิจ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มุ่ง เน้นให้
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คนต่างชาติรับรู้ในความมีวัฒนธรรมด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สด ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย งาน
มงคลต่าง ๆ ที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมามีพิธีต่างๆ ดังนี้ 
   1. งานในสำนักพระราชวัง 
   2. งานเฉลิมฉลองในพระราชพิธีต่าง ๆ 
   3. งานรับพระราชทานตรา 
   4. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
   5. งานฉลองยศศักดิ์หรืองานฉลองเกียรติยศ 
   6. งานจัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหรือเครื่องบูชา 
   7. งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารใหม่ หรือสำนักงานใหม่ 
   8. การสู่ขอ การหมั้น การแต่งงาน 
   9. งานรับขวัญนาค งานอุปสมบท 
   10. งานฉลองวันเกิด หรืองานครบรอบอายุ 
   11. งานรับขวัญเด็กเกิดใหม่ 
   12. งานโกนจุก 
   13. งานเกษียณอายุ 
   14. พิธีงานศพ 
   15. งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 
   16. งานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

3.1 การเลือกซ้ือ การเลือกใช้ ดอกไม้และใบไม้ 

การเลือกซื้อดอกไม้และใบไม้ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม้สดนั้นควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. ฤดูกาล ดอกไม้ใบไม้บางชนิดมีให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล เช่น ดอกกุหลาบ ดอกพุด ดอก
รัก ใบแก้ว ใบกระบือ ดอกกล้วยไม้ 
  2. เทศกาล  ใน  1 ปี คน ไทยจะมี การป ระกอบประเพณี หลายอ ย่ าง เช่ น                  
งานลอยกระทง แต่งเทียนพรรษา งานไหว้ครู มักจะเลือกดอกไม้ใบไม้ ได้เหมาะสมกับเทศกาล 
  3. ความเชื่อถือและค่านิยม คนไทยส่วนใหญ่มักใช้ดอกไม้ใบไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลมาใช้
ในงานมงคล เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคล เช่น ดอกรัก ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอก
บานไม่รู้ โรย ใบแก้ว ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ดอกเข็ม มักนิยมใช้ในงานแต่งงาน งานวันแม่                    
พิธีไหว้ครู 



  

 
 

64 

  4. ความคงทน บางครั้งจำเป็นต้องนำดอกไม้ใบไม้ไปในระยะไกล เช่น ต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ จึงต้องใช้ดอกไม้มีความคงทนทานต่อการเหี่ยวเน่ า และการขนส่ง ได้แก่               
ดอกกล้วยไม้ ใบแก้ว ใบตอง 
  5. การใช้งาน ที่สามารถผสมผสานเข้ากันได้ทั้งสี ขนาดของดอกไม้ กลีบดอกไม้ 
ใบไม้ และลักษณะรูปร่างที่เข้ากันได้ตามองค์ประกอบศิลป์ 
  6. ธุรกิจงานดอกไม้สด การประดิษฐ์งานดอกไม้สดในปัจจุบันได้เป็นธุรกิจ ที่สร้าง
รายได้ไม่น้อยกว่างานธุรกิจอ่ืนๆ งานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบธุรกิจนั้น มักจะเกิดจากนักประดิษฐ์                               
ที่มีประสบการณ์ อุดมการณ์และทัศนคติ ที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างออกไป หรือตามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ แต่ยังคงรักษารูปแบบ และการเลือกใช้ดอกไม้ใบไม้ที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  7. เลือกตามสภาพท้องถิ่น ในเมืองไทยมักจะมีดอกไม้ ใบไม้ที่เจริญงอกงามได้ดี
เฉพาะภูมิประเทศประจำภาคต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปบ้าง 
 การเลื อกซื้ อดอกไม้ และใบ ไม้ ที่ ใช้ ใน งานดอกไม้ สด  เพ่ื อจุ ดป ระสงค์ ในการใช้                      
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรพิจารณาเลือกใช้ตามฤดูกาล เพ่ือจะได้ดอกไม้ใบไม้ราคาถูก พยายาม
ออกแบบงานที่ใช้ดอกไม้และใบไม้ที่ทดแทนกันได้ 
  3.2 การดูแลรักษาดอกไม้ ใบไม้ 

   ผู้ที่ทำงานด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สด มักมีความมุ่งหวังที่จะให้ดอกไม้และใบไม้มี
ความสด สวยงาม และมีความคงทนไว้ให้ได้นานเท่าที่จะช่วยได้ การรู้จักดูแลรักษาดอกไม้และใบไม้
นั้นจะมีผลมาตั้งแต่การเจริญเติบโตจากต้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ อากาศ และอาหารเพียงใด ปลอด
จากโรคภัยและศัตรูพืชมากน้อยแค่ไหนนั้น นักประดิษฐ์ไม่ทราบปัญหาเลย จะต้องมีศักยภาพในการ
ดูแลรักษาดอกไม้และใบไม้ เมื่อซื้อจากแม่ค้าหรือคนขายก่อนนำไปใช้งาน ขณะกำลังใช้งานไปสู่
ผลงานสำเร็จ ที่มีคุณค่าดังความตั้งใจ 
ฉะนั้นจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านกายภาพและทางเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายได้ดังนี้ 
  1. น้ำ จะเป็นตัวที่ทำให้ดอกไม้ใบไม้มีความสดอยู่เสมอในขณะที่ดอกไม้ใบไม้อยู่                
ติดกับต้นโดยผ่านจากราก แต่ในสภาวะของดอกไม้ใบไม้ที่เก็บออกจากต้นแล้ว การให้น้ำในปริมาณที่
มากเกินไป ผสมผสานกับสภาวะของอากาศที่แตกต่างไปจากธรรมชาติเดิม ดอกไม้ใบไม้จึงเน่ าเสียได้
ง่าย เพราะน้ำเป็นตัวส่งเสริมให้เอ็นท์ไซม์ย่อยสลายได้เร็ว และจุลินทรีย์ที่อาจมีอยู่ในน้ำเป็นตัว
ผลักดันให้เน่าได้เร็วมากขึ้น 
  2. อากาศ มีผลทำให้ดอกไม้ใบไม้ที่ตัดออกมาจากต้นแล้ว เมื่อได้รับอากาศโดย
ปราศจากการห่อหุ้ม จะทำให้ดอกไม้ใบไม้เหี่ยวเฉา จนไม่สามารถนำไปร้อยหรือเย็บเป็นส่วนประกอบ
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ของงานดอกไม้สดได้ และนอกจากนี้ในขณะที่กำลังประดิษฐ์นั้นถ้าหากลืมฉีดน้ำหรือคลุมผ้าชื้น ๆ 
ให้กับดอกไม้ใบไม้ ตามข้อแนะนำในการปฏิบัติ จึงมีผลทำให้ชิ้นงานสำเร็จมีอายุการใช้งานนานขึ้น 
  3. ความสะอาด ภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน มีผลทำให้ในขณะที่สัมผัส
ดอกไม้ ใบไม้มีโอกาสเน่าเสียได้เร็วกว่าปกติ 
  4. ความประณีต และความพิถีพิถัน ในการพับกลีบ จับกลีบดอกไม้ ใบไม้ การเย็บ 
การร้อยกรองด้วยความเบามือ จะช่วยลดความช้ำ และการเสียดสีของดอกไม้ใบไม้ ให้น้อยลงมากกว่า
การประดิษฐ์ด้วยวิธีรุนแรง 
4. ประเภทของงานดอกไม้สด 

จากการศึกษาสามารถแบ่งประเภทของงานดอกไม้ใบตองได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
4.1 งานมาลัย  

  จากบันทึกในประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย งานดอกไม้สดประเภทมาลัยไม่ค่อย
เด่นชัดมากเท่าใดนัก แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกรัชกาล งานฝีมือด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สดก็เป็นที่
ขึ้นชื่อลือชามาก นิยมประดิษฐ์ตกแต่งในงานราชพิธีต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลี่ 5 มีพระราชนิยมการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะมีงานพระราชพิธีใด ๆ เจ้านายฝ่ายในต้องประกวดกันจัด
แต่งดอกไม้มาถวายให้ทรงใช้ในงานนั้น ๆ เสมอมา พระมเหสีทุกตำหนักใฝ่พระทัยในการจัดแต่ง
ดอกไม้ไปตามๆ กัน แต่ละพระองค์ก็มีชื่อเสียงในทางการประดิษฐ์ต่างๆ กัน สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้
ฝึกหัดอบรมข้าหลวงและครูโรงเรียนราชินี ทรงส่งเสริมฟ้ืนฟูการทำดอกไม้สดเป็นอันมาก และให้รู้จัก
ทำดอกไม้แห้งเลียนแบบดอกไม้สด พระองค์เองก็ทรงใช้เวลาว่างประดิษฐ์ดัดแปลง การทำดอกไม้แบบ
เก่าให้แปลกพิสดารออกไป มีพระนามเลื่องลือในการร้อยพวงมาลัย ซึ่งแต่เดิมมาไทยนิยมร้อยมาลัย
ด้วยดอกมะลิเป็นมาลัยสีขาวกลมธรรมดาเท่านั้น 
   สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงคิดร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ต่าง ๆ และใช้ใบไม้แทรกทำให้
มีลวดลายและสีต่าง ๆ กันอย่างงดงาม พลิกแพลงประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ ในงานพระศพสมเด็จพระปิย
มาวดีศรีพัชรินทรมาตา ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราช
เสาวนีย์ดำรัสให้ท้าววรคณานันท์ (ม.ร.ว. ปั้ม มาลากุล) จัดทำมาลัยไปประดับพระศพ ตกแต่งตามฉัตร
รัดพระโกศ แขวนตามประตูหน้าต่างตลอดงานนี้ มาลัยที่ตกแต่งเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เปลี่ยนแบบเรื่อย 
ๆ มา จึงนับได้ว่าตั้งแต่บัดนั้น การร้อยมาลัยได้มีการวิวัฒนาการก้าวหน้ากว่าเดิมเป็นต้นมาหลายแบบ 
ในระหว่างนั้นท่านเจ้าคุณประยูรวงศ์ก็ได้จัดทำมาลัยครุยขึ้นมาท้าววรคณานันท์ เป็นผู้มีชื่อเสียงใน
การร้อยมาลัยงามหลายรูปแบบ ความรู้ความชำนาญในเรื่องร้อยมาลัยนี้ก็ได้สืบต่อมาจนถึง                   
ม.ล.ป้อง มาลากุล ที่มีความสามารถเรื่องการทำดอกไม้สดและดอกไม้แห้งเป็นอย่างยิ่ง 
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 ปัจจุบันมาลัยดอกไม้สดยังคงเป็นที่นิยมใช้ในชิวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชนในงานพิธีการ
ต่าง ๆ และนอกจากนี้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ยังคงสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะงานมาลัยและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านงานมาลัยดอกไม้สดทั้งภายในและต่างประเทศ มาลัย หมายถึง 
ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยการนำดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ และส่วนต่าง ๆ ของ
ดอกไม้ที่ร้อยได้มาร้อยเป็นพวง มีลักษณะต่าง ๆ กันมากมายหลายแบบ ตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึงแบบ
สมัยใหม่ ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากแบบดั้งเดิมนั่นเอง  
  มาลัยมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีหน้าที่ใช้สอยต่างๆ กันไปตามโอกาสและความ
เหมาะสม ดังนั้นถ้าจะกล่าวรวมๆ กันแล้วมาลัยชนิดต่าง ๆ มีประโยชน์ดังนี้คือ 
 1. ใช้สำหรับคล้องคอเพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าของงาน เช่น เจ้าบ่าว -เจ้าสาว ในงานแต่งงาน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มาร่วมงานในงานเลี้ยงรับผู้มาใหม่หรือผู้ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังที่ทำงานอ่ืน 
ในงานเลี้ยงส่งผู้จะจากไปยังที่อ่ืน ถ้าจัดงานเป็นพิธีก็มักจะนิยมใช้มาลัยสองชายชนิดสำหรับคล้องคอ 
เพ่ือเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติแก่บุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 
 2. ใช้สำหรับคล้องคอเพื่อแสดงความยินดีหรือต้อนรับแขก เช่น การต้อนรับแขกต่างประเทศ 
อาจใช้มาลัยสองชายสำหรับคล้องคอ ในตอนที่ไปรับที่สนามบินเพ่ือเป็นการบ่งบอกหรือแสดงออกถึง
ความยินดีที่บุคคลนั้น ๆ ได้มาเยี่ยมเยือน 
 3. ใช้สำหรับคล้องคอหรือสวมคอเพื่อแสดงถึงความยินดี หรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการ
ประกวดต่างๆ เช่น การประกวดความงาม การประกวดร้องเพลง หรือการประกวดการแสดงต่างๆ 
ฯลฯ ส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้มาลัยสองชาย หรืออาจจะเป็นมาลัยพวงดอกไม้สวยๆ ก็ได้ 
 4. ใช้สำหรับคล้องคอ หรือสวมคอเพ่ือแสดงความยินดี หรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการ
แข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา กรีฑา และการละเล่นต่างๆ ส่วนใหญ่มักนิยมใช้มาลัยสองชาย 
หรือมาลัยสำหรับสวมคอเช่นกัน 
 5. ใช้สำหรับมอบให้แก่บุคคลผู้มีชื่อเสียงเพ่ือเป็นการรับขวัญ หรือเพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่ง
ความรักและศรัทธา ความนิยมชมชอบ เช่น บุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่น หรือดาราที่เป็นขวัญใจของ
ประชาชน ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้มาลัยสองชาย มาลัยสำหรับสวมคอ หรือมาลัยคล้องมือ 
 6. ใช้สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในการรับเสด็จ ในการเข้าเฝ้าตามโอกาสที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็
นิยมใช้มาลัยคล้องมือ หรือที่เรียกว่า “มาลัยข้อพระกร” 
 7. ใช้สำหรับมอบให้แก่ประธานหรือแขกผู้ใหญ่ในงาน เช่น งานรดน้ำสังข์แก่คู่บ่าวสาว งาน
มอบประกาศนียบัตร งานมอบทุนต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งมักใช้มาลัยคล้องมือ หรือมาลัยมือถือ 
 8. ใช้สำหรับเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาในงานรดน้ำสังข์แก่คู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรส                 
ที่นิยมใช้คือ มาลัยชำร่วยขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม หรือมาลัยตัวสัตว์ขนาดเล็กก็น่ารักและสวยงามดี 
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 9. ใช้สำหรับสวมคอในงานประเพณีพ้ืนบ้านของไทยบางท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือจังหวัด
เชียงใหม่ นิยมใช้พวงมาลัยดอกมะลิสวมคล้องที่คอ เช่น งานเลี้ยงขันโตก งานทำบุญในวันสงกรานต์ 
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มาร่วมในงานนั้นต่างก็สวมมาลัยพวงดอกมะลิ ซึ่งก็เป็น
เอกลักษณ์แบบไทยที่ดีและน่าภูมิใจอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะนอกจากจะสวยงามดีแล้วยังส่งกลิ่นหอม
เพ่ือสร้างบรรยากาศในงานนั้นให้สดชื่น สนุกสนานยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 10. ใช้แขวนประตู หน้าต่าง หรือเพดานตามช่องแคบ ๆ แทนเครื่องแขวนชนิดเล็ก ๆ                  
เช่น มาลัยโซ่ มาลัยเปีย เป็นต้น 
 11. ใช้ห้อยแทนเฟ่ืองดอกรัก เช่น มาลัยแบน มาลัยกลม มาลัยตัวหนอน และมาลัยรี 
 12. ใช้บูชาพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น มาลัยชายเดี่ยว หรือมาลัยสองชาย จะใช้
ขนาดพวงเล็กใหญ่ขนาดใดย่อมแล้วแต่ความเหมาะสมเป็นสำคัญ 
 13. ใช้แขวนหรือห้อยประดับเครื่องดนตรีไทยในเวลาที่จะเล่น นอกจากนั้นยังเป็นกราบระลึก
ถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้ และอีกประการหนึ่งก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจอีกด้วย ที่นิยมใช้ก็คือ มาลัย
ซีก หรือมาลัยกลมขนาดเล็กมีอุบะห้อยเป็นชาย 
 14. ใช้ในการประกอบท่ารำของการรำไทยบางชุด เช่น ฟ้อนมาลัย รจนาเสี่ยงพวงมาลัย หรือ
ชุดเจ้าเงาะรจนา ฯลฯ ซึ่งก็นิยมใช้มาลัยชายเดียวพวงขนาดเล็ก อาจเป็นมาลัยซีกหรือมาลัยกลมก็ได้ 
 15. ใช้ในพิธีบวงสรวงเทพยดาต่าง ๆ เช่น พิธีบวงสรวง พิธีแก้บน มักจะนิยมใช้มาลัยชาย
เดียว มาลัยสองชาย หรือมาลัยพวงดอกไม้ก็ได้ เช่น มาลัยสามสี มาลัยเจ็ดสีเจ็ดดอก 
 16. ใช้สำหรับตกแต่งรัดมวยผม เช่น มาลัยซีกดอกมะลิหรือมาลัยซีกกลีบกุหลาบ 
 17. ใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้สำหรับจัดแจกัน หรือจัดตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ เช่น มาลัยตุ้มใส่
ก้านแข็ง มาลัยซีกผูกมัดเป็นดอกไม้ 
 18.  ใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ห้อยคล้องกรอบรูป ซึ่งมักจะ
นิยมใช้มาลัยสองชายริบบิ้นสีดำหรือขาว 
 19. ใช้ในการประดับตกแต่งงานดอกไม้สดต่าง ๆ เช่น มาลัยกลม มาลัยแบน มาลัยตัวหนอน 
มาลัยลูกโซ่ ฯลฯ 
 20. ใช้ในการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ บางโอกาส เช่น รัดฐานพระพุทธรูป รัดธูปแพเทียนแพ รัดเอว
โกศ ฯลฯ ส่วนใหญ่มักนิยมใช้มาลัยซีก มาลัยกลม และมาลัยแบน 
 21. ใช้แขวนหรือห้อยหน้ารถ หัวเรือ รูปปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ หรือสิ่งเคารพบูชาต่างๆ 
ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชายหรือมาลัยชายเดียว 
 22. ใช้ในการประดับตกแต่งเวที หรือสถานที่ในงานพิธี เช่น ตกแต่งเวทีที่ประทับในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงรับรองพิธีใหญ่ ๆ ตกแต่งโต๊ะอาหารในงาน
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เลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ ส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ มาลัยกลม มาลัยแบน มาลัยรี มาลัยตัวหนอน และ
มาลัยตุ้ม 
 ความสวยงามของมาลัยนั้นย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 
 1. สัดส่วนของมาลัย มาลัยแต่ละแบบแต่ละชนิดนั้นย่อมมีสัดส่วนที่เฉพาะในพวงนั้นๆ ไม่อาจ
กล่าวเป็นตัวเลขที่กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ได้ตายตัวแน่นอน จะต้องคำนึงถึงเรื่องสัดส่วนเป็นสำคัญ  
อันดับแรก โดยคำนึงถึงขนาดของมาลัยต่อความยาวของอุบะจำนวนขาอุบะที่ใช้ ขนาดของมาลัยซีกที่
จะใช้รัด และส่วนประกอบอื่นๆ ทุกชิ้นควรจะต้องได้สัดส่วนกันเสมอจึงจะเกิดความงามได้ 
 2. สีสันของมาลัย สีของดอกไม้ใบไม้ที่ร้อยมาลัยก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งเช่นกัน      
ควรเลือกสีที่สดใสไม่เศร้าหมอง ในการร้อยมาลัยแต่ละชุดแต่ละแบบนั้นควรจะใช้สีที่มีความกลมกลืน
เข้ากันได้ในบางส่วน แต่บางส่วนที่ควรจะเน้นให้เกิดจุดเด่นก็ควรจะใช้สีที่ตัดกัน จะช่วยเพิ่มความน่าดู
และสวยงามข้ึนได้เป็นอย่างมาก 
 3. ฝีมือการร้อย ควรมีความประณีตตั้งแต่การปรับแต่งใบไม้ การพับกลีบ การส่งกลีบ การ
ร้อยเรียงจังหวะกลีบให้เท่า ๆ กัน การรูด การผูกมัดให้เรียบร้อย สิ่งเหล่านี้ถ้าทำด้วยความประณีตจะ
ทำให้เกิดความสวยงามได้อีกประการหนึ่ง 
 4. ความสดของมาลัย ดอกไม้หรือใบไม้ที่ใช้ในการร้อยมาลัยควรมีความสดและใหม่เสมอ 
ควรได้รับการดูแลรักษาที่ดีอย่างถูกต้องตามธรรมชาติของดอกไม้ชนิดนั้น ๆ ด้วย หลีกเลี่ยงการจับ
ต้องอย่างแรงในระหว่างการร้อยมาลัยนั้นควรจับต้องดอกไม้ใบไม้อย่างเบามือเพ่ือจะได้ไม่เกิดรอยช้ำ
เหี่ยวเฉาง่าย สามารถจะคงความสดสวยอยู่ได้นานเท่าที่ควร 
 ประเภทของมาลัยดอกไม้สด 
 1. แบ่งตามหน้าที่ใช้สอย มีดังนี้ คือ 
  1.1 มาลัยชายเดียว หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะเป็นพวงกลมมีอุบะห้อยเป็นชาย
เพียงพวงเดียว ซึ่งบางคนอาจเรียกว่า มาลัยมือ มาลัยข้อมือ หรือ มาลัยคล้องแขน ก็ได้ ถ้าใช้ในการ
ทูลเกล้าฯ ถวายก็เรียกว่า มาลัยข้อพระกร มาลัยชายเดียวนี้ ใช้สำหรับคล้องมือ คล้องแขน                    
หรือบูชาพระ 
  1.2 มาลัยสองชาย หมายถึง มาลัยที่นิยมผูกต่อกับริบบิ้น หรือโบว์ทั้งสองชายและมี
อุบะห้อยชายมาลัยข้างละพวง มาลัยสองชายนี้ใช้สำหรับคล้องคอบุคคลสำคัญในงานนั้น ๆ ใช้แขวน
หน้ารถ หรือหัวเรือก็ได้ บางคนอาจเรียกมาลัยประเภทนี้ว่า มาลัยคล้องคอ ถ้าใช้คล้องคอเจ้าบ่าว
เจ้าสาวก็เรียกว่า มาลัยบ่าวสาว 
  1.3 มาลัยชำร่วย หมายถึง มาลัยขนาดเล็กๆ น่ารัก กระจุ๋มกระจิ๋ม สำหรับมอบให้
บุคคลจำนวนมากเป็นของชำร่วยตอบแทนการขอบคุณท่ีมาร่วมในงานนั้นๆ 
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 2.  แบ่งตามลักษณะรูปแบบของการร้อย มีดังนี้ คือ 
  2.1 มาลัยซีก หรือเสี้ยว หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเพียงครึ่ง
วงกลมหรือน้อยกว่านั้น 
  2.2 มาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลม 
รูปทรงตามยาวตรงและขนานกันไปตลอดเข็ม 
  2.3 มาลัยแบน หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปยาวตามกลีบ 
ปลายกลีบของด้านตรงข้ามยาวประมาณจดแนวเส้นรอบวง แต่ปลายกลีบของด้านขวางทั้ง 2 ด้านจะ
แคบแบน 
  2.4 มาลัยรี หมายถึง พวงมาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปรี รูปทรง
ตามยาวขึ้นไปตลอดเข็ม 
  2.5 มาลัยสามเหลี่ยม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า รูปทรงตามยาวทั้งสามด้านตรงขึ้นไปตลอดเข็ม 
  2.6 มาลัยสี่เหลี่ยม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปทรงตามยาวทั้งสี่ด้านตรงขึ้นไปตลอดเข็ม 
  2.7 มาลัยตุ้ม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปวงกลม
ขนาดเล็กแล้วค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นทีละน้อย ช่วงกลางป่องโค้งมนแล้วค่อยๆ ลดให้เล็กลงทีละน้อยจนมี
ขนาดเท่ากับตอนข้ึนต้น รูปทรงตามยาวหัวท้ายเรียวช่วงกลางโค้งมน 
  2.8 มาลัยตัวหนอน หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลม 
จากเล็กและค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นทีละน้อยช่วงกลางป่องมน แล้วค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเล็กเท่ากับตอน
ขึ้นต้น รูปทรงตามยาวหัวท้ายเรียว ช่วงกลางป่องโค้งมนคล้ายมาลัยตุ้มแต่ยาวกว่า 
  2.9 มาลัยตัวหนอนคู่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม
เล็กแล้วค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นช่วงกลางป่องโค้งมนแล้วค่อยๆ ลดให้เล็กลงจนกระทั่งเท่ากับตอนขึ้นต้นซึ่ง
คล้ายกับมาลัยตุ้ม รูปทรงตามยาวเหมือนมาลัยตุ้มสองตุ้มร้อยต่อในเข็มเดียวกันนั่นเอง 
  2.10 มาลัยสามกษัตริย์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรยกรองเป็นชั้น ๆ 
ขนาดเท่ากันทุกชั้นร้อยคล้องต่อกันสามวงโดยใช้ดอกบานไม่รู้โรย สามสี คือสีแดง สีชมพู และขาว 
  2.11 มาลัยพวงดอกไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกไม้เรียงต่อกันเป็นสายยาว 
แล้วนำมาผูกมัดต่อกันเป็นวง 

3. แบ่งตามลักษณะโครงร่างโดยทั่วไป มีดังนี้ คือ 
  3.1 มาลัยตัวสัตว์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายตัวสัตว์ เช่น     
หนุ กระรอก กระแต กระต่าย ชะนี ฯลฯ 
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  3.2 มาลัยลูกโซ่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมหรือมาลัยซีก แล้วนำเอามาผูก
คล้องต่อกันตั้งแต่สองวงขึ้นไปให้มีลักษณะเป็นห่วง ๆ คล้องกันคล้ายโซ่ 
  3.3 มาลัยเปีย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมและมาลัยตุ้มนำมาประกอบเข้า
เป็นพวง โดยเอามาลัยกลมผูกต่อกันเป็นวงอยู่ตรงกลาง ส่วนบนและล่างร้อยต่อด้วยมาลัยตุ้ม                   
ด้านละ 1 ตุ้ม 
  3.4 มาลัยเถา หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยซีกแล้วนำมาผูกต่อกันเป็นวงกลมวง
ละขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่และค่อย ๆ เล็กลงตามลำดับ โดยวางเรียงซ้อนกันลักษณะเป็นเถา 
  3.5 มาลัยครุย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้งห้อย
ระบายเป็นครุยโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอก ใช้สำหรับสวมสะพายจากไหล่ขวามาซ้าย คล้ายกับ
การห่ม สไบเฉียงเมื่อนุ่งโจงกระเบนนั่นเอง 
  3.6 มาลัยดอกกล้วยไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกกล้วยไม้ล้วนๆ เป็นส่วน                 
ของตัวมาลัยไม่ต้องร้อยดอกอย่างอ่ืนแซมเป็นลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น 
  4.2 งานพานพุ่ม 

   พานพุ่ม หมายถึง พานที่มีดอกไม้หรือวัสดุซึ่งช่างได้ประดิษฐ์เป็นทรงพุ่มแล้วนำมา
วางไว้บนพาน อันถือเป็นเครื่องสักการะหรือบูชาชั้นสูงของไทย ที่ช่างประดิษฐ์ไทยได้นำดอกไม้หรือ
วัสดุต่างๆ มาคิดประดิดประดอยจัดทำขึ้นและจัดแต่งเป็นทรงพุ่มแล้วนำมาวางไว้บนพานเพ่ือนำไป
เป็นเครื่องบูชาหรือสักการะสิ่งที่เคารพนับถือ เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ 
และบรรพบุรุษที่เคารพนับถือ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และความจงรักภักดีในโอกาส
ต่างๆ พานพุ่มดอกไม้สดเป็นงานประณีตศิลป์อีกประเภทหนึ่งที่ประดิษฐ์สืบเนื่องควบคู่กับการจัด
ดอกไม้ประเภทมาลัย เครื่องแขวน ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ใช้ในงานราชพิธีมาแต่โบราณ จากหนังสือ                       
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ สนมเอกของสมเด็จพระร่วง ได้จัดประดิษฐ์พานขันหมาก                 
ใช้ในพิธีวิวาหมงคลด้วยดอกไม้สีเหลือง ร้อยกรองเป็นรูปพานสองชั้น มีระย้าระบายงดงาม ในขันเล็ก
ก็ใส่หมากเมี่ยง ดอกไม้ร้อยเป็นตาข่ายคลุม ซึ่งเป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระร่วงยิ่งนัก จึงบัญญัติ
พานขันหมากใช้สำหรับพิธีรับแขก ทั้งในพิธีวิวาหมงคลและอาวาหมงคล 
  สมัยอยุธยา การประดิษฐ์ดอกไม้สดคงไม่ผิดแปลกไปมาก ถึงแม้จะผิดแปลกออกไป
บ้างก็ไม่มีหลักฐานให้สืบค้นหาได้จนกระทั่งตกทอดมาในสมัยรัตนโกสินทร์ การจัดประดิษฐ์พานพุ่ม
ดอกไม้สด พานพุ่มดอกไม้แห้งและพานพุ่มจากวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ริบบิ้น ผ้าตาด ลูกปัด ดิ้น เลื่อม 
สิ่งประดิษฐ์จากดินและแป้งเข้ามาแทนที่มากมาย จะสังเกตได้ว่าพานพุ่มดอกไม้สดยังเป็นที่นิยมอยู่
มาก เพราะคนไทยยังคงยึดถือการใช้  “เครื่องสด” อยู่ ในราชพิธีและในพิธีที่ เกี่ ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และงานพระราชพิธี พานพุ่มที่เป็นของแห้งเข้ามามีบทบาท
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มากขึ้น เพราะสามารถจัดเตรียมทำได้ในระยะเวลานาน ซื้อจากผู้ผลิตที่ประดิษฐ์เป็นธุรกิจกันอย่าง
กว้างขวาง ที่นำไปใช้เป็นเครื่องบูชาจนเป็นที่แพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการปลูก
เน้นวัฒนธรรมไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ในบางส่วนจะได้มีการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน
ไปบ้าง แต่ส่วนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นั้นจะพบเห็นได้ในพระบรมมหาราชวัง ที่ยังมีโรงเรียนในพระราช
ตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่ งมี ไว้สำหรับถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทั่ วไป  ส่ วนในหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้มีการเรียนการสอนแบบสอดแทรกและแบบเต็มหลักสูตร โดยเฉพาะ
สถาบันด้านอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์นั้นยังคงมีการเรียนการสอนใน
วิชาดอกไม้สด ศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปประดิษฐ์ การจัดดอกไม้แบบไทย และการร้อยมาลัย ซึ่งเป็นที่
น่าภาคภูมิใจ ที่ประเทศไทยยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้มาจนถึงทุกวันนี้ 
 4.3 งานบายศรี 

   ประวัติความเป็นมาของพิธีบายศรีสู่ขวัญ กล่าวกันว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญมาพร้อมกับ
พราหมณ์ทมิฬชาวอินเดียที่อพยพมาสู่สุวรรณภูมิ หนังสือเก่าท่ีพบซึ่งออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองกล่าวไว้
ว่า บายเป็นภาษาเขมร แปลว่าข้า ข้าวอันเป็นสิริมงคล ข้าวขวัญ กล่าวคือข้าวที่หุงปรุงรสโอชาอย่างดี
เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องสังเวยให้เทวดาโปรด พิธีใดเป็นพิธีเทวดาโดยตรง หรือต้องการที่จะอัญเชิญ
เทวดามาเป็นประธาน ต้องหาของสังเวยที่ดีและมีสีสะดุดตา ชาวทมิฬจึงมีเคล็ดลับความเชื่อในข้าวที่
ย้อมสีตามสีประจำองค์เทวดา รวมถึงใช้สีล่อเทวดาฝ่ายร้ายให้ไปรวมต่างหากไม่ให้มาทำอัปมงคลให้
โทษแก่มณฑล พิธีและบุคคล ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกับทมิฬได้มีความเป็นมาอย่าง
เดียวกัน เนื่องจากได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบวงสรวงเทวดา มี
ขนมต้มขาว มะพร้าวอ่อน กล้วย ข้าวย้อมสี เช่นข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวแดง ก็นำมาใช้ในพิธีไทย
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ภาชนะบายศรีต้องเป็นกระทงที่สำหรับบรรจุอาหารภายหลังเอาพานซ้อนกัน
ขึ้นไปแล้วเอาของตั้งบนปากพาน เมื่อมีการถ่ายทอดมาที่ประเทศไทย ซึ่งมีศิลปะศาสตร์ที่เจริญขึ้น 
กระทงใบตองก็ถูกประดิดประดอยให้สวยงามเป็นกระทงเจิม ซึ่งประดับประดาตกแต่งที่ปากกระทงให้
มีความงดงามมีกระจัง มียอดแหลมตามศิลปะแบบไทยๆ  
   พิธีบายศรีสู่ขวัญหรือหลายท้องถิ่นในภาคอีสานจะเรียกว่า สู่ขวัญหรือสูดขวัญ ตาม
ความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่าคนที่เกิดมามีขวัญประจำกายมีหน้าที่ในการ พิทักษ์รักษา ขวัญเป็น
เหมือนพ่ีเลี้ยงที่คอยดูแลประคับประคองชีวิต คอยเลี้ยงดู และติดตามไปทุกหนทุกแห่ง เป็นสิ่งไม่มี
ตัวตนคล้ายจิตหรือวิญญาณแฝงอยู่ในตัวคนและสัตว์ ซึ่งขวัญตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า
ในร่างกายเรามี 2 สิ่งรวมกัน คือ ร่างกายและจิตใจหรือขวัญ   
   ขวัญ คือความรู้สึก ถ้าขวัญของผู้ใดอยู่กับตัว ผู้นั้นจะมีความสุขกายสบายใจเป็น
ปกติ แต่ถ้าขวัญของผู้ใดหลบลี้หนีหาย ผู้นั้นจะมีลักษณะอาการตรงกันข้ามคนไทยจึงเชื่อว่าพิธีสู่ขวัญ
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เป็นพิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพ่ิมพลังใจให้ เข็มแข็ง เมื่อมีขวัญที่มั่นคง พลังใจที่เข็มแข็งดีแล้ว ย่อม
ส่งผลให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้นๆ บรรลุผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย ซึ่งให้กำลังใจกันเมื่อมี
ความทุกข์ใจ หรือเสริมให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อมีความสุขความพอใจอยู่แล้วก็สามารถทำได้ การ
ทำพิธีสู่ขวัญอาจทำได้ทั้งพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
  ประเภทของบายศรี พานบายศรีที่พบเห็นในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ดังนี้                   

    - บายศรีสู่ขวัญภาคเหนือ บายศรีชั้นเดียวขนาดใหญ่ จัดประดิษฐ์ในขันน้ำ
พานรอง ใช้ในพิธีสู่ขวัญของชาวภาคเหนือประกอบด้วยตัวบายศรี 6 ตัว และดอกไม้ใบไม้มงคลสีสัน
สดใส 

   - บายศรีสู่ขวัญภาคอีสาน บายศรีขนาดใหญ่ จัดประดิษฐ์ใส่ในภาชนะ
ขนาดใหญ่เช่น โตกโดยซ้อนเรียงกัน 3 ชั้น ใช้ในพิธีสู่ขวัญของชาวอีสานประกอบด้วย ตัวบายศรีชั้นละ 
6 ตัว แต่ละชั้นจะลดหลั่นกันพองาม ชั้นบนมีพุ่มยอดบายศรี 

   - บายศรีตอ บายศรี ชั้นเดียวใช้ในงานพิธีบวงสรวง สังเวยบูชาครูช่างแขนง
ต่างๆ ประกอบด้วยหยวกกล้วยสำหรับทำบายศรี ตัวบายศรี แมงดา เข็มขัด กรวยข้าว ไข่ต้ม และ
กล้วยน้ำว้า     

   - บายศรีปากชาว บายศรีขนาดเล็ก ใช้ในงานพิธีบวงสรวง  สั งเวย                   
และอาจใช้ตั้งเป็นส่วนประกอบบนชั้นยอดของบายศรีใหญ่ประกอบด้วย ตัวแมงดา กรวยใส่ข้าว 
กล้วยน้ำว้าผ่าสามซีกและไข่ต้มบนยอดกรวยบวงสรวง 

   - บายศรี ต้น 3 ชั้นใช้เป็นเครื่องสมโภช สังเวยในพิธีมงคลต่างๆ หรือสู่ขวัญ
ในพิธีสมรสของชั้นหลานเจ้านายฝ่ายเหนือใช้ใบตองพับเป็นกลีบหน้า นาคตัดกับต้นกล้วยเป็น 3 ชั้น 
คาดเข็มขัดมาลัยแบน ตกแต่งด้วยดอกไม้สด 

   - บายศรี สู่ขวัญบางกอกบายศรีขนาดใหญ่ จัดประดิษฐ์ในภาชนะรูปพาน
ซ้อนกัน 5 ชั้นใช้ในพิธีสู่ขวัญ สมโภชนของชาวภาคกลาง ประกอบด้วยตัวบายศรีชั้นละ 5 ตัว แต่ละ
ชั้นลดหลั่นกันมีพุ่มกรวยยอดบายศรี ตกแต่งด้วยดอกดาวเรือง บางทีเรียกว่า บายศรีดาวเรือง 

   - บายศรี พรหมบายศรีชั้นเดียวขนาดใหญ่ ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ และพิธี
ของราษฎรสำหรับเป็นเครื่องสังเวยบูชาครูบาอาจารย์ชั้นพรหม ประกอบด้วยตัวบายศรีชั้นขึ้น 4 ตัว 
ลง 4 ตัว มีกรวยใส่ข้าวและดอกไม้มงคล 
    - บายศรีเทพบายศรีชั้นเดียวขนาดใหญ่ทรงพุ่ม ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ และ
พิธีของราษฎรสำหรับเป็นเครื่องบวงสรวง สังเวยบูชาเทวาอารักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวบายศรีเป็น
ทรงพุ่มและดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล 
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    - บายศรีสู่ขวัญกำแพงเพชรบายศรีขนาดใหญ่ จัดประดิษฐ์ในภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาใช้ในพิธีสู่ขวัญ สมโภช และบูชาพระบรมธาตุ ประกอบด้วย ตั วบายศรี และกำแพง
แก้วทุกชั้น ดอกไม้ใบไม้มงคล 
    - บายศรี ต้น 7 ชั้น ใช้สำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า และพระราชอาคันตุกะชั้น
ประธานาธิบดีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บายศรีต้นกลีบหน้านาค แต่ละชั้นจะประดับด้วยดอกบัวใช้ในพิธี
สมโภชพระพุทธรูป 
    - บายศรีต้น 9 ชั้น ใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพิธีหรือพระราชพิธีที่เป็นมงคลต่างๆ ในภาพเป็นบายศรีกลีบบัวหลวง 
ตกแต่งด้วยอุละ ดอกจำปา ฐานเป็นฟักทองแกะสลัก 
    - บายศรี ต้น 5 ชั้น ใช้ในพิธีต่างๆ สำหรับเจ้านายที่ทรงกรมหรือเสนาบดี 
บายศรีต้นนี้เป็นบายศรีที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บายศรีตอง-รองทองขาว ซึ่งแต่ละชั้นของบายศรีจะ
บรรจุด้วยขนมหวานหรือดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล 
 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  คำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่และมีลักษณะของความเป็นนามธรรม
มากกว่าความเป็นรูปธรรม ในความเข้าใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกที่ มักจะพูดถึง
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์  ที่ ใช้ทุ นทางวัฒนธรรมเป็ นหลั ก ทำให้ เกิ ดความสับสนระหว่างคำว่ า                             
“เศรษฐกิจวัฒนธรรม (Cultural Economy)” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)”                     
อยู่ไม่น้อย ซึ่งความสับสนและความไม่เข้าใจดังกล่าวทำให้การแบ่งประเภทและขอบเขตของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนและเป็นสากล โดยภาพรวมความหมายของ 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลายและยังไม่มีคำจำกัดความที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับ
อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน  

1. ความหมาย 

   1) สหราชอาณ าจักร โดย  World Creative Hub เป็ นประเทศแรกๆ ที่ ให้
ความสำคัญต่อแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นประเทศ
ต้นแบบที่มีความสำเร็จในการพัฒนาได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก ได้ให้
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความชำนาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความม่ังคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่า 
สู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” 
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   2) องค์การความร่วมมือเพ่ือการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ให้ความหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ไว้ว่า คือ แนวความคิดในการ
พัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
   3) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นบริบทของทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property 
Rights) ว่า “ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะทั้งหมดทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็น
การทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้นหรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อน” 
4) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยึดนิยามที่นำเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของ    
สหราชอาณาจักร (UK DCMS) ว่า คือ“อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญ  
และความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่งโดยการผลิตและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา” 
   สรุป จะเห็นได้ว่าความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คือ ระบบที่พัฒนาบน
เศรษฐกิจฐานความรู้ การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน 
(Creativity) สะท้อนถึงกระบวนการรวมเอาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ตามบริบทของสังคมนั้น ระบบเศรษฐกิจนี้รัฐบาลได้ให้
การสนับสนุนในการให้เกิดการสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการดังกล่าวในการเป็น
กรอบที่จะผลิตผู้ เรียนให้ได้คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเข้าใจระบบการ
สร้างสรรค์ตามระบบนี้ ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสามารถในการผลิต (Supply)             
สู่กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand) โดยมีขบวนการดังนี้ 
การเผยแพร่ (Dissemination) การจัดแสดงหรือการรับรองสินค้า (Exhibition & Reception) 
นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการจัดทำเอกสารเพ่ืออนุรักษ์ และการอนุรักษ์สิ่งของที่ได้จากความคิ ด
สร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่งน่าจะหมายถึง การเก็บในรูปแบบของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ กระบวนการที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่รองรับห่วงโซ่สร้างสรรค์นี้ คือ การศึกษาและฝึกอบรมให้เกิดบุคคลที่เข้ามาช่วย
ในการผลิตและเกิดการพัฒนา รวมถึงต้องมีข้อวิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้ นทั้งในเชิงบวกและลบ
ด้วย  จึงจะจัดเป็นห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ 
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2. ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการ              
จัดกลุ่มและแยกประเภทบนพ้ืนฐานของแนวคิดหลัก 2 แนวคิดกว้างๆ คือ  

1) กลุ่มที่แยกประเภทตามชนิดสินค้า/บริการ 
2) กลุ่มที่แยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต  
โดยมีตัวอย่างรูปแบบการแบ่งประเภทที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันทั้งหมด 7 ดังนี้ 

    1) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจักร                             
(UK DCMS Model) โดยเป็นผู้ริเริ่มการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นครั้งแรกในปี 2541 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม แยกตามสินค้าและบริการ คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวัตถุ
โบราณ งานฝีมือ แฟชั่น งานออกแบบ ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ 
ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์และวิทยุ และ วีดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ 
     2) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก (Symbolic 
Texts Model) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ โฆษณา ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ดนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์และวีดีโอ ศิลปะสร้างสรรค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แฟชั่น ซอฟต์แวร์และกีฬา 
    3) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลัก (Concentric 
Circle Model) แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่  วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ 
ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด การดูแลศิลปวัตถุ/โบราณสถาน สื่อสิ่งพิมพ์ การบันทึกเสียง วีดีโอ
และคอมพิวเตอร์เกมส์ โฆษณาสถาปัตยกรรม งานออกแบบและแฟชั่น 
    4) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Model) ใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์เป็นตัวกำหนด แบ่งออกเป็น 20 กลุ่ม ได้แก่ โฆษณา งาน
สะสม ภาพยนตร์และวีดีโอดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์และวิทยุ งาน
ศิลปะและกราฟฟิค สื่อสำหรับบันทึก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสารและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า งานออกแบบ แฟชั่นสินค้าตกแต่งบ้านและ
ของเล่น 
    5) การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNCTAD ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural 
Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อ (Media) งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation) 
    6) การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNESCO ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเน้นเฉพาะด้านวัฒนธรรมออกเป็น 5 กลุ่มหลัก (Core Cultural Domains) 
ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural and Natural Heritage) การแสดง 
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(Performance and Celebration) ทัศนศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual arts, Crafts and 
Design) หนังสือและสิ่งพิมพ์ (Books and Press) และ โสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Audio Visual 
andDigital Media) นอกจากนั้ นยั งได้ เพ่ิมกลุ่ม อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง (Related Domains) เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการจัดประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละวัฒนธรรม 
    7) การจั ดป ระ เภท เศรษ ฐกิ จสร้ างสรรค์ ของไทย โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากการทบทวนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์พบว่าองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะมีพ้ืนฐานแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน โดยที่เน้น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education)  
การสร้างสรรค์ งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สิ นทางปัญญา ( Intellectual Property)                          
ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีพ้ืนฐานแนวคิด ที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างของการจัดประเภทของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ในระดับองค์การระหว่างประเทศซึ่งกำหนดขอบเขตเพ่ือเป็นมาตรฐาน
อ้างอิงนั้น มีจุดเน้นและการให้น้ำหนักความสำคัญท่ีแตกต่างกัน สำหรับในระดับประเทศนั้นเป็นผลมา
จากอัตลักษณ์ ตลอดจนการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานของความได้เปรียบ ทั้งความได้เปรียบ
เชิงสัมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ (Absolute and Comparative Advantages) 

3.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

  1) สถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
  - มูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (หรือประมาณร้อยละ 
14-17 ของรายได้ประชาชาติ) โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation) กลุ่ม
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และกลุ่มสื่อ 
   - ความหลากหลายของสินค้าและตลาด (Product and Market Diversification)    
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยจากทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัย พบว่าผลกำไรและความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหลากหลายของสินค้าและตลาดโดยทั้ง Product และ Market 
diversification มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลการประกอบการและความแข็งแกร่งของธุรกิจ                 
เมื่อพิจารณาลักษณะความหลากหลายของสินค้าและตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
ไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก UNCTAD (2008) พบว่า กลุ่มการออกแบบและกลุ่มงานฝีมือและ
หัตถกรรม มีความหลากหลายของสินค้ามากกว่าสินค้าในกลุ่มอ่ืน ในขณะที่ตลาดส่งออกของกลุ่มงาน
ฝีมือและหัตถกรรม และกลุ่มโสตทัศน์มีความหลากหลายมากกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้น การพัฒนาสร้าง
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ความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มอ่ืนๆ ที่ยังมีความหลากหลายของสินค้าและตลาด
เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันและดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป 

  - จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย จุดแข็งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะโดดเด่นของไทย รวมทั้ง
ค่าครองชีพและต้นทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ในขณะที่จุดอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ของนโยบายและการบูรณาการ โครงสร้างพ้ืนฐานและการวิจัยและพัฒนาที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดจน
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ความสำเร็จของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
  - ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ ประการที่ 1 ทักษะแลความสามารถในความเป็นช่างฝีมือ (Talent) ที่รู้ลึกในเรื่องนั้นและพร้อม
ที่จะต่อยอดไปทำในเรื่องอ่ืนๆ ประการที่ 2 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการเป็นสังคมเปิด 
(Tolerance) ที่คนในสังคมยอมรับในความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ประการที่ 
3 โครงสร้างพ้ืนฐาน (Basic Requirement) ของสังคมที่เอ้ืออำนวยด้านการศึกษาเทคโนโลยีการ
สื่อสารระบบลอจิสติกส์ ระบบการเงิน ระบบการผลิตที่มีคุณภาพและสุขอนามัย และระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่งจากคุณลักษณะของสังคมไทยเมื่อประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เอ้ืออำนวยย่อมเป็นฐานสำคัญที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่
จะเกิดขึ้น หรือเข้าไปแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตแบบเดิม ตัวอย่างที่จับต้องเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้
อย่างชัดเจนก็คือ เว็บไซต์ Youtube ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อตุลาคม 2549 ในราคา 
1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งที่ใช้เวลาเพียง 5 ปีนับจากเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ที่แท้จริง
ของ Youtube ไม่ใช่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของเว็บ แต่คือเนื้อหา (Content) ของวิดีโอที่
สมาชิกแต่ละคนนำมาบรรจุไว้ ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาได้ตามความต้องการ
ของตนเอง ดังนั้น สินทรัพย์ของ Youtube จึงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เกิดจากการบริหารเรื่องราว
ของความคิดสร้างสรรค์จากความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปขณะเดียวกันการสร้างสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มองหาโอกาสต่อยอดให้กับสินค้าเดิมก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภค เช่น น้ำดื่มทัสมาเนียนเรน 
(Tasmanian Rain) น้ำดื่มระดับพรีเมียมซึ่งหาซื้อไม่ได้ทั่วไป ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนิน
ธุรกิจของผู้ผลิตที่ต้องการสร้างสินค้าที่ แตกต่าง จึงได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ               
ของเกาะทั สมาเนี ย  จากข้ อมู ล ขององค์ ก าร อุตุ นิ ยมวิท ยาโลก  (World Meteorological 
Organization) ที่ทำการทดสอบคุณภาพอากาศและจัดอันดับให้เกาะทัสมาเนีย  ทางตอนใต้ของ
ออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากมีประชากรและจำนวน
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อุตสาหกรรมน้อยที่สำคัญลมที่พัดอยู่เหนือเกาะทัสมาเนียฝั่งตะวันตกยังเป็นลมจากทวีปแอนตาร์
กติกา ที่ปราศจากผู้คนและพัดผ่านมหาสมุทร 3 แห่ง คิดเป็นระยะทางกว่าหมื่นไมล์ ดังนั้น ลมที่
ก่อให้เกิดน้ำฝนจึงปราศจากสารปนเปื้อนใดๆ ทำให้ผู้ผลิตจึงคิดตั้งโรงงานโดยออกแบบอาคารดัก
น้ำฝนกลางอากาศก่อนนำไปเก็บพักไว้ในถังเก็บน้ำฝน  เพ่ือรอการทดสอบคุณภาพก่อนบรรจุลงใน
ขวดแก้ว ปัจจุบันราคาขายน้ำดื่มทัสมาเนีย เรน ขวดบรรจุ 750 มิลลิลิตร  อยู่ที่ราว 200 บาท                 
และมีบริการเฉพาะในโรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน เดอะ ทรัมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล และโฟร์ซีซันส์เท่านั้น 
ซึ่งจากทั้งสองตัวอย่างข้างต้นคือ เรื่องราวการบริหารความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ในโลก ปัจจุบันเราเชื่อว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีนั กคิด นักออกแบบ              
และนั กป ระดิ ษ ฐ์ ที่ เต็ ม ไป ด้ วยความคิ ดส ร้ างสรรค์  ซึ่ งพ ร้ อมจะแปรความคิ ด  ความรู้                                   
และความเชี่ยวชาญให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้  
ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างดี 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

   แม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนการริเริ่มให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพมาไม่นานนักเนื่องจากเป็นแนวคิดการ
พัฒนาใหม่ อย่างไรก็ดี มีนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่อยู่บน
พ้ืนฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้ 
   1 )  แ ผ น พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2                                
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์                
ที่กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง แต่ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
ในยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ สมดุลและยั่ งยืน  ซึ่ งประกอบไ ปด้วย                   
3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1)การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง                 
2)การเสริมสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ 3)การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบ
เศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และการนำภูมิปัญญา                      
และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มต่างๆ 
   2) นโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล ได้เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการ
จัดการตั้งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและสำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละ
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กลุ่มในระยะยาว อย่างไรก็ตามนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ในระยะที่ผ่านมา                  
ยั งขาดความต่อ เนื่ องและการบู รณ าการสำหรับน โยบาย ของรัฐบ าลของคณ ะรัฐมนตรี                                
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้กล่าวไว้
ในหลายส่วนด้วยกัน โดยเฉพาะนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและ
บริการซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพ่ิมความ
หลากหลายของธุรกิจบริการ เพ่ิมมูลค่าและเชื่อมโยงธุรกิจบริการอุตสาหกรรมและการเกษตร                
เข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า  เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าบริการที่ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นอกจากนี้ในภาคการตลาด การค้า และการลงทุน ยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุน                
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทย มีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการฮาลาล 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาและมีแผนการจัดทำแผนแม่บท
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง                 
แก่ผู้ประกอบการไทยสร้างมาตรฐานทางธุรกิจ พัฒนาการตลาด และพัฒนาบุคลากร 
    3) ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive Environment) อย่างพอเพียงทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพโดยปัจจัยสนับสนุนหลัก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย มีสถานภาพปัจจุบัน ดังนี้ 

- โครงสร้างพื้นฐาน 
    โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แบ่งได้สองส่วนคือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication 
Infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ (Creative Infrastructure) โดยโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การสื่อสารและโทรคมนาคมของไทยยังอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าประเทศอ่ืน เช่น จำนวนคู่สายโทรศัพท์
พ้ืนฐาน (11 คู่สายต่อประชากร 100 คน) จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (21 คนต่อประชากร 100 คน)                   
และการใช้อินเทอร์เน็ตระบบ Broadband (0.94 คนต่อประชากร 100 คน) เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนต่ำ
กว่าประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อ่ืนๆ และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่ภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบและ
วิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ (ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)                 
และนิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค (ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริม
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               

มาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ แต่ยังขาดการ                 
บูรณาการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและให้มีความเชื่อมโยง โดยยังมี
ลักษณะของการพัฒนาแบบแยกส่วนกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานเฉพาะและมีความเป็นอิสระ
ค่อนข้างมากในการดำเนินงาน เช่น ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ความรู้ด้าน
การออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงประจักษ์ มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษฯ ทำหน้าที่อบรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาและศิลปะงาน
ฝีมือไทย เป็นต้น 

- การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 
    ปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้ให้การ

สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่แต่มักมีปัญหาในเรื่องของสินทรัพย์ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวด 
โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการขนาดเล็ก ดังนั้น รัฐบาลที่ผ่านมาโดย
ความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน จึงได้สร้างทางเลือกและให้โอกาส
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากข้ึนใน 3 แนวทางคือ 

1) ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น ในการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือการ
ลงทุนได ้

2) กองทุนหมู่บ้าน สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีวงเงินค่อนข้างจำกัด 
3) กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย                    
ซึ่งเป็นลักษณะของการร่วมลงทุนโดยผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อร่วมกัน 

   - การตลาด 
    การตลาดเป็นปัจจัยและกลไกที่สำคัญที่มีผลต่ อการพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักคิดในยุค
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บุกเบิก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเสรีนิยมตะวันตกหรือแนวคิดสังคมนิยมตะวันออก สำหรับประเทศไทย 
หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหลักในเรื่องของการตลาด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดใน
ประเทศและกรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ ดำเนินการพัฒนาการตลาดต่างประเทศ เป็นต้น โดยการตลาดต่างประเทศนั้น นอกจากจะ
คำนึงถึงส่วนแบ่งการตลาดแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความหลากหลาย  ของตลาดด้วย อย่างไรก็ตามปัญหา
ที่สำคัญของการตลาดที่ดำเนินการโดยภาครัฐ คือ ขาดการประสานงานและการดำเนินการที่เป็น
ระบบและเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีลักษณะแยกส่วนกันทำงานตามโครงสร้าง
ของส่วนราชการ และเน้นกิจกรรมระยะสั้นมากกว่าการสร้างเครือข่ายการตลาดและสินค้าระยะยาว 

- การสร้างเครือข่าย 
    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการ

รวมตัวกันอย่างกระจัดกระจายและส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างพลังต่อรองและกำหนด
นโยบายร่วมกันมากกว่าการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต หรือเครือข่ายวิสาหกิจที่
เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตัวอย่างของกลุ่มเหล่านี้คือ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่ งประเทศ
ไทย และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีความพยายามของภาครัฐใน
การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับภาค และท้องถิ่นในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจ 
(Cluster) ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นการร่วมมือกันในลักษณะเริ่มต้นและยังไม่เชื่อมโยงกันตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่า ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์เซรามิก จังหวัดลำปาง คลัสเตอร์หัตถกรรมบ้านถวาย และคลัสเตอร์  
กระดาษสาบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่และคลัสเตอร์อัญมนี และเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี                
เป็นต้น  
    - การวิจัยและพัฒนา 

    ในปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่
บ่อยครั้ง  ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา
ที่มีผลต่อธุรกิจในระดับองค์กรหรือต่อเศรษฐกิจในระดับภาพรวม อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่ทำ
ให้การวิจัยและพัฒนาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำมีด้วยกันหลักๆ 3 ด้านคือ  
  1) ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากภาครัฐ จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาของรัฐคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งต่ำ
มากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน  
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   2) คุณภาพและจำนวนนักวิจัยของไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากร โดยจำนวนนักวิจัยของไทยปัจจุบันมีประมาณ 0.57 คนต่อประชากร 1 พันคน ซึ่งใกล้เคียง
กับมาเลเซีย แต่ยังต่ำมากเมื่อเทียบ กับฮ่องกงและสิงค์โปร์ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 3.24 และ 8.22 คน
ต่อประชากร 1 พันคนตามลำดับในขณะที่จำนวนผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิ มพ์มี
ประมาณ 1,200 บทความ ซึ่งยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับสิงค์โปร์ (3,600 บทความ) และสหราช
อาณาจักร (45,572 บทความ)  

   3) การดำเนินงานที่ผ่านมายังเป็นไปในลักษณะแยกส่วนมิได้ดำเนินการ             
อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและครบวงจร
สำหรับหน่วยงานหลักๆ ของไทยที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประกอบไปด้วย                   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) รับผิดชอบการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(NSTDA) รับผิดชอบด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

- กฎหมายและกฎระเบียบ 
     แม้ว่าโดยหลักการแล้วการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ ต้องเน้นที่การจูงใจ (Attraction) และการกระตุ้น (Stimulation) มากกว่าการควบคุม 
(Regulation) โดยภาครัฐ แต่การจูงใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงการค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เศรษฐกิจที่ได้ผลนั้น ทั้งเจ้าของงานสร้างสรรค์และผู้บริโภคจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ธรรม และผู้ละเมิดต้องได้รับการลงโทษที่เหมาะสม ดังนั้นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ       
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์    
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากกว่าปัญหาของข้อกฎหมายเอง นอกจากนั้น
ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (มาตรา 16 วรรค 2) ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในประเภท
ที่ 7 ซึ่งโดยภาพรวมนับว่าค่อนข้างครอบคลุมและเพียงพอในแง่ของข้อกฎหมายและระเบียบ                 
ขาดเพียงแต่การบังคับใช้ให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพขึ้น 
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- ระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บ 
    ในปัจจุบันยังมิได้มีการจัดเก็บและจำแนกกลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรม
ประเภทนี้คือ 

1) สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำการสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Participation Survey) ซ่ึงดำเนนิการทุกๆ 3 ปี 

2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำตัวเลขผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศ จำแนกตามกิจกรรมต่างๆ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมบางกลุ่มของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เช่น ดนตรี การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจอาหารไทย ธุรกิจแพทย์แผนไทย 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

3) กรมศุลกากร จัดทำตัวเลขส่งออกและนำเข้าของสินค้าที่ผ่านกระบวนการศุลกากรเท่านั้น                 
ซึ่งไม่ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอ่ืน เช่น Online Trading เป็นต้น 

4) สมาคมอาชีพและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ 
สมาคมสิ่งทอ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ และสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น 
    - กลไกการขับเคลื่อน 

    ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแห่งที่เริ่มมี
บทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานทั้งในระดับ
นโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1) หน่วยงานด้านนโยบาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มีหน้าที่สนับสนุนเชิงนโยบายและช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี
กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการประสานงานกัน
ระหว่างองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

2) หน่ วยงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่  กรมทรัพย์สินทางปัญญา                      
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างสรรค์และ                  
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

3) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เช่น สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ 
กองทุนร่วมลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางกาแข่งขันของธุรกิจไทย ที่บริหารโดยสำนักงาน
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ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กองทุนร่วมลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

4) หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

5) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น 

6) หน่วยงานด้านการตลาด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเส ริมการส่งออก                       
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

- ผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
     ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้รับการพัฒนามาใน
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญ 5 กลุ่มที่ได้มีการศึกษาไว้บางส่วน คือ กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม 
กลุ่มการออกแบบ กลุ่มโสตทัศน์ กลุ่มการกระจายเสียง และกลุ่มศิลปะการแสดง โดยทั้ง 5 กลุ่มนี้ มี
มูลค่ารวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกถึง
ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 กิตติธัช คงชะวัน (2553: บทคัดย่อ) วิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานและความต้องการรูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) เพ่ือประเมิน
รูปแบบ ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตำบลท่าข้ามที่เป็นจุดเด่นคือการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาชีวิตคนในชุมชนจากรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนที่เรียกว่า “ท่าข้ามโมเดล” ซึ่งหลังจากนำไปใช้กับครูโรงเรียนวัดท่าข้าม พบว่ามีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นอย่างดี จากการทดสอบ
ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด นักเรียนมีความรู้ เบื้องต้นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจที่จะได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนและ
นักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจที่มีผู้นำที่เก่งในชุมชนและมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง 
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   ปฤณัต นัจนฤตย์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่ง
อาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร                 
การออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร เป็นการวิจัยและ
พัฒนา โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ดำเนินการวิจัยโดย 1)ศึกษาความข้อมูลพ้ืนฐานและ
ประเมินความต้องการจำเป็น 2) ออกแบบพัฒนาหลักสูตร 3) หาประสิทธิภาพของหลักสูตร ทดลอง
นำหลักสูตรไปใช้ และ 4) ประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรธุรกิจอาหารจำนวน 
13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความรู้การออกแบบตกแต่งอาหาร แบบประเมิน
ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งอาหารและแบบวัดทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรและการออกแบบตกแต่งอาหาร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test 
Dependent) และการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า                   
1.ควรมีหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ควรเน้นการปฏิบัติออกแบบ
อาหารตามสถานการณ์จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. หลักสูตรการออกแบบตกแต่ง
อาหารที่พัฒนาขึ้นมามีหลักการ เน้นการสร้างรูปลักษณ์อาหารเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
รูปแบบอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ วัตถุประสงค์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร              
ด้านอาหาร โดยการเน้นการปฏิบัติการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น ทัศนธาตุและหลักการศิลปะ
ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอรูปลักษณ์อาหาร 3. มีขั้นตอนการนำหลักสูตรไปใช้ โดยมี
รูปแบบ PLATE ประกอบด้วยขั้นการเตรียมการ(P:Preparing) ขั้นจัดระบวนการเรียนรู้ (L:Learning) 
ขั้นประเมินผล (A:Assessment) การลำดับเนื้อหาของการอบรม(T:Topic of center) และการเพ่ิม
ความเป็นมืออาชีพ (E:Enhancements of professional skills) 4.ผลการประเมินหลักสูตรพบว่า              
1) ความรู้การออกแบบตกแต่งอาหารหลังการเรียนรู้บุคลากรธุรกิจอาหารมีความรู้ในการออกแบบ
ตกแต่งอาหารสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.1 2) ความสามารถปฏิบัติการ
ออกแบบตกแต่งอาหาร หลังการเรียนรู้บุคลากรธุรกิจอาหารมีความสามารถในการปฏิบัติออกแบบ
ตกแต่งอาหารสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.1 3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เรียนบุคลากรธุรกิจอาหารอยู่ในระดับดีมาก 4) บุคลากรธุรกิจอาหารมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรการ
ออกแบบตกแต่งอาหาร เพราะได้รับความรู้และแนวมุมมองใหม่เพ่ิมมากขึ้นได้เทคนิควิธีการช่ วย
ออกแบบอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และ 5) ผู้เรียนและวิทยากร มีความพึงพอใจของต่อหลักสูตรในระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญรับรองผลว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับสูง 
  กิ่งกมล ปิยมาดากุล (2557 : บทคัดย่อ) การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ                    
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1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 2) 
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์ นาฏยลีลาอาเซียน 3) ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง 
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ในด้านผล การเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัย  1) ผลการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยมีครูผู้สอนจัดกิจกรรมและประเมินผล 2) ผลการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมาย  คุณสมบัติ
ผู้เรียน แนวการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้างการจัด
กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล คำชี้แจง และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 แผน 
3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนหลังการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่า
ก่อนการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2557: บทคัดย่อ) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริม ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
สำหรับนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ และ4) เพ่ือสังเคราะห์และเสนอรูปแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย นักวิจัยท้องถิ่น และคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แบบ
สัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบประเมินการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 สรเดช เลิศวัฒนาวานิช (2560 : บทคัดย่อ) การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ของนักเรียนและผู้ที่
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เกี่ยวข้อง ต้องการให้การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าว ของดีประจำอำเภอบ้านแพ้ว มาสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน โดยมีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการนำผู้รู้ท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน                  
การอภิปราย โดยมีครู นักเรียน เพ่ือนนักเรียน และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้วัดและประเมินผล                     
2. ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 
3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรม 5) คำอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้                   
7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม 8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล และ 10) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน จำนวน 5 แผน แต่ละแผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว 
จั ดการเรี ยนรู้ ด้ วยโครงงาน 6 ขั้ นตอน ได้ แก่  1) ให้ ความรู้ พ้ื นฐาน  2) เลื อกหั วข้ อที่ สนใจ                                            
3) วางแผน 4) ลงมือปฏิบัติ 5) นำเสนอและอภิปราย และ 6) การวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียน
สนใจ และตั้งใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานโครงงานอาชีพ  และ 4. ผลการประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว พบว่า 1) นักเรียนมีทักษะอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี 2) นักเรียนมีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เห็น
ควรให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร คือการสร้างแผน                       
การจัดประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ตาม
แนวคิดการวิจัย แบบ R&D ดังนี้  ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความต้องการ ความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1 : Development) : พัฒนาและหา
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) : ใช้
หลักสูตรหลักสูตรและขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลหลักสูตร 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้จัดทำรายงาน
การศึกษาเบื้องต้น เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่ามูลค่าของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 - 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หรือประมาณร้อยละ 14 - 17 ของรายได้ประชาชาติโดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน 
(functional creation) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) และกลุ่มสื่อ (media) เป็น
กลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาแยกรายกลุ่มย่อยจะพบว่า การออกแบบเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูง
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ที่สุด รองลงมาคือกลุ่มงานฝีมือและ หัตถกรรม และกลุ่มแฟชั่น โดยทั้ง 3 กลุ่มมีมูลค่ารวมกัน
ประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยมี
ส่วนแบ่งในตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.3 (ปีพ.ศ. 2548) จัดอยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก และมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2548)  

ศักดิ์สิทธิ์  บุ ศยพลากร และโสมสกาว เพชรานนท์  (2554) ที่ทำการศึกษาสถานะ                    
และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอด                      
ทางวัฒนธรรม และศิลปะสามารถสรุปได้ว่า ผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมและ ศิลปะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 9.15 สาขาทัศนศิลป์เป็นกลุ่มที่มีมูลค่า
ผลผลิตรวมสูงสุดทุกปีและเป็นสาขาที่มีทุนกายภาพมากที่สุด และยังพบว่าสัดส่วนการใช้แรงงาน
สร้างสรรค์ต่ อแรงงานทั่ ว ไป เท่ ากับ  30:70 และมีการใช้ แรงงานสร้างสรรค์ เพ่ิ มขึ้น เฉลี่ ย                             
ร้อยละ 3.18 ต่อปีในขณะที่การใช้แรงงาน  ทั่วไปเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.75 ต่อปี  ด้านมูลค่า                     
การส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะประมาณ                      
191,204 – 340,581 บาท โดยมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 33.87 ต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบที่ดี ผู้ประกอบการ ให้ความสนใจในการผลิต
สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นทั้งจำหน่ายในประเทศและการส่งออกที่มี  อัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น นำมาสู่ความต้องการแรงงานฝีมือเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเชิง  สร้างสรรค์
ถือเป็นแนวโน้มในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
  ณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัด
เลี้ยงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลี้ยงจังหวัดนครปฐมตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม จำนวน
ทั้งสิน 9 แห่งและสถาบันหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนจำนวน 6 แห่ง และมีผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ มาจากธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีนและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จำนวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลี้ยงจังหวัด
นครปฐมตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่ 
1) การนำเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์ 2) การผลิต/การประกอบอาหาร 3)การจำหน่ายหรือการจัดงาน   
4) การขายและการตลาด และบูรณาการร่วมกับองค์ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
เน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการห่วงโว่คุณค่าด้วย 7 องค์ประกอบ    
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ได้แก่ 1)องค์ความรู้ 2)ความคิดสร้างสรรค์ 3)การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4)วัฒนธรรม 5)ภูมิปัญญา  
6)เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 7)เครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมินและรับรอง
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยผลการประเมินทุกด้านได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น้อยกว่า 1.00 ถือว่ารูปแบบใช้ได้ 
  จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ระบบ                 
ที่ พัฒนาบนเศรษฐกิจฐานความรู้การใช้องค์ความรู้  (Knowledge) การศึกษา (Education)                         
การสร้างสรรค์งาน (Creativity) สะท้อนถึงกระบวนการรวมเอาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ตามบริบทของสั งคมนั้น ระบบ
เศรษฐกิจนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในการให้เกิดการสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จึงจำเป็นต้องอาศัย
หลักการดังกล่าวในการเป็นกรอบที่จะผลิตผู้เรียนให้ได้คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และเข้าใจระบบการสร้างสรรค์ตามระบบนี้ ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสามารถในการ
ผลิต (Supply) สู่กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand)                 
โดยมีขบวนการดั งนี้  การเผยแพร่  (Dissemination) การจัดแสดงหรือการรับ รองสินค้ า                     
(Exhibition & Reception) น อกจากนี้ ยั งต้ อ งมี ก ระบ วนการจั ดท ำ เอกสาร เพ่ื ออนุ รั กษ์                          
และการอนุรักษ์สิ่งของที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่งน่าจะหมายถึง การเก็บในรูปแบบของ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ กระบวนการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่รองรับห่วงโซ่สร้างสรรค์นี้  คือ 
การศึกษาและฝึกอบรมให้เกิดบุคคลที่เข้ามาช่วยในการผลิตและเกิดการพัฒนา รวมถึงต้องมีข้อ
วิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นทั้งในเชิงบวกและลบด้วยจึงจะจัดเป็นห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์                   
ที่สมบูรณ ์
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ 

  รัตนลักษ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ (2551 : บทคัดย่อ) โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ จากเศษผ้าไหมและ
ถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าไหมแก่กลุ่มแม่บ้านตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ แล้วทำการประเมินผลรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 110 คน ภายหลังจากการถ่ายทอดความรู้ ได้ทำการประเมิน                           
ความพึงพอใจผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 41 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความเหมาะสมต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมของผู้ประเมินพบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินของผู้ประเมินทั้งหมดพบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านความคงทนของผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงามและด้าน
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ประโยชน์ใช้สอย ผู้ประเมินเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน                 
ความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมจำแนกตามสถานภาพของกลุ่ม                        
ผู้ประเมินพบว่า กลุ่มผู้ประเมินที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็นว่า โดยภาพรวมรูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากกว่ากลุ่มผู้ประเมินที่เป็นผู้จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งด้านความคงทนของผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม 
ด้านความสวยงามและด้านประโยชน์ใช้สอย กลุ่มผู้ประเมินที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็นว่า รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากกว่ากลุ่มผู้ประเมินที่
เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้าน สำหรับผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จาก
เศษผ้าไหมที่ผู้ประเมินนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ที่ชอบมากกว่า 80 คน ได้แก่ แบบดอกไม้จีน ดอก
แพงพวย ดอกเล็บมือนาง ดอกบัวสายและดอกบานชื่น 
 ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และคณะ (2559: 39) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ จากการดำเนินโครงการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผ้าขาวม้า อีกท้ังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการนำผ้าขาวม้า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก 3 รูปแบบ ได้แก่ กรอบรูป 
3 มิติ แจกันตอกไม้และชุดเครื่องประดับ นำไปสอบถามความพึงพอใจจาก กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อแจกันตอกไม้โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89                  
และรองลงมามีความพึงพอใจต่อกรอบรูป 3 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 397                
และพึงพอใจต่อชุดเครื่องประดับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 370 
 จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การประดิษฐ์ดอกไม้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ    
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานประดิษฐ์ อีกท้ังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ เกิดงานประดิษฐ์รูปแบบใหม่ มีความสร้าง สรรค์                        
และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างดี 
 

สรปุวรรณกรรมท่ีเกี่ยข้อง 

 จากงานเอกสาร และงานวิจัยที่ ได้กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  กิจกรรมของ
หลักสูตรการศึกษาในระบบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้นักเรียน
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นั่นคือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จึงถือเป็นกระบวนการ            
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมระยะสั้นๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน                 
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และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่ยาวนาน                     
เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติ ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการอบรมที่จัดตั้งขึ้น โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่กล่าวมาในข้างต้น 
ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากความก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ภ าษาและ
วัฒนธรรม เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไป  
ในขณะนี้ก็อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ดี               
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกรก็ดี เป็นไปในลักษณะที่ ผู้คนส่วนใหญ่ใน
สังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีมีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการทำตัวเอง
ให้กลมกลืนกับจักรวาลและการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทางจิตใจ ที่มีผลทำให้
ผู้คนต้องพ่ึงพากันเองและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาเป็นสังคม
สมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบุคคลแล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม                   
ที่เน้นการควบคุมจักรวาลแทนผลที่เห็นในปัจจุบัน ก็คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิต
ผลิตผลทางเศรษฐกิจ จนเกินความจำเป็นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ                   
ที่พอจะเหลือไว้ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดำรงอยู่อย่างราบรื่นนั้น หมดสิ้นไปโดยไม่จำเป็น ด้วยสาเหตุนี้เอง
เป็นผลให้ จึ งส่ งผลให้ วัฒนธรรมบางอย่ างที่ มีอยู่ ในสังคมชนบท สังคมเกษตรกรกำลั งจะ                
หรือสูญหายไป เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีทำขวัญข้าว การประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์แขนงต่างๆ                 
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า งานดอกไม้ใบตองของไทยนั้น             
มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ในขณะนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ซึ่งเริ่ม มี
การจดบันทึกเป็นรูปแบบ แบบแผนกันอย่าสงจริงจังในสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้า  แห่งกรุงสุโขทัย                     
และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงให้มีรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ ที่มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยบนพื้นฐานของต้นแบบงานที่ทรงคุณค่า ซึ่งจากที่กล่าวมา
สามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้าง                           
และใช้องค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ เชื่อมโยงกับ พ้ืนฐาน                      
ทางวัฒนธรรม การสั่ งสมความรู้ของสังคม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้า                  
และบริการใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มาพัฒนาให้งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีรูปแบบที่
หลากหลาย แปลกใหม ่และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด 

 



  
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R and D) ใช้แบบแผนการวิจัย 2 รูปแบบ คือ 1) แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลังเรียน (One – group pretest – posttest design) และ 2) การศึกษาเฉพาะ
กรณีโดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One-shot case study) โดยใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สอน
รายวิชาการงานอาชีพ สาระงานประดิษฐ์ จำนวน 30 คน โดยจะต้องนำผลการอบรมไปใช้จัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน 
และนักเรียนในโรงเรียนที่ครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 90 คน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการ ความ
คิดเห็น โดยศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือนำมาใช้
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1 : Development) : พัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) หลักสูตรกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการออกแบบ
เครื่องมือในการประเมินผลของหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นนำให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) : ใช้หลักสูตรหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบกำเนินการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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กรอบดำเนินการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ 
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 กรอบดำเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                        
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 2. ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ  
 

แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 
 หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

 

แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 13 คน 
  1.1 ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 3 คน 
  1.2 ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
จำนวน 3 คน 
  1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จำนวน 4 คน 
  1.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 3 คน 
 2. การสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน  

2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จำนวน 2 คน  
 รวม 15 คน 
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วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 
 2. ศึกษาความต้องการ ความคิดเห็นของครูและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้                        
ในหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการดำเนินการ สนทนากลุ่มกับครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ                   
และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) ความต้องการและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน โดยสนทนากลุ่มกับ ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 13 คน โดยผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มและใช้เวลา                     
ในการสนทนากลุ่ม 2 ชั่วโมง โดยกำหนดประเด็นสนทนากลุ่มเป็น 3 ตอน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  ตอนที่  1 สถานภาพและข้อมูลทั่ วไปของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่  เพศ                     
และตำแหน่ง 
  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับลักษณะของการสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตร และแนวทางการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
   1) ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
   2) องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
   3) รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                     
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                            
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จำนวน 2 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) สอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                 
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เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน โดยใช้ประเด็นสัมภาษณ์เช่นเดียวกันกับประเด็นสนทนากลุ่ม   
ในการสนทนากลุ่มกับผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในขั้นตอนที่ 2 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบเก็บข้อมูลสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน สำหรับ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 2. แบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร/ด้านงานประดิษฐ์ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการสร้างและการหา
คุณภาพดังนี้ 
 1. ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน                       
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารการสร้าง
ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.2 ร่างประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน โดยมีข้อคำถามแบบปลายเปิด (Opened Form) และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัยซึ่ง แบ่งออกเป็น  3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 สถานภาพและข้อมูลทั่ วไปของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่  เพศ                       
และตำแหน่ง 
  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับลักษณะของการสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตร และแนวทางการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
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   1) ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
   2) องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
   3) รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                     
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  1.3 เสนอประเด็นสนทนากลุ่ม ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
ประเด็นสนทนากลุ่ม ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในด้าน
การใช้ภาษาและความสอดคล้องของประเด็นคำถามกับรายละเอียดที่ศึกษา โดยนำประเด็นประเด็น
การสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประกอบด้วย   
    1) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
    2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ                          
    3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179) 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล                       
เพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว ผลการประเมิน
พิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนามาแปลความหมาย
เกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196) 
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  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย
กว่า 1.00 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพัฒนาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ได้ค่าเฉลี่ย (×̅) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.60–5.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 0.55 
  1.5 ปรับปรุง/แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยการปรับ
คำถามให้ชัดเจน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง   เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.6 นำประเด็นสนทนากลุ่มความความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ไปเก็บข้อมูลกับกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 13 คน 
 สรุปขั้นตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความความต้องการและความคิดเห็นการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความความต้องการและความคิดเห็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  

 2. ประเด็นการสร้างแบบสัมภาษณ์  ( Interview Form) สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ                                
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร/ด้านงานประดิษฐ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารการสร้าง                    
แบบสัมภาษณ์ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนโดยมีข้อคำถามแบบปลายเปิด (Opened Form) และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ เพศ และ
ตำแหน่ง 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

สร้างประเด็นสนทนากลุ่มครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา นำประเด็นสนทนากลุ่มเสนออาจารย์                   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 

 
นำประเด็นสนทนากลุ่มเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 (Content Validity) จากนั้นนำประเด็นสนทนากลุ่มมาปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 

นำประเด็นสนทนากลุ่มไปเก็บข้อมูลกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 13 คน                                
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  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับลักษณะของการสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตร และแนวทางการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
   1) ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
   2) องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
   3) รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู                     
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  2.3 เสนอประเด็นแบบสัมภาษณ์ ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้
ใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนำไป
ปรับปรุงแก้ไข 
  2.4 ตรวจสอบคุณ ภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)                     
ของประเด็นแบบสัมภาษณ์ ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ใช้หลักสู ตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน               
ในด้านการใช้ภาษาและความสอดคล้องของประเด็นคำถามกับรายละเอียดที่ศึกษา โดยนำประเด็น
ประเด็นการสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประกอบด้วย   
     1) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  
     2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ                          
     3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179) 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล                       
เพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว ผลการประเมิน
พิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนามาแปลความหมาย
เกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196) 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย
กว่า 1.00 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการพัฒนาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ได้ค่าเฉลี่ย (×̅) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.60–5.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45-0.55 
  2.5 ปรับปรุง/แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยการปรับ
คำถามให้ชัดเจน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ให้สัมภาษณ์ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
อีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  2.6 นำประเด็นแบบสอบถามความความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร/ด้านงานประดิษฐ์ จำนวน 2 คน  
  สรุปขั้นตอนการสร้างประเด็นแบบสัมภาษณ์ความความต้องการและความคิดเห็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภู มิที่  9 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร/ด้านงานประดิษฐ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  1.1 มีหนังสือถึงผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี                  
เขต 2 เพ่ือขออนุญาตให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการ    
สนทนากลุ่ม ในประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้                 
โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน  
  1.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator)                   
จัดสนทนากลุ่มในประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                     
ของนักเรียน โดยสนทนากลุ่มกับผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา จากนั้นนำ                    
แบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ                

ความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 
 

นำแบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ                                 
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นนำแบบสัมภาษณ์                        

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

 

นำแบบสัมภาษณ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
/ด้านงานประดิษฐ์ จำนวน 2 ท่าน 
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ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้                 
การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
  1.3 จัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 
  2.1 มีหนังสือถึงผู้ เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง จำนวน 2 คน                     
เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียน 
  2.2 ดำเนินการสัมภาษณ์ในประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  2.3 จัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จำนวน 3 
ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) 

 ตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง 
 และตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง 

  2. ประเด็นจากการสัมภาษณ์ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน จำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) 

 ตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง 
 และตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง 
จากข้ันตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 สรุปวิธีดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 : Research) เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

1. ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู              
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์                       
ของนักเรียน 

ศึกษา วิเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่
เกีย่วข้องกับ
หลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์                      
ของนักเรียน 

หนังสือ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสำหรับครู              
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                       
ของนักเรียน 

หนังสือ 
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

2. สนทนากลุ่มความ
ต้องการและความ
คิดเห็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครู
เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                       
ของนักเรียน 

สนทนากลุ่ม 
 

1. ผู้บริหารสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อำนวยการกลุ่ม 
จำนวน 3 คน 
2. ศึกษานิเทศก์                     
จำนวน 3 คน 
3. ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
จำนวน 4 คน 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี                  
จำนวน 3 คน 

แบบเก็บ
ข้อมูล
สนทนากลุ่ม 

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
- ค่าสถิติ
ร้อยละ (%) 
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ตารางที่ 3 สรุปวิธีดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1 : Research) เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(ต่อ)                  

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

3. สัมภาษณ์
ความต้องการ
และความ
คิดเห็นการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตร
สำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                       
ของนักเรียน  

สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
ประดิษฐ์                    
จำนวน 2 คน 

แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ 

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
- ค่าสถิติร้อยละ 
(%) 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1 : Development) : 

พัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของหลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ได้แก่                     
  1) แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์                 
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  2) แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 3. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
แหล่งข้อมูลเอกสาร 
 1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 2. แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  
 3. เครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้แก่   
  3.1 แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์                 
  3.2 แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
   3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                  
 

แหล่งข้อมูลบุคคล 
 1. ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน ประกอบด้วย  
  1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  
  1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ  
  1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล  
วิธีดำเนินการ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูล  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตรสำหรับครู                          
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน    
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 3 คน 2) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน 3)ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน 4)ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                     
และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน และ 5)ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานประดิษฐ์ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน 
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มาเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็นร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 2. ตรวจสอบคุณภาพร่างและเครื่องมือของหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                    
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน รวมทั้งเครื่ องมือประกอบการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่  
  1) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  2) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  3) แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  
  3. ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. หลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง                                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ประกอบด้วย 
  1.1 แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                            
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  1.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                             
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา 
ดังนี้ 



  

 
 

108 

  1.1 ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่  1 เพ่ือนำมา
พัฒนาร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  1.2 ออกแบบและพัฒนาร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จากข้อมูลในขั้นตอนที่  1 ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประกอบด้วย  
   1) หลักการและเหตุผล  
   2) วัตถุประสงค์  
   3) เนื้อหาของหลักสูตร  
   4) โครงสร้างหลักสูตร  
   5) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  
   6) กิจกรรมในการฝึกอบรม  
   7) สื่อประกอบการฝึกอบรม 
   8) การวัดและประเมินผล 
  1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระ สมรรถนะสำคัญ
ต่างๆ เพ่ือนำไปจัดการเรียนรู้แล้วนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                 
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาสาระ เรื่อง รูปแบบ วิธีการ เทคนิคใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง รวมถึงนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 4 แผน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด               
12 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน ผู้วิจัยออกแบบแผน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม กำหนดองค์ประกอบ                    
ของแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ได้แก่  
   1) เนื้อหาสาระ  
   2) สาระสำคัญ                 
   3) สมรรถนะ  
   4) จุดประสงค์การเรียนรู้  
   5) กิจกรรมการฝึกอบรม  
   6) สื่อการเรียนรู้  
   7) ชิ้นงาน/ภาระงาน                  
   8) การวัดและประเมินผล 
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   9) บันทึกหลังการฝึกอบรม 
  โดยสามารถแบ่งออกเป็นรายแผนการจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 
   1) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1 – 3) “เรียนรู้อดีตสู่
ปัจจุบันผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ประวัติและรูปแบบและวิธีการ 
เทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้แนวคิดมาสู่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   2) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 2 (ชั่วโมงที่ 4 – 6) “คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่”                    
ผู้เข้ารับการอบรมคิดและลงมือประดิษฐ์งานใหม่ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้แนวคิด
มาสู่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   3) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 3 (ชั่วโมงที่ 7 – 9) “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำเสนอความคิด” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประดิษฐ์ชิ้นงานเดิมจนแล้วเสร็จ จากนั้นนำเสนอชิ้นงาน       
เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
   4) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 4 (ชั่วโมงที่ 10 – 12) “จัดจำหน่ายได้
ราคา” ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้ช่องทางในการจัดจำหน่าย การพัฒนารูปแบบผลงานและบรรจุภัณฑ์                   
บนฐานชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   โดยสามารถสรุปเป็นตารางแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามทักษะที่
ต้องการให้เกิดข้ึน ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปแผนการการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามทักษะที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะความคิด

สร้างสรรค ์
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 

 เรียนรูอ้ดีตสู่
ปัจจุบันผ่าน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

คิด
ดัดแปลง
แผลงงาน

ใหม่ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

นำเสนอ
ความคิด 

จัด
จำหน่ายได้

ราคา 

จำนวนชั่วโมงที่ใช้จัดกิจกรรม 3 3 3 3 

จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. ด้านพุทธิพิสัย (K)     

1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย 

✓    

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

✓ ✓   

2. ด้านทักษะพิสัย (P)     

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐด์อกไม้ใบตองแบบดั้งเดิมได้ ✓ ✓ ✓  

2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

 ✓ ✓  

2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

3. ด้านจิตพิสยั (I)     

3.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

  โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดของแต่ละแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตาม
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 สรุปแผนการการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง      

แผน จุดประสงค ์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ 
การวัดและ             

การประเมินผล 

แผนที่ 1 
เรียนรูอ้ดีต             
สู่ปัจจุบัน 
ผ่าน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
( 3 ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้   
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ประวัติ                 
ความเป็นมาของ
งานประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองของไทย 
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้    
ความเข้าใจใน
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความ
เป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2. ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การทดสอบกอ่น
เรียน 
2. การบรรยาย 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกบัประวัติความ
เป็นมาของการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง และ
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. แบบทดสอบกอ่น
เรียน เร่ือง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. งานประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองประเภทต่างๆ 
3. แผนภาพแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. การทำ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน เร่ือง 
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. การตอบ
คำถาม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

แผนที่ 2  
คิด
ดัดแปลง
แผลงงาน
ใหม่ 
(จำนวน 3 
ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองแบบดั้งเดิม
ได้ 
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
สร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. ทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การแบ่งกลุ่มลงมือ
ปฏิบัติงานการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. วัสดุ –              
อุปกรณ์                
ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง 

1. ผลงานการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

แผนที่ 3 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
นำเสนอ
ความคิด 
(จำนวน 3 
ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

1. ทักษะการ
นำเสนอผลงาน 

1. การนำเสนอผลงาน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. การนำเสนอ
ผลงานการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 5 สรุปแผนการการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (ต่อ)                          

แผน จุดประสงค ์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ 
การวัดและ             

การประเมินผล 

แผนที่ 4  
จัด
จำหน่ายได้
ราคา 
(จำนวน 3 
ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

1. ทักษะการหา
ช่องทางจัด
จำหน่าย 
2. ความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตร 

1. การอภปิรายเพือ่
พัฒนารูปแบบการจัด
จำหน่ายผลงาน 
2. ความพึงพอใจต่อการ
ใช้หลักสูตร 
3. การทดสอบหลัง
เรียน 

1. เอกสารเกี่ยวกับ
การจัดจำหน่ายผลงาน 
2. แบบทดสอบหลัง
เรียน เร่ือง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การทำ
แบบทดสอบ
หลังเรียน เร่ือง 
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

    
  1.4 นำแผนการอบรมที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
  1.5 ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบร่างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                   
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1.6 นำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                     
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปดำเนินการหาคุณภาพด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
ฝึกอบรม จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ จำนวน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและ
ประเมินผล จำนวน 2 คน ทำการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของแผนการฝึกอบรมในด้านการ
วัดผล เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล ของหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนัก เรียนแล้ว นำคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรก่อนนำไปทดลองใช้จริง ดังรายละเอียดแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 

 2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของหลักสูตร  
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
ของนักเรียนได้แก ่ 
   1) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                 
   2) แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ร่างหลักสูตรโดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเป็นร่างหลักสูตร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง 

ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที 1 เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

นำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ของนักเรียน ไปดำเนินการหาคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน จากนั้นนำคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   

จัดทำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                     
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่สมบูรณ์ เพ่ือนำมาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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   1. ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือนำมาเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบปรนัย (ชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก) จำนวน 20 ข้อ 

 3. นำแบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม                   
และความถูกต้องเชิงเนื้อหาด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พร้อมกับการสนทนากลุ่ม                    
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ จำนวน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัด 
และประเมินผล จำนวน 3 คน ทำการประเมินตรวจสอบความถูกต้อง   

 4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามคำแนะนำของผู้ เชี่ยวชาญ โดยผู้ เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 1)คำถามบางคำถามไม่ควรถาม ควรกำหนดข้อคำถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
2)ตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดคำ และ 3)ควรปรับลดจำนวนข้อของแบบทดสอบดังกล่าวลง 
จาก 20 ข้อ เหลือเพียง 10 ข้อ เนื่องจากเนื้อหาที่ฝึกอบรมไม่มาก ทำให้ข้อคำถามค่อนข้างซ้ำกัน  
และบางข้อไม่สามารถใช้วัดความรู้ได้จริง แต่เป็นการวัดความจำมากกว่า 
  5. นำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว เป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
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ตารางท่ี 6 สรุปวัตถุประสงค์ของข้อสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
ข้อสอบ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช ้ การวิเคราะห ์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 

1. งานประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามที่มีบันทึก
ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
เร่ิมต้นขึ้นตั้งแต่
สมัยใด 

✓      

2. งานประดิษฐ์

ชิ้นใดในภาพไม่

จัดเป็นงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้

ใบตอง 

   ✓   

3. สาเหตุใดที่
งานประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ไม่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน 

   ✓   

4. ใครเป็น

ผู้รักษา สืบสาน 

งานประดิษฐ์

ดอกไม้ใบตอง

ได้ดีที่สุด 

   ✓  ✓ 

5. แนวคิด

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์คือ

อะไร 

✓      

6. ร้านใดนำ

แนวคิด

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มาใช้

ในการจัดทำ

สินค้าได้ดีที่สุด 

  ✓ ✓   
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ตารางท่ี 6 สรุปวัตถุประสงค์ของข้อสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร (ต่อ) 
ข้อสอบ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช ้ การวิเคราะห ์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 

7. พวงมาลัย

พวงใดประดิษฐ์

ขึ้นภายใต้

แนวคิด

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

   ✓  ✓ 

8. แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
สินค้าได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

   ✓ ✓  

9. วัฒนธรรม
ดั้งเดิมมีผลต่อ
การสร้างสรรค์
ผลงานตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
หรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

   ✓ ✓ ✓ 

10. การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็น
สิ่งที่สมควรทำ
หรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

   ✓ ✓ ✓ 
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สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  1. ศึ กษ าตำราและ เอกส ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป ระดิ ษ ฐ์ ดอก ไม้ ใบ ตอ ง                          
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือนำมาเป็นแบบประเมินความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2. สร้างแบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โดยการประเมินมีลักษณะการให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) จำแนกระดับ
ความสามารถออกเป็น 5 ระดับ เกณฑ์การประเมิน คือ 1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก                  
และ 5 มากที่สุด โดยแบ่งพฤติกรรมการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ 1)ด้านความความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 2)ด้านความประณีต 3)ด้านการเลือกใช้วัสดุ 4)ด้านความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยผู้ประเมินประกอบด้วย 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกอบรม               
3) ครูผู้ฝึกอบรม 4) ศึกษานิเทศก์ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 
 

ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพ่ือนำมาเป็นแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์ากนั้นนำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมดังกล่าว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 
 

นำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ไปดำเนินการหาคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 9 คน จากนั้นนำคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
 

 
นำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  
ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตารางท่ี 7 เกณฑ์การประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ระดับ
คะแนน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความคดิ
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวนตั้งแต่ 
5 ส่วน 

ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวน 4 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 2 
ส่วน 

ชิ้นงานมี
ความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 
ต่างจากงาน
ในแบบ
ดั้งเดิม 
จำนวน 1 
ส่วน 

ด้านความ
ประณตี 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต ทั้ง 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 4 ส่วน 

ชิ้นงานมีการประดิษฐ์
มาอยา่งประณีต 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 2 ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มา
อย่างประณีต 
1 ส่วน 

ด้านการ
เลือกใช้วัสด ุ

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มากกวา่ 5 
ชนิดขึ้นไป 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 4 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ มา
เป็นส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 3 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 2 ชนิด 

มีการเลือกใช้
วัสดุ มาเป็น
ส่วนประกอบ
ในการ
ประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 1 
ชนิด 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์การประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 
        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

หากมีครบทั้ง 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน 

มี 4 ข้อ จาก 5 
ข้อ ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

มี 3 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 2 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 1 ข้อ จาก 
5 ข้อ ดังนี ้
1.มีการ
ออกแบบตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการ
พัฒนา
รูปแบบที่
แตกต่างจาก
งานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็น
ที่ต้องการ
ของ
ท้องตลาด 

  การวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จากการประเมินแล้วนำมาแปลความหมาย โดยคะแนนที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์                 
การประเมินผลที่กำหนดไว้ 
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เกณฑ์การประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์การประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ช่วงคะแนน ระดับความสามารถ 
16.00 – 20.00 มากที่สุด 

13.00 – 15.99 มาก 

10.00 – 12.99 ปานกลาง 
7.00 – 9.99 น้อย 

4.00 – 6.99 น้อยที่สุด 
 

  3. นำแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์               
ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง                     
เชิ งเนื้ อหาด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พร้อมกับการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบ                        
ความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
ฝึกอบรม จำนวน 3 คน ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการงานอาชีพ จำนวน  4 คน ผู้ เชี่ยวชาญด้านวัด                           
และประเมินผล จำนวน 2 คน ทำการประเมินตรวจสอบความถูกต้อง 
   4. ปรับปรุงและแก้ ไขแบบประเมินทั กษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง                          
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะ                
ดังนี้ ควรปรับคำอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพ่ือให้ผู้ประเมินกระทำได้โดยง่าย และการกำหนด                 
ช่วงคะแนนในการประเมินทักษะให้ชัดเจน 
  5. นำแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                                
ที่ผ่านการแก้ไขแล้วเป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
   สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์
  - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
  1. ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียนเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  แบ่งออกเป็น                   
3 ตอน ดังนี้  

   

ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือนำมาเป็นแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สร้างแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ครอบคลุม  
ทุกประเด็นนำแบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 

 

นำแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ ถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) โดยการสนทนากลุ่ม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทักษะใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
นำแบบประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
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  - ตอนที่  1 สถานภาพและข้อมูลทั่ วไปของผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่  เพศ                                 
และตำแหน่ง 

    - ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการใช้หลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1)ด้านการจัดหลักสูตร 2)ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร              
3)ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                  
3 ระดับ ดังนี้                     
   คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
   การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                 
ผลการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนและนำมาแปลความหมายเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2558 : 196) 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 2.50 - 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

  - ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตารางที่ 9 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 

ด้านการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                        
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ                  
ของครูผู้เข้ารับการอบรม 
2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                          
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด                             
และความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม 
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ตารางที่ 9 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ด้านการจัดหลักสูตร 
3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                            
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่กระต้นความสนใจกับผู้
เข้ารับการอบรม 
3.หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดีข้ึน 

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากข้ึน 

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ทำให้ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
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3. เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 

4. นำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ที่แก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ 1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน 1 คน                   
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการงานอาชีพ จำนวน 1 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล จำนวน 1 คน 
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือนำไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกับ
ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน                        
(ม า เรี ยม  นิ ล พั น ธุ์  2558: 179) พิ จ ารณ าค่ าค วามสอดคล้ อ งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตั้ งแ ต่  0 .66                                     
ขึ้นไป แสดงว่า แบบสอบถามความคิดเห็นที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ ได้ค่าเฉลี่ย (×̅) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00  

5. นำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ไปปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำ ของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปทดลองใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ ควรปรับคำอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพ่ือให้ผู้ประเมินเข้าใจข้อคำถามได้ถูกต้อง 

6. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เพ่ือนำไปใช้จริง               
กับกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง     
 

                 ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

จากข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา ผู้วิจัยได้สรุปวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร

สำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ของนักเรียน 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                         

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนนำแบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และนำไปปรับปรุงแก้ไข 
นำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (D1 : Development) 
เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. เพ่ือพัฒนา
และตรวจสอบ
คุณภาพของร่าง
หลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

- ศึกษาแนวคิดที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 
เพ่ือนำมากำหนดครอบ
แนวคิดการพัฒนา
หลักสูตร 
- ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 
- ตรวจสอบคุณภาพ
ของร่างหลักสูตร โดย
ผู้เชี่ยวชาญ การ
สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 

-ผู้ 
เชี่ยวชาญ
จำนวน 9 
คน 
- ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 

 

- หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน 
- แบบประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

- ความ
ตรงเชิง
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (D1 : Development) 
เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. เพ่ือพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลของหลักสูตร
สำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 

- ออกแบบและ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือใช้ใน
การประเมินผล
ของหลักสูตร 
 - ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
และความ
สอดคล้องโดย
แบบประเมิน
ความเหมาะสม 

- ผู ้
เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 
คน 

- ผู้วิจัย 

 

- แบบทดสอบก่อน
และหลังการ
ฝึกอบรม เรื่อง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้
หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

- ความ
ตรงเชิง
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
- ตรวจสอบ
ความถูก
ต้องและ
ความ
เที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา 
- ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย 
(X) 
- ตรวจสอบ
ความถูก
ต้องและ
ความ
เที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา 
(IOC)  

3. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 

- ตรวจสอบ
คุณภาพของร่าง
หลักสูตร โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

- ผู ้
เชี่ยวชาญ 
จำนวน 9 
คน 

- ผู้วิจัย 

- หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

- ความ
ตรงเชิง
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) : ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือนำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง        
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ไปทดลองใช้ 
 

แบบแผนการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกทำการทดลอง 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการ
ขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน 2)นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอน
ในสาระงานอาชีพ  สั งกัดสำนั กงาน เขต พ้ืน ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณ บุ รี  เขต 2                             
จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผล
การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน จำนวน 90 คน ในการวิจัย 2 แบบแผน ดังนี้ 
 1. การออกแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One – group pretest – posttest 
design) ทำการทดลอง 1 ครั้ง คือ ขั้นตอนการฝึกอบรม โดยทำการทดสอบก่อนเรียน แล้วใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
จากนั้นจึงใช้แบบทดสอบหลังเรียน ของครูผู้เข้ารับการอบรม มาเรียม นิลพันธุ์ (2558 : 144) 
ตารางท่ี 11 แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 

T1     หมายถึง   ทดสอบก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
X     หมายถึง   การใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

 T2  หมายถึง    ทดสอบหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม   
  

 2. การออกแบบการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One-shot 
case study) ทำการทดลอง 2 ครั้ง คือ 1) ขั้นตอนการฝึกอบรม โดยการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแล้วจึง
ทำการวัดผล 2) ขั้นตอนที่ครูอาสาสมัครนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน แล้ววัดผล    
เมื่อการเรียนการสอนจบลง มาเรียม นิลพันธุ์ (2558 : 143) 
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ตารางท่ี 12 แบบแผนการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง 
 
 

ทดลอง สอบ 

X T2 
 

 

X     หมายถึง   การใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
 T2  หมายถึง    ทดสอบหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
 

แหล่งข้อมูล 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยวิธี เลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer 
Sampling) มาเรียม นิลพันธุ์ (2558 : 124) ได้แก่ 
   1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน  
นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 
ณ โรงเรียนที่ทำการสอน  
  2. นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน                   
จำนวน 90 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน 

2. เครื่องมือประกอบการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                  
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ประกอบด้วย  

  2.1 แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
  2.2 เครื่องมือประเมินประผลการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ได้แก่    
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   1) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2) แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู 
   3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
   4) แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน (ครูเป็นผู้ออกแบบเองโดยยึดหลักเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยใช้ประเมินการอบรมครู) 
 

วิธีการดำเนินการ 
 1. มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                       
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ที่พัฒนาขึ้น 
 2. ดำเนินการทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่                  
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                   
ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการ
สอน 2. นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน  จำนวน 
90 คน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   2.1 ผู้วิจัยจัดการฝึกอบรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สอนรายวิชาการ
งานอาชีพ สาระงานอาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาส (โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมในห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุ
กิจ) ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยการสนทนา ให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมปฏิบัติตาม                      
ในกิจกรรม ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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  2.2 ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test) ก่อนเริ่มทำการอบรมตามแผน  
การฝึกอบรมที่ วางไว้  จากนั้น ในภาคปฏิบัติ  เน้นการฝึกความสามารถและความสามารถ                             
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้                         
ที่ออกแบบไว้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม การสอน ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปราย
และประเมินผล ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้เพ่ิมเติม ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้  
 3. ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน วิทยากรได้ทำการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหน่วย โดยการปฏิบัติเพ่ือประเมินผลตามแผนการเรียนรู้ต่างๆ                 
ที่กำหนดไว้ 
 4. หลังจากการจัดการใช้หลักสูตร หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน สิ้นสุดแล้ว จึงทำการทดสอบหลังเรียน 
(Post-Test) เพ่ือประเมินความสามารถ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และสอบถามความคิดเห็นของ                 
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมใน                
ขั้นต่อไป 
 5. แจ้งครูผู้ใช้หลักสูตรให้ทราบว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำผล
การอบรมไปขยายผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ตนเองปฏิบัติการสอนอยู่                  
โดยให้ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จากนั้นทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ (12 ชั่วโมง, สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง) 
 6. ครูนำไปขยายผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ตนเองปฏิบัติการสอนอยู่ 
โดยให้ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติการ
สอนอยู่ 
 7. มีการตั้งกลุ่มไลน์โดยมีผู้วิจัย คณะวิทยากร และครูผู้เข้ารับการอบรม โดยในแต่ละสัปดาห์
จะมีการเพ่ิมวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองลงในกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง                    
ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 4 สัปดาห์ และมีการกำหนดให้ครูผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งผลรายงานผลงาน
ผ่านทางไลน์กลุ่มเพ่ือให้ผู้วิจัยทราบผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ 
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 8. ผู้วิจัยดำเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพ่ือดำเนินการ
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 9. ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงผลงานหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 

จากข้ันตอนที่ 3 การทดลองและจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้สรุปวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 13 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่  3 การวิจัย (R2 : Research) เพื่อทดลองและจัด
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ เป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

1. เพื่อนำ
หลักสตูร
ฝึกอบรม            
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง           
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์           
ไปทดลองใช้ 

- ทำการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-
Test) 
- ทดลองใช้หลักสูตฝึกอบรม โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
   1) จัดการฝึกอบรม ตามหลักสตูร
สำหรับครูเพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมปฏบิัติ
ตามในกิจกรรม ศึกษาจากเอกสาร 
หนังสือ 
   2) ภาคปฏิบัติ ดังน้ี  
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการสอน  
ขั้นที ่2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและประเมินผล 
ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้เพิ่มเติม 
ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสรุปการเรียนรู้  
- ระหว่างดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
วิทยากร ได้ทำการ  

- ครู จำนวน 
30 คน  
- นักเรียน 
จำนวน 90 
คน  

- หลักสูตรสำหรับ
ครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 
- เครื่องมือ
ประกอบการใช้
หลักสตูร  
1) แผนการจัด
กิจกรรมฝึกอบรม 
- เครื่องมือประเมิน
ประผลการใช้
หลักสตูรฝึกอบรม    
1) แบบทดสอบ 

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
- ค่าเฉลี่ย (X) 
-ส่วนเลี่ยง
เบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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ตารางที่ 13 สรุปวิธีการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) เพ่ือทดลองและจัดกิจกรรม 
(ต่อ) 
 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ เป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

 ทดสอบย่อยในแต่ละหน่วย โดย
การสอบปฏิบัติ 
- ทำการทดสอบก่อนเรียน (Post-
Test) 
- ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง จากนั้นทำการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากการจัดการเรียน
การสอน 
- ผู้วิจัยดำเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน เพ่ือดำเนินการให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงผล
งานหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 

 ก่อนและหลังการใช้
หลักสูตร เรื่อง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
2) แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของครู 
3)แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
4) แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของ
นักเรียน 
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2 : Development) : 

ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินผลของหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
แหล่งข้อมูล 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                    
ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียน                          
ที่ทำการสอน  
 2. นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน จำนวน 90 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2. แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 4. แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ครูเป็น
ผู้ออกแบบเอง) 
 

วิธีดำเนินการ 
 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน โดยทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test)                     
และเม่ือดำเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้วมีการทดสอบ (Post-test) โดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 
  1.1 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วไปทดสอบกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัด
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สุพรรณบุรี ที่สอนรายวิชาการงานอาชีพ สาระงานประดิษฐ์ ในโรงเรียนขยายโอกาส (โรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 30 คน โดยจะต้องนำผลการอบรมไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการ
สอน และนักเรียนในโรงเรียนที่ครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปจัดการเรียนรู้  
จำนวน 90 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 
 2. แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                            
หลังการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (×̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งของครูที่เข้ารับ
การอบรมและของนักเรียนที่ครูที่เข้ารับการอบรมออกแบบและนำไปใช้ประเมินความสามารถของ
นักเรียน 
 3. เปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังเรียน ซึ่งผลคะแนนได้มาจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน โดยใช้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
 5. ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง               
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้สรุปวิธีดำเนินการ
วิจัย ดังนี้         
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ตารางที่ 14 สรุปการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การออกแบบและพัฒนา (D2 : Development) 
เพ่ือประเมินประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อ
ประเมินผล
ของหลักสูตร
สำหรับครู
เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง               
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 

- ประเมิน
ความสามารถใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง เชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                            
หลังการใช้หลักสูตร
สำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                 
ของนักเรียน 
 

- ครู จำนวน 30 
คน 
- นักเรียน จำนวน 
90 คน 

- แบบประเมิน
ความสามารถใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง เชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องครู 
- แบบประเมิน
ทักษะในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของ
นักเรียน (ครูเป็น
ผู้ออกแบบเอง) 

- ค่าเฉลี่ย (X) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
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ตารางที่ 14 สรุปการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การออกแบบและพัฒนา (D2 : Development) 
เพ่ือประเมินประสิทธิผล (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนา
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก่อนและหลังเรียน 
ซึ่งผลคะแนนได้มา
จากการทำ
แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

- ทดสอบก่อนและ
หลังเรียน เรื่อง               
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

- ครู จำนวน 30 
คน 

- แบบทดสอบ
ก่อนและหลัง
เรียน 

- ค่าเฉลี่ย (X) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
- ความแตกต่าง
ก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(t-test แบบ 
Dependent) 

3. เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับ
การอบรม ที่มีต่อ
หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์                 
ของนักเรียน 

- สอบถามความ
คิดเห็นหลังการใช้
หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                 
ของนักเรียน 

- ครู จำนวน 30 
คน 

- 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
หลังการใช้
หลักสูตร
ฝึกอบรม เพ่ือ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง    
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์        

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
-ค่าเฉลี่ย (X) 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
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ตารางที่ 14 สรุปการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การออกแบบและพัฒนา (D2 : Development) 
เพ่ือประเมินประสิทธิผล (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

4. เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง               
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์                    
ของนักเรียน 

- นำผลการ
ประเมินด้านต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไข 

- หลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง               
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

- - 
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 

 
 



  
 

 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง               

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ตอน คือ                    
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม                   
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ตอนที่ 3 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
และตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน               
มีรายละเอียด ดังนี้ 1)ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
ของนักเรียน 2)ผลการศึกษาความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร               
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียน จากผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               
และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จำนวน 13 คน 
และ 3)ผลการศึกษาความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู              
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                          
จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จำนวน 2 คน 
 1.1 ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร              
สำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                
ของนักเรียน 
  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรควรจัด กิจกรรม                           
ที่เป็นไปตามความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม โดยจัดแผนการทำกิจกรรมบนฐานเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์  โดยในหลักสูตรดั งกล่ าว  ประกอบด้วย  1)หลักการและเหตุผล  2)เป้ าหมาย                             
3)แนวทางการจัดหลักสูตร 4)รูปแบบการจัดกิจกรรม 5)คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 6)จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 7)โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  8)สื่อการเรียนรู้ 9)การวัดและประเมินผล และ10)คำชี้แจง                    
11)แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิ งเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดั งกล่ าว                       
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการ                  
ความคิดเห็น โดยศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ              
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือนำมาใช้
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง              
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (D1 : Development) : พัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) หลักสูตรกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการออกแบบ
เครื่องมือในการประเมินผลของหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นนำให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2 : Research) : ใช้หลักสูตรหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  

ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

1.2 ผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้                     
โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครู เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรียน จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 13 คน 
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ด้วยการสนทนากลุ่ม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 1)สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์                   
2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และองค์ประกอบที่จำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียน และ 3)ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
ตารางท่ี 15 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 

สภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     1) ชาย 
     2) หญิง 

 
4 
9 

 
30.76 
69.24 

รวม 13 100.00 

2. ตำแหน่ง 
     1) ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     2) ศึกษานิเทศก์ 
     3) ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
     4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
3 
3 
4 
3 

 
23.07 
23.07 
30.79 
23.07 

รวม 13 100.00 
 

  จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.24 เพศชาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 ส่วนใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน                           
และรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.79 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้               
การงานอาชีพ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  
กลุ่มละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และองค์ประกอบ                      
ที่จำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                 
และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 
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  1. ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งานศิลปะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มาสืบทอดและต่อยอดโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานในการ
ดำเนินกิจกรรม ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่า 

“...งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เป็นศิลปะอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่                 
สมัยกรุงสุ โขทัยเป็นราชธานี  งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของชนชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ที่                           
ไม่เหมือนชนชาติใด กล่าวคือ มีกรรมวิธีที่ละเอียด พิถีพิถัน และมีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์                 
อย่างชัดเจน และหากได้มีการต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว     
ยิ่งทำให้เกิดการสืบทอดและต่อยอดกิจกรรมไปได้อย่างแน่นอน...” 

(ศึกษานิเทศก์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของ
นั ก เรี ย น  พ บ ว่ า  ผู้ ให้ สั ม ภ าษ ณ์ ทุ ก ค น ก ล่ า ว ใน ท ำน อ ง เดี ย วกั น  ว่ าค ว รจั ด กิ จ ก ร รม                                    
ที่เป็นไปตามความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ  
เจตคติ และเห็นคุณค่าในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ศีลธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นให้ครูผู้เข้ารับ                  
การอบรมตามหลักสูตรเกิดทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ                    
และความถนัดที่สอดคล้องกับงาน และคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นนิสัยรักการทำงาน 
ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่า 

“...การลงมือปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ใช้หลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ                           
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้เป็นอย่างดี...” 

(ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2) 

  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ของนักเรียน   
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพ
จริงโดยเน้นการประเมินที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้จากการทดสอบด้วยข้อสอบเท่านั้น แต่ยังเน้นในด้าน
ทักษะและคุณลักษณะ ผ่านกระบวนการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ หรือประเมินจากชิ้นงานของ
ผู้เข้ารับการอบรมจากการลงมือปฏิบัติ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่า 
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 “...การวัดและประเมินผลเพียงกระดาษใบเดียวนั้น ถือเป็นการทดสอบ ที่ไม่สามารถวัด
ความสามารถที่แท้จริง ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์เพ่ิมเติม จึงจะสามารถบ่งบอก
ความสามารถที่แท้จริงได้” 

(ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2) 

1.3 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครู เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรียน จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จำนวน 2 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์               
1 )สถานภาพและข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั มภ าษณ์  2 )ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความสำคัญ                              
และองค์ประกอบที่จำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ               
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน และ 3)ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม                    
มีรายละเอียดดังนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปชองผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 16 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

สภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     1) ชาย 
     2) หญิง 

 
0 
2 

 
0 

100.00 

รวม 2 100.00 
  

  จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองทั้งหมด เป็นเพศหญิง                     
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และองค์ประกอบที่จำเป็น                
ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร/ด้านงานประดิษฐ์ 
  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียน 
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 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
โดยใช้งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มาสืบทอดและต่อยอดโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นฐานในการดำเนินกิจกรรม ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่า 

“...งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เป็นศิลปะอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของชนชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน                    
ชนชาติใด และหากได้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อยอด                   
กิจกรรมแล้วจะก่อให้เกิดการสืบทอดได้อย่างแน่นอน...” 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง) 
   2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
ของนักเรียน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยเน้นการประเมินที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้จากการทดสอบด้วยข้อสอบ
เท่านั้น แต่ยังเน้นในด้านทักษะ และคุณลักษณะ ผ่านกระบวนการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
หรือประเมินจากชิ้นงานของผู้เข้ารับการอบรมจากการลงมือปฏิบัติ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์   
ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่า 

 “...ควรมีการวัดและประเมินผลการจัดการอบรมด้วยการวัดผลงานจากการลงมือปฏิบัติจริง                   
จากผลงานที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ประดิษฐ์ขึ้นจริง โดยต้องทำเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความละเอียด 
เพ่ือที่จะได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผล” 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง) 
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตร 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลขั้นที่ 1 ได้แก่ 1)ผลการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ               
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 2)ผลการศึกษาความต้องการ               
และความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน และ 3)ผลการศึกษาความต้องการและ



  

 
 

145 

ความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1)ผลการพัฒนา
หลักสูตรสำหรับครู (ฉบับร่าง) 2)ผลการประเมินหลักสูตรสำหรับครู (ฉบับร่าง) และ 3)การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรสำหรับครู โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู (ฉบับร่าง) 
 ผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรียน และได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคำแนะนำจากผู้ เชี่ยวชาญ                    
ด้านหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการงานอาชีพ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ประกอบด้วย 1)หลักการและเหตุผล 2)เป้าหมาย                
3)แนวทางการจัดหลักสูตร 4)รูปแบบการจัดกิจกรรม 5)คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 6)จุดประสงค์                
การเรียนรู้ 7)โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง   
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 8)สื่อการเรียนรู้ 9)การวัดและประเมินผล และ 10)คำชี้แจง  
11)แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จำนวน 4 แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 1. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เข้ารับการอบรม  
ทุกคน  
 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ                 
ตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เข้ารับการอบรม 
 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ข้ารับการอบรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม                                  
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 
 4. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ                             
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
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2. เป้าหมาย 
 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผล                    
การจัดกิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง ให้ เต็มตามศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้ งด้านร่างกาย                          
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ               
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังสร้างให้นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 3. แนวทางการจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จัดเพ่ือครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม ในเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วนำผลการอบรมที่ได้รับไป
ขยายผลสู่นักเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีแนวการจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม 
 3. จัดกิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดำเนินการ                 
โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม 
 4. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิตและเน้นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 4. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 การจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                     
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบสาธิตและ                       
เน้นการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน วิทยากร/ผู้นำ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิม                  
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยการใช้คำถาม นอกจากนี้ วิทยากร/ผู้นำ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และร่วมกันกำหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 
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  2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือทำกิจกรรม
ร่วมกันในแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นที่ตั้งไว้                                   
วิทยากร/ผู้ นำ ออกแบบกลุ่ มให้ ผู้ เข้ ารั บการอบรมได้ เรี ยนรู้ ตามความเหมาะสม รวมทั้ ง                                         
การสร้างประสบการณ์ใหมแ่ก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
  3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน 
โดยวิทยากร/ผู้นำมีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติทักษะตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม 
  4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม แต่ละกลุ่มได้ประมวล
ข้อมูลจากประสบการณ์ ทั้ งหมดมาวิ เคราะห์  แสดงความคิดเห็ น สะท้ อนการเรียนรู้  (Reflection)                                    
ต่อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 
  5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มปรับปรุง
ผลงานของตนเองโดยใช้แนวคิดจากข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจนำความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มอ่ืนมา
พัฒนาให้ดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานที่ต่างจากเดิม หรืออาจได้แนวคิดจากข้อเสนอแนะ
ของวิทยากร/ผู้นำ มาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในสภาพการณ์จริงได้ 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคทฤษฎี : วิทยากร/ผู้นำ จะทำหน้าที่บรรยายเนื้อหา
ประกอบสื่อการสอน ร่วมกับการทำกิจกรรมซักถาม สนทนา ตอบโต้กันระหว่างวิทยากร/ผู้นำ                    
กับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดการอภิปรายขยายความเข้าใจ 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ : วิทยากร/ผู้นำ จะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ สาธิตและ
เน้นที่การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติ   ตามการสาธิตจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติ                             
ให้มีประสิทธิภาพ และความถูกต้องตามขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงผลงาน                   
เพ่ือประเมินความสามารถภาคปฏิบัติต่อไป 
 5. คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ รูปแบบ และกระบวนการในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจน

การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า การวางแผนกลยุทธ์

การตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คำนวณต้นทุน กำไร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 โดยการกำหนดหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบัน                  

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การวางแผน ลงมือปฏิบัติ การนำเสนอและอภิปราย การวัด                   
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และประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขผลงาน โดยใช้ทักษะในการด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ 

ทักษะกระบวนการทำงานทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการ 

ก่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

 เพ่ื อ ให้ ผู้ เข้ ารับ การอบรม เห็ น คุณ ค่ าและความสำคัญ ของการป ระกอบ อาชี พ                                    

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ ความซื่อสัตย์ ความขยันและความอดทน 

ความรับผิดชอบความเสียสละ ความประหยัดในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ                            

อันนำไปสู่การขยายผลการอบรมสู่นักเรียนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนสามารถ  

ต่อยอดจากกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

  1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย 

  1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

  2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแบบดั้งเดิมได้ 

  2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

  2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 3. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  3.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 7. โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

รวม 

แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 

 เรียนรูอ้ดีตสู่
ปัจจุบันผ่าน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

คิดดัดแปลง
แผลงงานใหม ่

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้นำเสนอ

ความคิด 

จัดจำหน่ายได้
ราคา 

จำนวนชั่วโมงที่ใช้จัดกิจกรรม 3 3 3 3 12 

จุดประสงค์การเรียนรู ้      

1. ด้านพุทธิพิสัย (K)      

1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองของไทย 

✓    

 

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจใน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

✓ ✓   
 

2. ด้านทักษะพิสัย (P)      

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐด์อกไม้
ใบตองแบบดั้งเดิมได้ 

 ✓ ✓  
 

2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

 ✓ ✓  

 

2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ✓ ✓ ✓ 
 

3. ด้านจิตพิสยั (I)      

3.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  1. สื่อการเรียนรู้ 
    1.1 งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 1)พวงมาลัยข้อมือ ๒)พานพุ่มสักการะ และ 3)พาน
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
   1.2 วีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   1.3 คอมพิวเตอร์ 
   1.4 อินเทอร์เน็ต 
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     1.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   1.6 วัสดุ – อุปกรณ์ในการดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   1.7 ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

2. วิทยากร 
   2.1 วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   2.2 วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

9. การวัดและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลระหว่างการอบรม และหลังการอบรม ตามจุดประสงค์                  

การเรียนรู้โดยการวัดมีความครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

  1. ด้านพุทธิพิสัย 

    1.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์

ดอกไม้ใบตองของไทย 

   1.2 ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  2. ด้านทักษะพิสัย 

   2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแบบดั้งเดิม และแบบสร้างสรรค์ ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   2.2 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ ได้ รับสู่ การปฏิบั ติ ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

  3. ด้านจิตพิสัย 

   - ความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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การตัดสินผลการประเมิน 

  1. ผ่าน   หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100   

    ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

    ที่กำหนด 

  2. ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 100   

    ไม่ผ่านปฏิบัติกิจกรรมและไม่มีผลงาน/ชิ้นงานตามจุดประสงค์ 

    การเรียนรู้ที่กำหนด  

 10. คำชี้แจง 
  หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผล                   
การจัดกิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้ ใบตอง ให้ เต็มตามศักยภาพโดยมุ่ งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้ งด้านร่างกาย                         
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังสร้างให้นักเรียน มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 11. แผนการจัดกิจกรรม 
  หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง               
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้  
   1) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่  1 (ชั่วโมงที่  1 – 3) “เรียนรู้อดีต                      
สู่ปัจจุบันผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ประวัติและรูปแบบและวิธีการ 
เทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้แนวคิด   มาสู่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
   2) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 2 (ชั่วโมงที่ 4 – 6) “คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่” 
ผู้เข้ารับการอบรมคิดและลงมือประดิษฐ์งานใหม่ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้แนวคิด
มาสู่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
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   3) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 3 (ชั่วโมงที่ 7 – 9) “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำเสนอความคิด”  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประดิษฐ์ชิ้นงานเดิมจนแล้วเสร็จ จากนั้นนำเสนอชิ้นงานเพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
   4) แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ 4 (ชั่วโมงที่ 10 – 12) “จัดจำหน่าย               
ได้ราคา”  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ช่องทางในการจัดจำหน่าย การพัฒนารูปแบบผลงานและบรรจุภัณฑ์                  
บนฐานชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กำหนดเนื้อหากิจกรรม 
กระบวนการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความกระตือรือร้นความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใช้หลักสูตรให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น 
 

ตอนที่ 3 ผลการใช้หลักสูตร 

 ภายหลังการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน ผู้วิจัยได้นำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ 1)ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน นำผลการอบรมไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการ
สอน 2)นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่ทำการสอน  จำนวน 
90 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ก่อนการจัดการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                   
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ชี้แจงทำความจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการชี้แจง                 
การดำเนินการศึกษาการใช้การอบรม ที่ผู้เข้าอบรมจะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 



  

 
 

153 

ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบสาธิตและเน้นการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน วิทยากร/ผู้นำ กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิม                 
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยการใช้คำถาม นอกจากนี้ วิทยากร/ผู้นำ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และร่วมกันกำหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 
 2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกัน                      
ในแสวงหาความรู้  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นที่ ตั้ งไว้                                    
วิทยากร/ผู้นำ ออกแบบกลุ่มให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง
ประสบการณ์ใหมแ่ก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
 3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นที่ผู้ เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติ ตามขั้นตอน                     
โดยวิทยากร/ผู้นำมีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติทักษะตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม 
 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม แต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูล               
จากประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ต่อประสบการณ์ใหม่
ที่ได้รับ 
 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงาน
ของตนเองโดยใช้แนวคิดจากข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจนำความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มอื่นมาพัฒนาให้
ดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานที่ต่างจากเดิม หรืออาจได้แนวคิดจากข้อเสนอแนะของ
วิทยากร/ผู้นำ มาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในสภาพการณ์จริงได้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 18 กำหนดการการอบรมอาชีพตามหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กำหนดการการอบรมอาชีพตามหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ                            
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 

วัน เวลา กิจกรรม 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  
เวลา 09.00 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรมโดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เวลา 09.00 – 09.30 น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 
เวลา 09.30 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง               

ในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบันสู่การสร้างสรรค์ผลงาน                
ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์" 
โดยนายชาญณรงค์ ศรีจันทร์  
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา 10.45 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มวางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ผลงานพานพุ่ม                 
จากดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มประดิษฐ์ผลงานพานพุ่มจากดอกไม้ใบตอง                     
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย นางสาวศิรศรี รวยเลิศ  
อาจารย์วิทยาลัยในวังหญิง 

เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก เวลา 16.30 น. 
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ตารางที่ 18 กำหนดการการอบรมอาชีพตามหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

วัน เวลา กิจกรรม 

เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก เวลา 16.30 น. 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 08.30 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มประดิษฐ์ผลงานพานพุ่มจากดอกไม้ใบตอง                      
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย นางสาวศิรศรี รวยเลิศ                  
อาจารย์วิทยาลัยในวังหญิง (ต่อจากวันที่ 23 พ.ย. 2562) 

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 15.30 น. นำเสนอผลงานการประดิษฐ์พานพุ่มจากดอกไม้ใบตอง                   

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งช่องทางและกลยุทธ์                      
ในการจัดจำหน่ายผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โดยนายชาญณรงค์ ศรีจันทร์                                            
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และนางสาวศิรศรี รวยเลิศ อาจารย์วิทยาลัยในวังหญิง 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 15.30 – 16.00 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม 

เวลา 16.00 – 16.30 น. มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรม 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เวลา 16.30 – 17.30 น. ประชุมครูที่เป็นอาสาสมัครนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน 
จำนวน 10 คน 

 

 การจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                   
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์                   
ดอกไม้ ใบตองเชิ งเศ รษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562                          
โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน วิทยากร/ผู้นำ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิมของ                         
ผู้เข้ารับการอบรม โดยการใช้คำถาม นอกจากนี้ วิทยากร/ผู้นำ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้                 
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และร่วมกันกำหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน ร่วมกับการ
ทำกิจกรรมซักถาม สนทนา ตอบโต้กันระหว่างวิทยากร/ผู้นำ กับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดการ
อภิปรายขยายความเข้าใจ โดยสรุปบทบาทการดำเนินกิจกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 19 สรุปบทบาทการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ขั้นที่ 1 
 

บทบาทวิทยากร บทบาทครู 
   กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์
เดิมของผู้เข้ารับการอบรม โดยการใช้คำถาม 
นอกจากนี้ โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และร่วมกันกำหนดขอบข่ายหรือประเด็น
ความรู้ใหม่ บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน ร่วมกับการทำกิจกรรมซักถาม สนทนา 
ตอบโต้กันระหว่างวิทยากร/ผู้นำ กับผู้เข้ารับ
การอบรม  เพ่ือให้ เกิดการอภิปรายขยาย
ความเข้าใจ 

   ทำกิจกรรมซักถาม สนทนา ตอบโต้กัน
กับวิทยากร เพ่ื อให้ เกิดการอภิปราย               
ขยายความเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรม ภาคทฤษฎี ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)                        
อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 
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 2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกัน                      
ในแสวงหาความรู้  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นที่ ตั้ งไว้                                    
วิทยากร/ผู้นำ ออกแบบกลุ่มให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง
ประสบการณ์ ใหม่  แก่ผู้ เข้ารับการอบรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ โดยการแนะนำ สาธิตและเน้น                       
ที่การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ
ตามการสาธิต จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
และความถูกต้อง โดยสรุปบทบาทการดำเนินกิจกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 20 สรุปบทบาทการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ขั้นที่ 2 
 

บทบาทวิทยากร บทบาทครู 

   ออกแบบกลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ใหม่ แก่
ผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ โดยการ
แนะนำ สาธิตและเน้นที่การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้
เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามการสาธิต จนเกิดเป็น
แนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผลการ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้อง ตาม
ขั้นตอนสุดท้าย 

   แบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ือทำ
กิจกรรมร่วมกันในแสวงหาความรู้ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์และหา
ข้อสรุปในประเด็นที่ตั้งไว้                                    

 

 3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน โดย
วิทยากร/ผู้นำมีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติทักษะตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม โดย
สรุปบทบาทการดำเนินกิจกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 21 สรุปบทบาทการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ขั้นที่ 3 
 

บทบาทวิทยากร บทบาทครู 
   มีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติ
ทักษะตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม 

   ครูได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง 
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ภาพที่  2  การจัดกิจกรรม ภาคปฏิบัติ  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่ งคอก(สุวรรณสาธุกิจ )                        
อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 
 

 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม แต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูลจาก
ประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ต่อประสบการณ์ใหม่                 
ที่ได้รับ โดยสรุปบทบาทการดำเนินกิจกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 22 สรุปบทบาทการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ขั้นที่ 4 
 

บทบาทวิทยากร บทบาทครู 

     มีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม    ครูได้ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์
ทั้ งหมดมาวิ เคราะห์  แสดงความคิดเห็ น 
สะท้อนการเรียนรู้ต่อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 

 

 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงาน
ของตนเองโดยใช้แนวคิดจากข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจนำความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มอื่นมาพัฒนาให้
ดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานที่ต่างจากเดิม หรืออาจได้แนวคิดจากข้อเสนอแนะ                      
ของวิทยากร/ผู้นำ มาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในสภาพการณ์จริง ได้                         
และครูแกนนำที่นำหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียนจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้อง
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ตามขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนักเรียนร่วมแสดงผลงาน เพ่ือประเมินความสามารถภาคปฏิบัติต่อไป                   
โดยสรุปบทบาทการดำเนินกิจกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 23 สรุปบทบาทการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ขั้นที่ 5 
 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

   ครูแกนนำที่ น ำหลักสู ตรไป ใช้กั บนั ก เรียน ใน
ห้องเรียนจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จน
เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผล
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องตาม
ขั้นตอนสุดท้าย 

     นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์
ด อ ก ไม้ ใบ ต อ ง ร่ ว ม แ ส ด ง ผ ล ง า น                            
เพ่ือประเมินความสามารถภาคปฏิบัติ
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมของครูแกนนำในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม 2563 
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ภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมของครูแกนนำในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม 2563 (ต่อ) 

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 

 ผลการประเมินหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การประเมินหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการประเมินครูผู้เข้ารับการอบรม 3 ด้าน               
คือ 1)ผลการเรียนรู้  2)ทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ                             
3)ความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                     
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ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน และประเมินนักเรียน 1 ด้าน                 
คือ ทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 1. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรม 
 การประเมินผลการเรียนรู้  ก่อนและหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 24 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
 

การทดสอบ 
จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คะแนนเต็ม ×̅ S.D. t-test 
Sig                 

(1 tailed) 

ก่อนเรียน 30 10 6.85 0.58 
- 5.93 .000 

หลังเรียน 30 10 8.93 0.34 
 

  จากตารางที่ 24 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผลการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับครู    
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                 
ของผู้เข้ารับการอบรมหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู (×̅ = 8.93, S.D. = 0.34) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า                
ผลการเรียนรู้ก่อนการจัดหลักสูตรสำหรับครู (×̅ = 6.85, S.D. = 0.58) อย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 

 2. ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของครูผู้เข้ารับ การอบรม 
 การประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                        
หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง               
โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ผลปรากฏดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง หลังการจัดหลักสูตรสำหรับ
คร ู
 

การประเมินความสามารถ ×̅ S.D. การแปรผล ลำดับที่ 
1. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 17.65 0.51 มากที่สุด 1 

2. ด้านความประณีต 15.50 0.55 มาก 3 
3. ด้านการเลือกใช้วัสดุ 17.50 0.51 มากที่สุด 2 

4. ด้านความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

15.00 0.55 มาก 4 

รวม 16.41 0.57 มากที่สุด  

 จากตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( ×̅ = 16.41,             
S.D. = 0.57) ซึ่งยอมรับในสมมติฐาน การวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
คะแนนสูงที่สุด คือ ความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด (×̅ = 17.65, 
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ความสามารถด้านการเลือกใช้วัสดุ อยู่ในระดับมากที่สุด (×̅ = 17.50, 
S.D. = 0.51) ความสามารถด้านความประณีต อยู่ในระดับมาก  (×̅ = 15.50, S.D. = 0.55) และ
ความสามารถด้านความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (×̅ = 15.00,     
S.D. = 0.55) 
  3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 การสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนโดยใช้แบบ                   
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้ครูผู้เข้าอบรม
เขียนบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับ
ที ่

ด้านการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของครูผู้เข้ารับการอบรม 

2.83 0.38 มาก 2 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และ

ความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม 

2.83 0.38 มาก 2 

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

3.00 0.00 มาก 1 

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นั ก เรี ย น  ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู ผู้ เข้ ารั บ ก ารอบ รม เกิ ด

คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 

2.27 0.45 ปานกลาง 4 

รวม 2.73 0.30 มาก 3 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ลำดับที่ 

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 

1 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด

กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 

2.83 0.38 มาก 1 

2 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิ ง เศ รษฐกิ จสร้ างสรรค์  ของนั ก เรียน                  

จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรม

ที่กระต้นความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม 

2.80 0.41 มาก 2 

3 .ห ลั ก สู ต รส ำห รั บ ค รู เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด

กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

2.77 0.43 มาก 3 

รวม 2.80 0.41 มาก 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

1 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนทำให้ครู

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้

2.83 0.38 มาก 2 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ลำดับที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

2 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดี

ขึ้น 

2.93 0.25 มาก 1 

3 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากขึ้น 

2.57 0.50 มาก 4 

4 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้

อย่างเหมาะสม 

2.77 0.43 มาก 3 

รวม 2.78 0.39 มาก 2 

รวมทั้งหมด 2.77 0.36 มาก  
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็น                
แต่ละด้าน พบว่า ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ค วามส ามารถ ใน การป ระดิ ษ ฐ์ ด อก ไม้ ใบ ตอ ง เชิ ง เศ รษ ฐกิ จส ร้ า งส รรค์  ข อ งนั ก เรี ย น                                    
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ในด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตรเป็นลำดับที่ 1 โดยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
ของด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 1.หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1                 
ระดับมาก รองลงมาข้อที่ 2.หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
ความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 2 ระดับมาก และข้อที่ 3.หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                  
จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย  มีคะแนน
อยู่ในลำดับที่ 3 ระดับมาก 
 ลำดับที่ 2 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 2 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมี
ทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดีขึ้น มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 1
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 4 หลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
ของนักเรียน ทำให้ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในลำดับที่  3                     
ระดับมาก และข้อที่ 3 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากขึ้น  อยู่ในลำดับ 4                  
ระดับมาก  
 ลำดับที่ 3 คือ ด้านการจัดหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรม
เกิดทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อยู่ในลำดับที่ 1 ระดับมาก 
รองลงมาคือข้อที่ 1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้เข้ารับ
การอบรม และข้อที่ 2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และความสนใจของครู  
ผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในลำดับที่ 2 ร่วมกัน ระดับมาก และข้อที่ 4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
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ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้า
รับการอบรมเกิดคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ อยู่ในลำดับที่ 4 ระดับปานกลาง 
 และจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                        
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งให้ครูผู้เข้ารับการอบรม                 
เขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่รู้สึกพอใจ                     
ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพราะทำให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของงานดอกไม้ใบตอง   
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่มีรูปแบบ หรือวิธีการที่แปลกใหม่   
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ใช้หลักสูตร                       
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้เป็นอย่างดี และมีการวัดและประเมินผล                     
ที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถบ่งบอกความสามารถที่แท้จริงได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน               
การจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                   
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน  
  การประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลังการจัด
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน โดยให้ครูผู้สอนใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 27 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน 

การประเมินความสามารถ 

จำนวนผู้
เข้ารับ
การ

อบรม 

×̅ S.D. แปรผล 

ด้านที่ 1 ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 90 15.80 0.59 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านความประณีต 90 14.75 0.41 มาก 

ด้านที่ 3 ด้านการเลือกใช้วัสดุ 90 15.35 0.54 มาก 
ด้านที่ 4 ด้านความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

90 16.05 0.61 มากที่สุด 

สรุปผล 90 15.48 0.57 มาก 
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 จากตารางที่ 28 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน               
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅= 15.48, S.D. = 0.57) ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเรียงลำดับ ดังนี้  1) ด้านที่  4                          
ด้านความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการประเมินความสามารถอยู่ในระดับ                 
มากที่สุด (×̅= 16.05, S.D. = 0.61) 2) ด้านที่ 1 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลการประเมิน
ความสามารถอยู่ในระดับมาก (×̅= 15.80, S.D. = 0.59) 3) ด้านที่ 3 ด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์             
ผลการประเมินความสามารถอยู่ ในระดับมาก (×̅= 15.35, S.D. = 0.54)  และ 4) ด้านที่  2                           
ด้านความประณีต ผลการประเมินความสามารถอยู่ในระดับมาก (×̅= 14.75, S.D. = 0.41) 
 5. ผลการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับครู 
 ผลการนำหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ไปใช้ พบว่า ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุง ดังนี้  
   1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง              
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผล
การจัดกิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง ให้ เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้ งด้านร่างกาย                       
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต แต่ด้วยจำนวนชั่วโมงในการอบรมเพียง 12 ชั่วโมง              
ทำให้ครูไม่เกิดความชำนาญเท่าที่ควรก่อนขยายผลไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
   2. ด้านการวัดและประเมินผลชิ้นงานในเรื่องของเกณฑ์การประเมินชิ้นงานที่อาจจะ
ใช้ภาษาที่ยากเกินไป ทำให้เกิดการไม่เข้าใจในการวัดและประเมินชิ้นงาน ซึ่งได้ทำการปรับเกณฑ์ใหม่
ให้เข้าใจง่ายขึ้น ใช้ภาษาที่ง่ายขึ้น มีความกระชับ เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลงชิ้นงาน                     
ของนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
 



  
 

 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ ใบตองเชิ งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนัก เรียน เป็นการวิจัยและพัฒ นา (Research                            
and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน 2) พัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 3) ทดลองใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน และ 4) ประเมินผล
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู  ทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ความคิดเห็นของครูต่อการอบรมหลังการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1)ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน โดยจะทำการขออาสาสมัคร จำนวน 10 คน นำ
ผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้                      
ณ โรงเรียนที่ทำการสอน 2)นักเรียน ที่ครูอาสาสมัคร จำนวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ทำการสอนในสาระงานอาชีพ                       
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลการ
อบรมไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและทำการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้                        
ณ โรงเรียนที่ทำการสอน จำนวน 90 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)เครื่องมือสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 1.1)แบบเก็บ
ข้อมูลสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 1.2)แบบสัมภาษณ์
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน 2)เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 2.1)หลักสูตร
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สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 2.2)แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  2.3)แบบประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และ 2.4)แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยดำเนินการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วย
ตนเอง วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย  (×̅) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                          
และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล  น ำ เสน อตาม ขั้ น ตอน การวิ จั ย แล ะ พั ฒ น า (Research                                
and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดั งนี้  1)การวิจัย (Research)                        
: การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                           
2) การพัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ฉบับร่าง) 3)การวิจัย (Research) :                  
การใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน 4)การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์               
ของครู คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผลการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียนของผู้เข้ารับการอบรม หลังการจัด
หลักสูตรสำหรับครูมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการจัดหลักสูตรสำหรับครู อย่า งมีนัยสำคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
  2. ผลการประเมินความสามารถของครู ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งยอมรับในสมมติฐาน การ
วิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ความสามารถด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถด้านการเลือกใช้วัสดุ                  
อยู่ในระดับมากที่สุด ความสามารถด้านความประณีต อยู่ในระดับมาก และความสามารถด้านความ
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก  
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 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรสำหรับ
ครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็น                
แต่ละด้าน พบว่า ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ค วามส ามารถ ใน การป ระดิ ษ ฐ์ ด อก ไม้ ใบ ตอ ง เชิ ง เศ ร ษ ฐกิ จส ร้ า งส รรค์  ข อ งนั ก เรี ย น                                    
ในด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตรเป็นลำดับที่ 1 โดยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
ของด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 1.หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1                 
ระดับมาก รองลงมาข้อที่ 2.หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
ความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 2 ระดับมาก และข้อที่ 3.หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน                  
จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีคะแนน
อยู่ในลำดับที่ 3 ระดับมาก 
 ลำดับที่ 2 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 2 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมี
ทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดีขึ้น มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 1
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 4 หลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
ของนักเรียน ทำให้ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในลำดับที่  3                     
ระดับมาก และข้อที่ 3 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากขึ้น  อยู่ในลำดับ 4                  
ระดับมาก  
 ลำดับที่ 3 คือ ด้านการจัดหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร พบว่าข้อที่ 3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรม
เกิดทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในลำดับที่ 1 ระดับมาก 
รองลงมาคือข้อที่ 1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
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เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้เข้ารับ
การอบรม และข้อที่ 2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และความสนใจของครู  
ผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในลำดับที่ 2 ร่วมกัน ระดับมาก และข้อที่ 4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้า
รับการอบรมเกิดคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ อยู่ในลำดับที่ 4 ระดับปานกลาง 
 4. ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                 
หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดเรียงลำดับ ดังนี้ 1) ด้านที่ 4 ด้านความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
ผลการประเมินความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านที่  1 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                        
ผลการประเมินความสามารถอยู่ในระดับมาก 3) ด้านที่ 3 ด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ผลการประเมิน
ความสามารถ อยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านที่ 2 ด้านความประณีต ผลการประเมินความสามารถอยู่
ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน มีประเด็นที่นำมาเพ่ืออภิปราย ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัย                        
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรควรจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และเห็นคุณค่าในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้                     
อย่างมีความสุข โดยเน้นให้ครูผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเกิดทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งส่งเสริม   
ให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ และความถนัดที่สอดคล้องกับงานและคุณลักษณะในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็น และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น                
และสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 18-19) และเป็นนิสัยรักการทำงานซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด 
ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นอกจากนั้นยังมี การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเข้ามามีบทบาทส่ วนร่วม                
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับชนสิทธิ์  สิทธิ์สู งเนิน                      
(2557 : 100) 
 2. จากผลการพัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า การพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียนและได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการงานอาชีพ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)  ประกอบด้วย 1)หลักการและเหตุผล 2)เป้าหมาย  3)แนวทางการจัด
หลักสูตร 4)รูปแบบการจัดกิจกรรม 5)คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 6)จุดประสงค์การเรียนรู้ 7)โครงสร้าง
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 8)สื่อการเรียนรู้ 9)การวัดและประเมินผล และ 10)คำชี้แจง 11)แผนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน จำนวน 4 แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้อดีตสู่ปัจจุบันผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความคิด  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 จัดจำหน่ายได้ราคา 

 ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กำหนดเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ                   
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
กระตือรือร้นความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของผู้ใช้หลักสูตรให้
เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                
ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 51-52)                   
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ในหมวดที่ 4 
มาตรา 23 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนี้                 
สรเดช เลิศวัฒนาวาณิช (2560 : 162) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหมาย
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เพ่ือสำรวจความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ชี้แจงทำความจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการชี้แจงการดำเนินการศึกษาการใช้การอบรม ที่ผู้เข้าอบรมจะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานงานประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบสาธิตและเน้นการปฏิบัติ 
ซึ่ งมีองค์ประกอบการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้  1)ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  2)ขั้นศึกษา/วิ เคราะห์                      
3)ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง 4)ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5)ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้  
ซึ่งสอดคล้องกับ สรเดช เลิศวัฒนาวานิช (2560 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรื่อง ของดีบ้านแพ้ว จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ให้ความรู้พื้นฐาน 2) เลือกหัวข้อ
ที่สนใจ 3) วางแผน 4) ลงมือปฏิบัติ 5) นำเสนอและอภิปราย และ 6) การวัดและประเมินผล 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู พบว่า 
   1) ผลการศึกษาผลการเรียนรู้  เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของครู คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผลการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียนของผู้เข้ารับการ
อบรมหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครูมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการจัดหลักสูตรสำหรับครู               
ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1 ทั้ งนี้  อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม                      
มีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                   
และเทคนิควิธีการเข้าไปในระหว่างการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรม                  
ได้เพ่ิมพูนความรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ  กิตติธัช คงชะวัน (2553 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า                   
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ประสบความสำเร็จใน การทำงานได้             
โดยสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นจริงภายนอกได้ นอกจากนั้นยังมีการนำชุมชนในท้องถิ่น                  
ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ตระหนัก                    
ถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพ โดยใช้ของท้องถิ่นประจำอำเภอบ้านแพ้ว ในการสร้างอาชีพ
ให้กับตนเอง โดยผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ                 
และมีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2544 : 8-9) ที่ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพและพบว่าการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพนั้นจะต้องเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือให้
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นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการทำโครงงานอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
    2) ผลการศึกษาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของครู ผลการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลังการ                    
จัดหลักสูตรสำหรับครูในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และมีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
สอดคล้องกับ  พระราโชบายด้ านการศึกษาของสมเด็ จพ ระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ                           
บดินทรเทพยวรางกูร (2561) ข้อที่ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ ดังนี้ 1)การเลี้ยงดูลูกหลาน  ในครอบครัว 
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก  และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ                     
2)การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงาน
ทำในที่สุด 3)ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 8-9) ที่ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพและพบว่า                
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพนั้น จะต้องเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรี ย น การสอน วิ ช าชี พ เพ่ื อ ให้ นั ก เรี ยน ได้ ล งมื อป ฏิ บั ติ จ ริ งจ ากการท ำ โค รงงาน อาชี พ                                   
และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอน              
ในโรงเรียน และสอดคล้องกับสรเดช เลิศวัฒนาวาณิช (2560 : 161) การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ในครั้งนี้ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เน้นพัฒนาทักษะในการทางานของนักเรียน จากการที่
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ในสิ่งที่ถนัด และสนใจจะ
ศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติมแต่เนื่องด้วยครูผู้สอนเป็นผู้เลือกแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน ทาให้นักเรียนไม่ได้ใช้
ทักษะในการแสวงหาความรู้เท่าที่ควร จึงควรให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ 
    3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการอบรมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม                
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวมพบว่า 
ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐาน   
การวิจัยที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 ซึ่งอาจเป็นเพราะ กิจกรรมในหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ฝึกปฏิบัติ มีการวางแผน ทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข และสามารถ
สร้างสรรค์งานออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลัดสูตร อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ปฤณัต นัจนฤตย์ (2553 : บทคัดย่อ) บุคลากรธุรกิจอาหารมีทัศนคติ   
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ที่ดีต่อหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหาร เพราะได้รับความรู้และแนวมุมมองใหม่เพ่ิมมากขึ้นได้
เทคนิควิธีการช่วยออกแบบอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างงานและนำไป
ประยุกต์ใช้ ในการทำงาน  โดยเฉพาะในด้านการจัดหลักสูตร ข้อที่  4. หลักสูตรสำหรับครู                  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ส่ งเสริม ให้ครูผู้ เข้ ารับการอบรมเกิดคุณลักษณ ะในการประกอบอาชีพ  อยู่ ในระดับน้อย                                
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดเวลาอบรมให้มีชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติน้อย รวมทั้งมีการเสริมข้อมูล             
ด้านการบูรณาการไปสู่การประกอบอาชีพน้อยทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะในการ
ประกอบอาชีพอยู่ในระดับน้อย จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข 
สนุกสนาน กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งกมล ปิยมาดากุล (2557 : 184) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝึกให้มีทักษะในการสร้างสรรค์มีสื่อการสอนทาให้ผู้เรียนเขาใจเนื้อหาได้
ง่าย สื่อการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอ่ืนๆ ได้ ทำให้มีความมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเวลาฝึกให้มีการร่วมมือกันทำงานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ทำให้ เกิดความสนุกสนานในการเรียน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปฤณัต นัจนฤตย์                        
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่าควรมีหลักสูตร
การออกแบบตกแต่งอาหารเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ควรเน้นการปฏิบัติออกแบบอาหารตาม
สถานการณ์จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์                    
    4) ผลการศึกษาความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน  ในภาพรวม                    
อยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับในสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4  โดยอาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินความสามารถของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2548 : 
12) การเรียนเป็นไปในทำนองจำต่อๆ กันลงมา และค่อยทำค่อยไปจนชำนาญ การที่จะรู้ว่าสิ่งใดงาม
หรือไม่งามตรงไหนนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคยเห็น เคยทำมามาก และมีสติปัญญาเฉียบแหลม
เฉลียวฉลาด ก็ย่อมสามารถและมีศิลปะในการประดิษฐ์จัดแต่งดอกไม้ได้ดี  แต่พบว่ามีด้านที่มีคะแนน
ต่ำคือด้านความประณีต ผลการประเมินความสามารถอยู่ ในระดับมาก ซึ่งแม้ผลการปะเมิน                    
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จะอยู่ในระดับมาก แต่ความสามารถด้านดังกล่าว มีคะแนนในลำดับที่น้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การที่โรงเรียนไม่มีการจัดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนความสามารถการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
และไม่มีการจัดชั่วโมงปฏิบัติลงในเวลาเรียนปกติ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง แทนที่จะเป็น
ผู้สอนจัดให้ เพ่ิมเสริมสร้างให้มีความสามารถด้านความประณีต ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะหากนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้เป็นอย่างดี และ
มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถบ่งบอกความสามารถที่แท้จริงได้สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนได้รู้จักการคิดสร้างสรรค์ 
สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และมีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิ่งกมล ปิยมาดากุล (2557 : 176) และสรเดช เลิศวัฒนาวาณิช (2560 : 162) พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข 
เพลิดเพลินในการทำกิจกรรมเนื่องจากรูปแบบของการจัดกิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความชำนาญ จนเกิดเป็นทักษะ การปฏิบัติและทักษะการคิดสร้างสรรค์ติดตัว
นักเรียนต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลที่เกิดจากการวิจัยไปใช้ 

เพ่ือให้สามารถนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบาง
ประการเกี่ยวกับการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยด้านความสามารถการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์               
ของนักเรียนอยู่เพียงระดับมาก แต่พบว่ามีด้านที่มีคะแนนต่ำ คือด้านความประณีต ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการที่โรงเรียนไม่มีการจัดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนความสามารถการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
และไม่มีการจัดชั่วโมงปฏิบัติลงในเวลาเรียนปกติ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง แทนที่จะเป็น
ผู้สอนจัดให้ และเปิดโอกาสให้ได้ไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมผ่านห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

2. จากผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรม พบว่า ครูที่ผ่านอบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดเวลาอบรมให้มีชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติน้อย 
รวมทั้งมีการเสริมข้อมูลด้านการบูรณาการไปสู่การประกอบอาชีพน้อยทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรม              
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เกิดคุณ ลักษณ ะในการประกอบอาชีพ อยู่ ในระดับน้ อย จึ งควรมี การปรับปรุงหลักสู ตร                       
เพ่ือให้ครู ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติ  และสามารถต่อยอด
ไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป 

3. ควรมีการพัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ใบตองให้มีความหลากหลาย                  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ศึกษา 

4. รูปแบบของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในครั้งนี้กำหนดชิ้นงาน
เป็นการประดิษฐ์พานพุ่ม จึงทำให้เกิดการประดิษฐ์พานพุ่มไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ไม่เกิด
รูปแบบที่มีความหลากหลาย ในครั้งต่อๆ ไป อาจจะกำหนดให้มีการประดิษฐ์โยประกอบด้วย
ส่วนประกอบของงานดอกไม้ใบตองทุกประเภท แต่ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ว่าจะประดิษฐ์                  
เป็นรูปแบบใด 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเปิดกว้างให้               
ผู้สนใจได้ศึกษาด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายมากข้ึน 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะอาชีพ และคุณลักษณะ
ในการประกอบอาชีพ  ผ่ านวิธี การเรียนรู้ รูป แบบต่ างๆ  เช่ น  Problem-Based Learning,                     
Inquiry-Based Learning เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร (การFocus Group) 
2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร (การสัมภาษณ์) 
3. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
4. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม และแบบทดสอบ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร (การFocus Group) 
ตารางท่ี 28 รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้าน 

1. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้ อ ำน วยการสำนั กงาน เขต พ้ื นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    
เขต 2 

หลักสูตรฝึกอบรม 

2. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรฝึกอบรม 

3. นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม                 
การจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

4. ดร.สุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

5. นางสาวปราณี เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

6. นางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ส ำ นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

7. นายประสงค์ พวงวรินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) 
ส ำ นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรฝึกอบรม 

8. นางอารี พวงวรินทร์ ผู้ อ ำน วยการโรงเรี ยน วั ดทุ่ งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การวัดและประเมินผล 
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ตารางท่ี 28 รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้าน 
9. นายชัยรัตน์ พละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การวัดและประเมินผล 

10. นางศิริรัตน์ แย้มขยาย รองผู้ อ ำนวยการโรงเรี ยนอนุ บ าล                  
บ้านท่าพระยาจักร  
ส ำ นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

11. นางทวีวรรณ ห้อยแดง ครู ชำนาญการพิเศษ                           
โรงเรียนวัดเขาพระ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

12. นางอัษฎา ศรีกัลยา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจำปา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 

13. นางสาวพัชรี นาคผง ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หลักสูตรอาชีพ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร (การสัมภาษณ์) 
ตารางท่ี 29 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้าน 

1. มล.ดรุณี จักรพันธ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง งานประดิษฐ์ 
2. นางสาวศิรศรี รวยเลิศ อาจารย์พิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง งานประดิษฐ์ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ตารางท่ี 30 รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้าน 

1. ดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร 
 

ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 

หลักสูตรอาชีพ 

2. ดร.สมาพร มณีอ่อน 
 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

หลักสูตรอาชีพ 

3. นางสาวชิตยาภรณ์ หงษ์ทอง 
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

หลักสูตรอาชีพ 

4. ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

หลักสูตรอาชีพ 

5. ดร.วิจิตรา ตะโกพร 
 

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ  
สพม. เขต 9 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

6. ดร.โชติมา หนูพริก  
 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับ              
ผู้มีความสามารถพิเศษ  
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

7. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ 
 

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

8. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

9. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ 
 

ครูชำนาญการ โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสิทธิ์ 
สพม. 42 ชว่ยราชการสำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวัดและ
ประเมินผล 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 31 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

ที ่ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน 

1. ดร.สาลินี อุดมผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หลักสูตรอาชีพ 

2. นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

3. ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

4. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

5. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ 
 

ครูชำนาญการ โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสิทธิ์ 
สพม. 42 ชว่ยราชการสำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

เครื่องมือการเก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตร              
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
ของนักเรียน 
3. แบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
4. แบบประเมินความเหมาะสม แบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตร              
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                
ของนักเรียน 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

------------------------------------- 
เรื่อง  : ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
คำชี้แจง : ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     จำนวน   2  ข้อ 
  ตอนที่ 2 ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู                  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
        จำนวน  3  ข้อ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   จำนวน  1  ข้อ 
 
 

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                

ของนักเรียน 
------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
เพศ   ชาย  หญิง 
 
ตำแหน่ง  โปรดระบุ ................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

------------------------------------- 
คำชี้แจง : ให้ท่านพิจารณา ความเหมาะสมของของประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group)                 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ฉบับนี้                       
โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนความเหมาะสมในแต่ละข้อความตาม                     
ความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสมที่สุด 

รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 

      

2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของนักเรียน 
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รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรมสำหรับครู เพื่ อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

      

 
ผู้ประเมิน 

        (.......................................) 
              ............/................/............... 
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แบบสัมภาษณ์ 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

------------------------------------- 
เรื่อง  : ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
คำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน  แบ่ง
ออกเป็น                    3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     จำนวน   2  ข้อ 
  ตอนที่ 2 ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครู                  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
        จำนวน  3  ข้อ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   จำนวน  1  ข้อ 
 
 
 
 
 

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
เพศ   ชาย  หญิง 
 
ตำแหน่ง  โปรดระบุ ................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 
1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 
ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

------------------------------------- 
คำชี้แจง : ให้ท่านพิจารณา ความเหมาะสมของของแบบสัมภาษณ์ความต้องการและ
ความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ฉบับนี้ โดยทำเครื่องหมาย 
✓ ลงในช่องคะแนน   ความเหมาะสมในแต่ละข้อความตามความคิดเห็นของท่าน                      
ซึ่งมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสมที่สุด 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

      

2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อ บ ร ม ส ำ ห รั บ ค รู เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
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รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

      

 
     ผู้ประเมิน 
        (.......................................) 

  ............/................/………..  

 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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หลักสตูรสำหรบัครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการประดิษฐด์อกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ 
 

 
 

 
 
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

204 

คำนำ 

 

  หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผล                          
การจัดกิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง ให้เต็มตามศักยภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้ างทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังสร้างให้นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้  

- แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้อดีตสู่ปัจจุบันผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความคิด  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 จัดจำหน่ายได้ราคา 

 ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กำหนดเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ                  
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
กระตือรือร้น ความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของผู้ใช้หลักสูตรให้
เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของนักเรียน มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 1. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เข้ารับการอบรม   
ทุกคน  
 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ                   
ตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เข้ารับการอบรม 
 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝั งและส่งเสริมให้ผู้ข้ารับการอบรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม                                        
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 
 4. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ                                
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
   

 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผลการจัด
กิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง ให้เต็มตามศักยภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา                
ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังสร้างให้นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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แนวทางการจัดหลักสูตร 
 

 หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จัดเพ่ือครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม ในเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วนำผลการอบรมที่ได้รับไป
ขยายผลสู่นักเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีแนวการจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม 
 3. จัดกิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดำเนินการ                
โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม 
 4. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิตและเน้นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

 การจัดหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบสาธิตและเน้น                       
การปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน วิทยากร/ผู้นำ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิมของ                         
ผู้เข้ารับการอบรม โดยการใช้คำถาม นอกจากนี้ วิทยากร/ผู้นำ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
ร่วมกันกำหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 
 2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกัน                      
ในแสวงหาความรู้  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นที่ ตั้ งไว้                                    
วิทยากร/ผู้นำ ออกแบบกลุ่มให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม รวมทั้ งการสร้าง
ประสบการณ์ใหม ่แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
 3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นที่ผู้ เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน                      
โดยวิทยากร/ผู้นำมีหน้าที่ดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติทักษะตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม 
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 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรม แต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูลจาก
ประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ต่อประสบการณ์ใหม่ที่
ได้รับ 
 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงาน
ของตนเองโดยใช้แนวคิดจากข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจนำความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มอื่นมาพัฒนาให้
ดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานที่ต่างจากเดิม หรืออาจได้แนวคิดจากข้อเสนอแนะของ
วิทยากร/ผู้นำ มาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในสภาพการณ์จริงได้ 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคทฤษฎี : วิทยากร/ผู้นำ จะทำหน้าที่บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
การสอน ร่วมกับการทำกิจกรรมซักถาม สนทนา ตอบโต้กันระหว่างวิทยากร/ผู้นำ กับผู้เข้ารับการ
อบรม เพ่ือให้เกิดการอภิปรายขยายความเข้าใจ 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคปฏบิัติ : วิทยากร/ผู้นำ จะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ สาธิตและเน้นที่การ
ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม
การสาธิตจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและ
ความถูกต้องตามขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงผลงาน เพ่ือประเมินความสามารถ
ภาคปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห ์

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง 

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู ้

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมสาธิตและเน้นการปฏิบัติ 
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คำอธิบายหลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน  
จำนวน 12 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ รูปแบบ และกระบวนการในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจน

การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า การวางแผนกลยุทธ์

การตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คำนวณต้นทุน กำไร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 โดยการกำหนดหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบัน ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การวางแผน ลงมือปฏิบัติ การนำเสนอและอภิปราย การวัดและ

ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขผลงาน โดยใช้ทักษะในการด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์                     

ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการ 

ก่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ ความซื่อสัตย์ ความขยันและความอดทน                      

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความประหยัดในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ อันนำไปสู่

การขยายผลการอบรมสู่นักเรียนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนสามารถต่อยอดจาก

กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

  หลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

  1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย 

  1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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 2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

  2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแบบดั้งเดิมได้ 

  2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

  2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 3. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  3.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                                   
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะความคิด

สร้างสรรค ์
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 

 เรียนรูอ้ดีตสู่
ปัจจุบันผ่าน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

คิด
ดัดแปลง
แผลงงาน

ใหม่ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

นำเสนอ
ความคิด 

จัด
จำหน่ายได้

ราคา 

จำนวนชั่วโมงที่ใช้จัดกิจกรรม 3 3 3 3 

จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. ด้านพุทธิพิสัย (K)     

1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย 

✓    

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

✓ ✓   

2. ด้านทักษะพิสัย (P)     

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐด์อกไม้ใบตองแบบดั้งเดิมได้ ✓ ✓ ✓  

2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

 ✓ ✓  

2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

3. ด้านจิตพิสยั (I)     

3.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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สื่อการเรียนรู้ 
 

1. สื่อการเรียนรู้ 
 1.1 งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 1)พวงมาลัยข้อมือ ๒)พานพุ่มสักการะ และ 3)พานกระทงดอกไม้                
ธูปเทียนแพ 
 1.2 วีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
 1.3 คอมพิวเตอร 
 1.4 อินเทอร์เน็ต 
   1.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 1.6 วัสดุ – อุปกรณ์ในการดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
 1.7 ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
 1.8 แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. บุคคล 
 2.1 วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
 2.2 วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

  การวัดและประเมินผลระหว่างการอบรม และหลังการอบรม ตามจุดประสงค์การเรียนรู้                     

โดยการวัดมีความครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ด้านพุทธิพิสัย 

   1.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

ของไทย 

  1.2 ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 2. ด้านทักษะพิสัย 

  2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแบบดั้งเดิม และแบบสร้างสรรค์ ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  2.2 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

อย่างเหมาะสม 
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 3. ด้านจิตพิสัย 

  3.1 ความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

  

การตัดสินผลการประเมิน 

  1. ผ่าน   หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100  ปฏิบัติ

กิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 

  2. ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 100  ไม่ผ่าน

การปฏิบัติกิจกรรมและไม่มีผลงาน/ชิ้นงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 

 

คำชี้แจง 
 

  หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 12 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของครู ก่อนขยายผล                          
การจัดกิจกรรมไปสู่นักเรียน โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง ให้ เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้ งด้านร่างกาย                        
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังสร้างให้นักเรียน มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้  

- แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้อดีตสู่ปัจจุบันผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความคิด  
- แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 จัดจำหน่ายได้ราคา 

 ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กำหนดเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ                     
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม                 
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เกิดความกระตือรือร้นความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของผู้ใช้
หลักสูตรให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น 
 

แผน จุดประสงค ์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ 
การวัดและ             

การ
ประเมินผล 

แผนที่ 1 เรียนรู้
อดีต             สู่
ปัจจุบัน ผา่น
เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ 
( 3 ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้   ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัประวัต ิ                
ความเป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ของไทย 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้    ความเข้าใจใน
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. ความรู้
เกี่ยวกบั
ประวัติความ
เป็นมาของงาน
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
2. ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
2. การบรรยาย 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกบัประวัติ
ความเป็นมาของ
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง และ
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. แบบทอดสอบก่อน
เรียน เร่ือง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. งานประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองประเภท
ต่างๆ 
3. ใบงานที่ 1 เร่ือง 
การออกแบบงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

1. การทำ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
เร่ือง การ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. การทำใบ
งานที่ 1 เร่ือง 
การออกแบบ
งานประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง 
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

แผนที่ 2  คิด
ดัดแปลงแผลงงาน
ใหม่ (จำนวน 3 
ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองแบบดั้งเดิมได้ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถสร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

1. ความรู้
เกี่ยวกบัการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2. ทักษะการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การแบ่งกลุ่มลง
มือปฏิบัติงานการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. วัสดุ –              
อุปกรณ์                
ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง 

1. ผลงานการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
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แผน จุดประสงค ์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ 
การวัดและ             

การ
ประเมินผล 

แผนที่ 3 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำเสนอความคิด 
(จำนวน 3 ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

1. ทักษะการ
นำเสนอ
ผลงาน 

1. การนำเสนอ
ผลงานการ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. การ
นำเสนอ
ผลงานการ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

แผนที่ 4  จัด
จำหน่ายได้ราคา 
(จำนวน 3 ชั่วโมง) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. ทักษะการ
หาช่องทางจัด
จำหน่าย 
2. ความพึง
พอใจต่อการใช้
หลักสูตร 

1. การอภปิราย
เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดจำหน่าย
ผลงาน 
2. ความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตร 
3. การทดสอบหลัง
เรียน 

1. เอกสารเกี่ยวกับ
การจัดจำหน่าย
ผลงาน 
2. แบบทอดสอบหลัง
เรียน เร่ือง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1. การทำ
แบบทดสอบ
หลังเรียน เร่ือง 
การประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง 
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
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แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

แผนที่ 1 เรื่อง เรียนรู้อดีตสู่ปัจจุบันผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์   เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน  นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์        ชื่อวิทยากร ............................................. 

1. สาระสำคัญ 
ประวัติเริ่มต้นของคนไทยที่รู้จักการนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ตอนหนึ่งในหนังสือ 

พระราชพิธีสิบสองเดือน ดังนี้ “แต่โบราณสมัยก่อนกรุงสุโขทัย บรรพบุรุษของไทยได้คิดประดิษฐ์ 
ใบไม้ เป็นแบบต่างๆ มากมายแต่ไม่ผู้ใดจดบันทึกไว้ในอนุชนรุ่นหลังได้ค้นคว้า จนถึงสมัยสมเด็จ               
พระร่วงเจ้ามีนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอกในสมัยนั้น ได้จดบันทึกเรื่องราวของตนเองไว้ นางเอง
เป็นหญิงนักปราชญ์ มีความรอบรู้ในพิธีการต่างๆ งานประดิษฐ์ งานฝีมือและอ่ืนๆ ตลอดจนมีความรู้
ทางหนังสือ ด้วยความปรีชาสามารถของนางนพมาศ เราจึงได้มีโอกาสทราบว่า การจัดดอกไม้ของไทย
มีจุดเริ่มต้นแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา” จากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจพอสรุปคราวๆ ได้ว่า งานดอกไม้ใบตอง
ของไทยนั้นมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ในขณะนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 
ซึ่งเริ่มมีการจดบันทึกเป็นรูปแบบ แบบแผนกันอย่าสงจริงจังในสมัยพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยและสืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงให้มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มาก
ขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยบนพื้นฐานของต้นแบบงานที่ทรงคุณค่า 

การค้นคว้าความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ งสม
ความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้หรือ
กล่าวง่ายๆ คือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด” โดยเมื่อทราบหลักการแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นั้นแท้จริง คือ การนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาเพ่ิมมูลค่าให้กับการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วเกิดความเจริญงอกงามข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

ของไทย 

 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์                        

ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

3. ทักษะอาชีพ 
 1. ทักษะแสวงหาความรู้ 
 2. ทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม 
 

4. คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 
           1. ความขยันและอดทน 
           2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 
  3. มีระเบียบวินัย  
 

5. กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 วิทยากร/ผู้นำ แนะนำตนเอง จากนั้นนำผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองให้ผู้
เข้ ารับ การอบรม ได้ รับ ชม  จำน วน  3  ชิ้ น  คื อ  1 )พวงมาลั ยข้ อมื อ  ๒ )พาน พุ่ มสั กการะ                                   
และ 3)พานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรม                       
ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ทุกท่านทราบหรือไม่ว่างานประดิษฐ์ดอกไม่ใบตองที่นำมาแสดงให้ชมนี้
เรียกว่าอะไรบ้าง 
   - ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าจุดกำเนิดของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองของไทย
มาจากสมัยใด และเริ่มต้นจากเหตุการณ์ใด 
  1.2 วิทยากร/ผู้ นำ ให้ ผู้ เข้ ารับการอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง             
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 10 ข้อ) 
 2. ข้ันศึกษา/วิเคราะห์ 
  2.1 วิทยากร/ผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จากวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองจากอดีตถึง
ปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหลัก 
  2.2 ผู้ เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้  ร่วมกับวิทยากร/ผู้นำ ในแนวคิด                    
การบูรณาการการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  



  

 
 

217 

3. ข้ันปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง  
  3.1 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม (6 กลุ่ม) ประชุมวางแผนงานในการออกแบบ                 
และประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง(ใบงานที่ 1)  (โดยกำหนดให้ประดิษฐ์พานพุ่มจำนวน 1 พาน/1 กลุ่ม 
แต่ในแต่ละพานจะต้องประกอบด้วยงานดอกไม้ใบตอง 4 ประเภท คือ 1)งานมาลัย ๒)งานปักพุ่ม               
๓)งานเย็บแบบ และ4)งานกระทง โดยคณะผู้จัดการอบรมได้จัดเตรียมวัสดุไว้ให้) โดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบของการประดิษฐ์ให้มีความสร้างสรรค์ ทันสมัย                
และสามารถนำสู่การมีอาชีพในต่อไปได ้

4. ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ 
  4.1 ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เวลา 3 – 5 นาที                 
ต่อกลุ่ม ซึ่งต้องระบุถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนา
อาชีพในอนาคตได้ 
 5. ข้ันปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ 
  5.1 ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร/ผู้นำ ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอ
ผลงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สามารถปฏิบัติได้จริง 
  5.2 วิทยากร/ผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัย 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (จำนวน 3 ชิ้น คือ 1)พวงมาลัยข้อมือ ๒)พานพุ่มสักการะ                         
และ 3)พานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) 

2. วีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
3. ใบงานที่  1 เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
 4. วิทยากร 
 5. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงานที่  1 เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
2. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประดิษฐ์

ดอกไม้ใบตอง ของไทย 

ต ร ว จ                
ใบงาน 
 

ใบงานที่  1 เรื่อง การออกแบบงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ                         

ในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ต ร ว จ              
ใบงาน 

ใบงานที่  1 เรื่อง การออกแบบงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. ผู้ เข้ ารับ การอบรมมี ความ พึ งพอใจ
กิจกรรม พัฒ นาผู้ เรียน เพ่ื อ เสริมสร้ าง
ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ต ร ว จ              
ใบงาน 

ใบงานที่  1 เรื่อง การออกแบบงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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9. เกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

 ระดับ
คะแนน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความคดิ
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวนตั้งแต่ 
5 ส่วน 

ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวน 4 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 2 
ส่วน 

ชิ้นงานมี
ความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 
ต่างจากงาน
ในแบบ
ดั้งเดิม 
จำนวน 1 
ส่วน 

ด้านความ
ประณตี 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต ทั้ง 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 4 ส่วน 

ชิ้นงานมีการประดิษฐ์
มาอยา่งประณีต 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 2 ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มา
อย่างประณีต 
1 ส่วน 

ด้านการ
เลือกใช้วัสด ุ

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มากกวา่ 5 
ชนิดขึ้นไป 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 4 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ มา
เป็นส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 3 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 2 ชนิด 

มีการเลือกใช้
วัสดุ มาเป็น
ส่วนประกอบ
ในการ
ประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 1 
ชนิด 
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        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 4 ข้อ จาก 5 
ข้อ ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 3 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 2 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 1 ข้อ จาก 
5 ข้อ ดังนี ้
1.มีการ
ออกแบบตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการ
พัฒนา
รูปแบบที่
แตกต่างจาก
งานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็น
ที่ต้องการ
ของ
ท้องตลาด 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

221 

ระดับการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ช่วงคะแนน ระดับความสามารถ 

16.00 – 20.00 มากที่สุด 

13.00 – 15.99 มาก 
10.00 – 12.99 ปานกลาง 

7.00 – 9.99 น้อย 

4.00 – 6.99 น้อยที่สุด 
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10. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 10.1 ผลการจัดกิจกรรม 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2 ปัญหา/อุปสรรค 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................... 
    (นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์) 

        ผู้สอน 
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ 
                                                                                  (นางสาวปราณี เอกมอญ) 
       ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ                  
                                                                               (…………………………………………..) 
                ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
......................................................................................................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมวางแผนงานในการออกแบบ และประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง                  
(โดยกำหนดให้ประดิษฐ์พานพุ่มจำนวน 1 พาน/1 กลุ่ม แต่ ในแต่ละพานจะต้องประกอบด้วย                        
งานดอกไม้ใบตอง 4 ประเภท คือ 1)งานมาลัย 2)งานปักพุ่ม 3)งานเย็บแบบ และ4)งานกระทง                  
ซึ่ งคณะผู้จัดการอบรมได้จัดเตรียมวัสดุ ไว้ให้ ) โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหลัก                                  
เพ่ือพัฒนารูปแบบของการประดิษฐ์ให้มีความสร้างสรรค์ ทันสมัย และสามารถนำสู่การมีอาชีพใน
ต่อไปได ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมาชิกกลุ่ม 
1. .............................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................... 
4. ............................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................ 
6. ................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

แผนที่ 2 เรื่อง คิดดัดแปลงแผลงงานใหม่                       เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน  นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์       ชื่อวิทยากร ............................................. 

1. สาระสำคัญ 
  ปัจจุบันในระบบการศึกษาทุกๆ ระบบ มีการจัดการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลาย                     

ของเชื้อชาติ วัฒนธรรมและมีประเพณีที่สั่งสม สืบทอดกันมานานหลายต่อหลายรุ่น ซึ่งนักเรียน

สมควรได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังเพ่ือปฏิบัติและส่งต่อวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถสร้างสรรค์     

สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา  แต่ทว่านักเรียนส่วนใหญ่กลับไม่รับการปลูกฝังในการรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ขึ้นมาเลย ซึ่งหากจะมองถึงสาเหตุของปัญหาก็จะพบว่าครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สาระงานประดิษฐ์ นั้นขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์งาน

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังไม่สามารถหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่

ประดิษฐ์ขึ้นได้ ส่งผลให้ไม่มีการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งอาจมาจากหลากหลาย

สาเหตุ เช่น การถูกปลูกฝังมาในรูปแบบเดิมๆ นักเรียนขาดโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น                         

รวมถึงวิธีการสอนแบบเดิมๆของครูหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียน ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ

กระบวนการความคดิสร้างสรรค์ 

  การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าครูและนักเรียนแทบจะไม่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์                      
ที่จะประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในรูปแบบใหม่ๆ เลย ดังนั้น จำเป็นต้องหากิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับเนื้อหาในชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามาจัดเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ต่อยอดให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแบบดั้งเดิมได้ 
  2. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได ้
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3. ทักษะอาชีพ 
 1. ทักษะแสวงหาความรู้ 
 2. ทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม 
 

4. คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 
           1. ความขยันและอดทน 
           2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 
  3. มีระเบียบวินัย  
 

5. กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 วิทยากร/ผู้นำ เชื่อมโยงความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วถึงกิจกรรมที่ได้
มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ คือ การออกแบบงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  1.2 วิทยากร/ผู้นำ นำวัสดุ – อุปกรณ์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม เพื่อประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว 
 2. ข้ันศึกษา/วิเคราะห์ 
  2.1 ผู้ เข้ารับการอบรม วางแผนการดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามที่
ออกแบบไว้ เพ่ือให้การทำงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ข้ันปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง  
  3.1 ผู้ เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง ตามแผนงานที่ ได้ออกแบบ                     
และวางแผนไว้ โดยมีวิทยากร/ผู้นำ เป็นผู้คอยสนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆ เมื่อผู้เข้ารับการ
อบรมต้องการ 
 4. ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ 
  4.1 วิทยากร/ผู้นำ และผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยน สรุปปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองต่อไป 
 5. ข้ันปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ 
  5.1 วิทยากร/ผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัย 
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6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. วัสดุ – อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

2. ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. วิทยากร 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้

ใบตองแบบดั้งเดิมได ้

ตรวจ
ผลงาน 

ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์

ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

ตรวจ
ผลงาน 

ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

9. เกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

 ระดับ
คะแนน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความคดิ
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวนตั้งแต่ 
5 ส่วน 

ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวน 4 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 2 
ส่วน 

ชิ้นงานมี
ความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 
ต่างจากงาน
ในแบบ
ดั้งเดิม 
จำนวน 1 
ส่วน 
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        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความ
ประณตี 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต ทั้ง 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 4 ส่วน 

ชิ้นงานมีการประดิษฐ์
มาอยา่งประณีต 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 2 ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มา
อย่างประณีต 
1 ส่วน 

ด้านการ
เลือกใช้วัสด ุ

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มากกวา่ 5 
ชนิดขึ้นไป 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 4 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ มา
เป็นส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 3 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 2 ชนิด 

มีการเลือกใช้
วัสดุ มาเป็น
ส่วนประกอบ
ในการ
ประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 1 
ชนิด 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์

1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย 

ได ้

มี 4 ข้อ จาก 5 
ข้อ ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง 

มี 3 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป 

ได้ 

มี 2 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง 

มี 1 ข้อ จาก 
5 ข้อ ดังนี ้
1.มีการ
ออกแบบตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการ
พัฒนา
รูปแบบที่
แตกต่างจาก 
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        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

งานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็น
ที่ต้องการ
ของ
ท้องตลาด 

 
 

ระดับการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ช่วงคะแนน ระดับความสามารถ 
16.00 – 20.00 มากที่สุด 

13.00 – 15.99 มาก 

10.00 – 12.99 ปานกลาง 
7.00 – 9.99 น้อย 

4.00 – 6.99 น้อยที่สุด 
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10. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 10.1 ผลการจัดกิจกรรม 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2 ปัญหา/อุปสรรค 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................... 
    (นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์) 

        ผู้สอน 
ความคิดเห็น 
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

   ลงชื่อ 
                                                                                  (นางสาวปราณี เอกมอญ) 
       ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
                                                                                     
ความคิดเห็น 
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ                  
                                                                               (…………………………………………..) 
                ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
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แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

แผนที่ 3 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความคิด                     เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน  นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์        ชือ่วิทยากร ............................................. 

1. สาระสำคัญ 
  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ควบคู่กับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการ

อบรมได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปถ่ายทอด ต่อยอดความคิดให้กับนักเรียนผ่าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจกรรมที่ครูรับผิดชอบอยู่ได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. ทักษะอาชีพ 
 1. ทักษะการนำเสนอผลงาน 
 2. ทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม 
 

4. คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 
           1. ความขยันและอดทน 
           2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 
  3. มีระเบียบวินัย  
 

5. กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 วิทยากร/ผู้นำ เชื่อมโยงความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วถึงกิจกรรมที่ได้
มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ คือ การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2. ข้ันศึกษา/วิเคราะห์ 
  2.1 ผู้ เข้าอบรมทำการตกแต่งเพ่ิมเติมในงานประดิษฐ์ให้สวยงาม พร้อมซ้อม                 
การนำเสนอ เพ่ือทำการนำเสนอผลงานให้กับเพื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 3. ข้ันปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง  
  3.1 ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
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 4. ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ 
  4.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ เข้ารับการอบรม และวิทยากร/ผู้นำ                         
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อต่อยอดผลงาน และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
 5. ข้ันปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ 
  5.1 วิทยากร/ผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัย 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1. ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. วิทยากร 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตรวจ
ผลงาน 

ผลงาน การป ระดิ ษ ฐ์
ด อ ก ไ ม้ ใ บ ต อ ง เ ชิ ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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9. เกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

 ระดับ
คะแนน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความคดิ
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวนตั้งแต่ 
5 ส่วน 

ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวน 4 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 2 
ส่วน 

ชิ้นงานมี
ความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 
ต่างจากงาน
ในแบบ
ดั้งเดิม 
จำนวน 1 
ส่วน 

ด้านความ
ประณตี 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต ทั้ง 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 4 ส่วน 

ชิ้นงานมีการประดิษฐ์
มาอยา่งประณีต 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 2 ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มา
อย่างประณีต 
1 ส่วน 
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        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านการ
เลือกใช้วัสด ุ

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มากกวา่ 5 
ชนิดขึ้นไป 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 4 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ มา
เป็นส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 3 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 2 ชนิด 

มีการเลือกใช้
วัสดุ มาเป็น
ส่วนประกอบ
ในการ
ประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 1 
ชนิด 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 4 ข้อ จาก 5 
ข้อ ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 3 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 2 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 1 ข้อ จาก 
5 ข้อ ดังนี ้
1.มีการ
ออกแบบตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการ
พัฒนา
รูปแบบที่
แตกต่างจาก
งานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็น
ที่ต้องการของ
ท้องตลาด 
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ระดับการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ช่วงคะแนน ระดับความสามารถ 
16.00 – 20.00 มากที่สุด 

13.00 – 15.99 มาก 

10.00 – 12.99 ปานกลาง 
7.00 – 9.99 น้อย 

4.00 – 6.99 น้อยที่สุด 
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10. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 10.1 ผลการจัดกิจกรรม 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2 ปัญหา/อุปสรรค 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................... 
    (นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์) 

        ผู้สอน 
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

   ลงชื่อ 
                                                                                  (นางสาวปราณี เอกมอญ) 
       ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
                                                                                     
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................... 

ลงชื่อ                  
                                                                               (…………………………………………..) 
                ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
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แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

แผนที่ 4 เรื่อง จัดจำหน่ายได้ราคา      เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน  นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์       ชื่อวิทยากร ............................................. 

1. สาระสำคัญ 
  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ควบคู่กับการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการ

อบรมได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปถ่ายทอด ต่อยอดความคิดให้กับนักเรียนผ่าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจกรรมที่ครูรับผิดชอบอยู่ได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์                      
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. ทักษะอาชีพ 
 1. ทักษะการนำเสนอผลงาน 
 2. ทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม 
 

4. คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 
           1. ความขยันและอดทน 
           2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 
  3. มีระเบียบวินัย  
 

5. กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 วิทยากร/ผู้นำ เชื่อมโยงความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วถึงกิจกรรมที่ได้
มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ คือ การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2. ข้ันศึกษา/วิเคราะห์ 
  2.1 ผู้เข้าอบรม 
 3. ข้ันปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง  
  3.1 ผู้เข้ารับการอบรม 
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4. ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ 
  4.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร/ผู้นำ ใน
หัวข้อดังนี้ 

4.1.1 การต่อยอดผลงาน และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต 

4.1.2 แนวทางในการจัดจำหน่ายและช่องทางการตลาด 
4.1.3 การออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เพ่ือใช้ในการจัดจำหน่าย 

  4.2 เข้ารับการอบรม และวิทยากร/ผู้นำร่วมกันสรุปความรู้ที่ ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. ข้ันปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้ 
  5.1 วิทยากร/ผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัย 
  5.2 วิทยากร/ผู้นำ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 10 ข้อ) 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1. ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. วิทยากร 
3. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตรวจ
แบบทดสอบ 

 
 

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่อง การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
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9. เกณฑ์การวัดและการประเมินผล 

 ระดับ
คะแนน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านความคดิ
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวนตั้งแต่ 
5 ส่วน 

ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิมจำนวน 4 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ต่างจากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ต่าง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม จำนวน 2 
ส่วน 

ชิ้นงานมี
ความคิด 
ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 
ต่างจากงาน
ในแบบ
ดั้งเดิม 
จำนวน 1 
ส่วน 

ด้านความ
ประณตี 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต ทั้ง 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. ส่วนยอด 
2. ส่วนพุ่ม 3.ส่วน
กระทงรองพุ่ม 4. 
ส่วนอุบะ และ 5.
ส่วนงานมาลัย 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 4 ส่วน 

ชิ้นงานมีการประดิษฐ์
มาอยา่งประณีต 3 
ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มาอยา่ง
ประณีต 2 ส่วน 

ชิ้นงานมีการ
ประดิษฐ์มา
อย่างประณีต 
1 ส่วน 
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        ระดับ 
      คะแนน 
 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

5 4 3 2 1 

ด้านการ
เลือกใช้วัสด ุ

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มากกวา่ 5 
ชนิดขึ้นไป 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 4 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ มา
เป็นส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 3 ชนิด 

มีการเลือกใช้วัสดุ 
มาเป็น
ส่วนประกอบใน
การประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย แปลก
ใหม่ 2 ชนิด 

มีการเลือกใช้
วัสดุ มาเป็น
ส่วนประกอบ
ในการ
ประดิษฐ ์ที่
หลากหลาย 
แปลกใหม่ 1 
ชนิด 

ด้านความ
สอดคล้องกับ

แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

หากมีครบทั้ง 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน 

มี 4 ข้อ จาก 5 
ข้อ ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 3 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดตอ่ไป
ได้ 
4.สามารถจัดจำหนา่ย
ได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 2 ข้อ จาก 5 ขอ้ 
ดังนี้ 
1.มีการออกแบบ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการพัฒนา
รูปแบบที่แตกตา่ง
จากงานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็นที่
ต้องการของ
ท้องตลาด 

 

มี 1 ข้อ จาก 
5 ข้อ ดังนี ้
1.มีการ
ออกแบบตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.มีการ
พัฒนา
รูปแบบที่
แตกต่างจาก
งานในแบบ
ดั้งเดิม 

3.ชิ้นงานยัง
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้ 

4.สามารถจัด
จำหนา่ยได ้

5.ชิ้นงานเป็น
ที่ต้องการ
ของ
ท้องตลาด 
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ระดับการประเมินทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ช่วงคะแนน ระดับความสามารถ 
16.00 – 20.00 มากที่สุด 

13.00 – 15.99 มาก 

10.00 – 12.99 ปานกลาง 
7.00 – 9.99 น้อย 

4.00 – 6.99 น้อยที่สุด 
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10. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 10.1 ผลการจัดกิจกรรม 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2 ปัญหา/อุปสรรค 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................... 
    (นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์) 

        ผู้สอน 
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 

   ลงชื่อ 
                                                                                  (นางสาวปราณี เอกมอญ) 
       ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
                                                                                     
ความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ                  
                                                                               (…………………………………………..) 
                ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
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แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน 

เรื่อง การประดิษฐด์อกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

คำชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้ งหมด จำนวน 10 ข้อ ใช้ เวลา 15 นาทีในการทำ

แบบทดสอบ 

2. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล บนกระดาษคำตอบให้สมบูรณ์ 

3. ห้ามนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ 

4. ข้อสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนระบายคำตอบที่

ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือกลงในกระดาคำตอบที่จัดไว้ให้ 

 

1. งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามท่ีมีบันทึกในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยใด 

 1) สมัยสุโขทัย    2) สมัยอยุธยา 

 3) สมัยธนบุรี    4) สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

2. งานประดิษฐ์ชิ้นใดในภาพไม่จัดเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

 1)     2)  

 

 

 

 

 3)      4)  
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3. สาเหตุใดที่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 1) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย 

 2) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีราคาสูง และใช้เวลาในการประดิษฐ์นาน 

 3) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีขั้นตอน วิธีการในการประดิษฐ์ยาก ซับซ้อน                      

และปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์เป็นน้อยมาก 

 4) ถูกทุกข้อ 
 

4. ใครเป็นผู้รักษา สืบสาน งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้ดีที่สุด 

 1) หญิงร้อยมาลัยขาย โดยใช้ดอกไม้ที่ไม่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุน 

 2) ฟ้าศึกษาและดัดแปลงงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 

 3) แก้วต่อราคางานพวงมาลัยที่จะซื้อไปไหว้พระ เพราะเห็นว่าราคาแพงไป 

 4) น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปักพานพุ่มแบบโบราณ แต่ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ 
 

5. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไร 

 1) แนวคิดการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจบน พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา                            

การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม

ความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 

 2) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิม สู่การพัฒนาที่มุ่ง

สู่การนำสังคมในอดีตมาสู่ปัจจุบัน 

 3) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี งานวิจัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้เกิดรูปแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ 

 4) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจเดิม แต่มีการพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ 

ผ่านการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ จากอดีต สู่ปัจจุบัน 
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6. ร้านใดนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำสินค้าได้ดีที่สุด 

 1) ร้าน A ผลิตผ้าไหมโดยใช้รูปแบบ สีสัน แบบดั้งเดิม 

 2) ร้าน B ผลิตขนมไทยโดยมีการประยุกต์วัตถุดิบใหม่ๆ มาดัดแปลงในขนม 

 3) ร้าน C ผลิตกระเป๋าตามความต้องการของลูกค้า 

 4) ร้าน D ผลิตจานเซรามิคให้มีรูปแบบสวยงามแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง 
 

7. พวงมาลัยพวงใดประดิษฐ์ขึ้น  ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1)      2) 

 

 

 

 

 

  

 3)       4) 

 

 

 

 
 

8. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) ได้ เพราะ มีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ 

 2) ไม่ได้ เพราะ ถึงจะมีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ซื้อ 

 3) ได้ เพราะ มีการพัฒนารูปแบบของสินค้าโดยใช้พ้ืนฐานเดิมและเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ลงไป 

จนได้สินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น 

 4) ไม่ได้ เพราะ ไม่มีการพัฒนารูปแบบของสินค้าแต่เป็นการพัฒนาวิธีการขายเท่านั้น 
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9. วัฒนธรรมดั้งเดิมมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) มี เพราะ ถือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

 2) ไม่มี เพราะ การสร้างสรรค์คือการคิดงานขึ้นใหม่ 

 3) มี เพราะ การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ย่อมเกิดจากการสั่งสมวัฒนธรรม และดัดแปลงจนได้งานที่

มีความสร้างสรรค ์

 4) ไม่มี เพราะ การสร้างสรรค์ย่อมไม่จำเป็นต้องมีพ้ืนฐานใดๆ ทั้งสิ้น 
 

10. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สมควรทำหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) สมควรทำ เพราะ ถือว่าเป็นการพัฒนางานดอกไม้ใบตองให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้น 

 2) ไม่สมควรทำ เพราะ เป็นการทำให้งานถูกดัดแปลงรูปแบบไป 

 3) สมควรทำ เพราะ ถือเป็นการสืบทอดงานประดิษฐ์ให้คงอยู่สืบไป 

 4) ไม่สมควรทำ เพราะ คนไทยยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน  

เรื่อง การประดิษฐด์อกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

คำชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้ งหมด จำนวน 10 ข้อ ใช้ เวลา 15 นาทีในการทำ

แบบทดสอบ 

2. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล บนกระดาษคำตอบให้สมบูรณ์ 

3. ห้ามนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ 

4. ข้อสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนระบายคำตอบที่

ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือกลงในกระดาคำตอบที่จัดไว้ให้ 

 

1. งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามท่ีมีบันทึกในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยใด 

 1) สมัยสุโขทัย    2) สมัยอยุธยา 

 3) สมัยธนบุรี    4) สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

2. งานประดิษฐ์ชิ้นใดในภาพไม่จัดเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

 1)     2)  

 

 

 

 

 3)      4)  
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3. สาเหตุใดที่งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 1) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย 

 2) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีราคาสูง และใช้เวลาในการประดิษฐ์นาน 

 3) เพราะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองมีขั้นตอน วิธีการในการประดิษฐ์ยาก ซับซ้อน และ

ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์เป็นน้อยมาก 

 4) ถูกทุกข้อ 
 

4. ใครเป็นผู้รักษา สืบสาน งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้ดีที่สุด 

 1) หญิงร้อยมาลัยขาย โดยใช้ดอกไม้ที่ไม่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุน 

 2) ฟ้าศึกษาและดัดแปลงงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 

 3) แก้วต่อราคางานพวงมาลัยที่จะซื้อไปไหว้พระ เพราะเห็นว่าราคาแพงไป 

 4) น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปักพานพุ่มแบบโบราณ แต่ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ 
 

5. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไร 

 1) แนวคิดการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจบน พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา                           

การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม

ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 

 2) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิม สู่การพัฒนาที่มุ่ง

สู่การนำสังคมในอดีตมาสู่ปัจจุบัน 

 3) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี งานวิจัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้เกิดรูปแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ 

 4) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจเดิม แต่มีการพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ 

ผ่านการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ จากอดีต สู่ปัจจุบัน 
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6. ร้านใดนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำสินค้าได้ดีที่สุด 

 1) ร้าน A ผลิตผ้าไหมโดยใช้รูปแบบ สีสัน แบบดั้งเดิม 

 2) ร้าน B ผลิตขนมไทยโดยมีการประยุกต์วัตถุดิบใหม่ๆ มาดัดแปลงในขนม 

 3) ร้าน C ผลิตกระเป๋าตามความต้องการของลูกค้า 

 4) ร้าน D ผลิตจานเซรามิคให้มีรูปแบบสวยงามแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง 
 

7. พวงมาลัยพวงใดประดิษฐ์ขึ้น  ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1)      2) 

 

 

 

 

 

  

 3)       4) 

 

 

 

 

8. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) ได้ เพราะ มีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ 

 2) ไม่ได้ เพราะ ถึงจะมีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ซื้อ 

 3) ได้ เพราะ มีการพัฒนารูปแบบของสินค้าโดยใช้พ้ืนฐานเดิมและเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ลงไป 

จนได้สินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น 

 4) ไม่ได้ เพราะ ไม่มีการพัฒนารูปแบบของสินค้าแต่เป็นการพัฒนาวิธีการขายเท่านั้น 
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9. วัฒนธรรมดั้งเดิมมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) มี เพราะ ถือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

 2) ไม่มี เพราะ การสร้างสรรค์คือการคิดงานขึ้นใหม่ 

 3) มี เพราะ การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ย่อมเกิดจากการสั่งสมวัฒนธรรม และดัดแปลงจนได้งานที่

มีความสร้างสรรค ์

 4) ไม่มี เพราะ การสร้างสรรค์ย่อมไม่จำเป็นต้องมีพ้ืนฐานใดๆ ทั้งสิ้น 
 

10. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สมควรทำหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1) สมควรทำ เพราะ ถือว่าเป็นการพัฒนางานดอกไม้ใบตองให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้น 

 2) ไม่สมควรทำ เพราะ เป็นการทำให้งานถูกดัดแปลงรูปแบบไป 

 3) สมควรทำ เพราะ ถือเป็นการสืบทอดงานประดิษฐ์ให้คงอยู่สืบไป 

 4) ไม่สมควรทำ เพราะ คนไทยยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลกัสูตรสำหรับครู 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ของนักเรียน 
---------------------------------------- 

เรื่อง  : ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ                             
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

คำชี้แจง : แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     จำนวน   2  ข้อ 

  ตอนที่  2 ความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

        จำนวน  11  ข้อ 

โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อความตามความคิดเห็นของท่าน                          
ซึ่งมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
   ระดับ 3 หมายถึง  มาก 
   ระดับ 2 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ 1 หมายถึง  น้อย 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   จำนวน  1  ข้อ 

 

 
 

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ   ชาย  หญิง 
ตำแหน่ง  โปรดระบุ ................................................................... 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรม ที่ มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 
3 2 1 

ด้านการจัดหลักสูตร    

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของครูผู้เข้ารับการอบรม 

   

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และ
ความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม 

   

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิด
คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 

   

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร    

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย 

   

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมที่กระต้นความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม 

   

3.หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่
ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 
3 2 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร    

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

   

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองที่ดีข้ึน 

   

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากขึ้น 

   

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 

   

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม                         
ที่มีต่อหลกัสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
------------------------------------- 

คำชี้แจง : ให้ท่านพิจารณา ความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ฉบับนี้ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
คะแนนความเหมาะสมในแต่ละข้อความตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
   ระดับ +1 หมายถึง มีความเหมาะสม 
   ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
   ระดับ -1 หมายถึง  ไม่มีความเหมาะสม 
และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสมที่สุด 

รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครู
ผู้เข้ารับการอบรม 

    

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม  ความถนัด และความสนใจของ
ครูผู้เข้ารับการอบรม 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
เหมาะสม ข้อเสนอนแนะ 

+1 0 -1 
3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครู
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครู
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะในการ
ประกอบอาชีพ 

    

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรม
โดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

    

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรม
โดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่กระต้น
ความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม 

    

3.หลักสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัดกิจกรรม
โดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้า
รับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
เหมาะสม ข้อเสนอนแนะ 

+1 0 -1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ได้ 

    

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดีข้ึน 

    

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้ครูมีทักษะในการ
สร้างสรรค์มากข้ึน 

    

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการป ระดิ ษ ฐ์ ด อก ไม้ ใบ ตองเชิ ง เศ รษ ฐกิ จ
สร้างสรรค์  ของนักเรียน ทำให้ครูนำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

    

                                                              
        ผู้ประเมิน 
        (.......................................) 
              ............/................/............... 

 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ผลการประเมินเหมาะสม แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู              
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
2. ผลการประเมินความเหมาะสม แบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
ของนักเรียน 
3. ผลการประเมินความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

นักเรยีน 
------------------------------------- 

ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประเมินความเหมาะสมของ
ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

×̅ S.D. ความหมาย 
1 2 3 

1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

5 5 5 5 0.00 มีความ
เหมาะสม 

2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อ บ ร ม ส ำห รั บ ค รู เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

5 4 5 4.66 0.45 มีความ
เหมาะสม 

3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

5 4 5 4.66 0.45 มีความ
เหมาะสม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 

ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

นักเรียน 
------------------------------------- 

ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ความต้องการและความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

×̅ S.D. ความหมาย 
1 2 3 

1. ความสำคัญของ หลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

5 5 5 5 0.00 มีความ
เหมาะสม 

2. องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อ บ ร ม ส ำห รั บ ค รู เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

5 4 5 4.66 0.45 มีความ
เหมาะสม 

3. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ของการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน 

5 4 5 4.66 0.45 มีความ
เหมาะสม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม                         
ที่มีต่อหลกัสูตรสำหรับครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                       

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
------------------------------------- 

ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประเมินความเหมาะสม 
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

×̅ ความหมาย 
1 2 3 

ด้านการจัดหลักสูตร 
1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของครูผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และ
ความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะใน
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

+1 0 +1 0.66 มีความเหมาะสม 

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิด
คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 



  

 
 

261 

ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

×̅ ความหมาย 
1 2 3 

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 
1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่
กระต้นความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม 

+1 0 +1 0.66 มีความเหมาะสม 

3.หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่
ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 
1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนทำให้
ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้
ครูมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง                  
ที่ดีข้ึน 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

×̅ ความหมาย 
1 2 3 

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้
ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากข้ึน 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

4 . ห ลั ก สู ต รส ำห รั บ ค รู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้
ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 มีความเหมาะสม 

 



  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
2. ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
4. ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของนักเรียน 
ในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
ตารางท่ี 35 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
 

การทดสอบ 
จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คะแนนเต็ม ×̅ S.D. t-test 
Sig                 

(1 tailed) 

ก่อนเรียน 30 10 6.85 0.58 
- 5.93 .000 

หลังเรียน 30 10 8.93 0.34 
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ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง หลังการจัดหลักสูตรสำหรับครู 
ตารางท่ี 36 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง หลังการจัดหลักสูตรสำหรับ
คร ู
 

การประเมินความสามารถ ×̅ S.D. การแปรผล 

1. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 17.65 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านความประณีต 15.50 0.55 มาก 

3. ด้านการเลือกใช้วัสดุ 17.50 0.51 มากที่สุด 

4. ด้านความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

15.00 0.55 มาก 

รวม 16.41 0.57 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับ
ที ่

ด้านการจัดหลักสูตร 

1. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของครูผู้เข้ารับการอบรม 

2.83 0.38 มาก 2 

2. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม  ความถนัด และ

ความสนใจของครูผู้เข้ารับการอบรม 

2.83 0.38 มาก 2 

3. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นักเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

3.00 0.00 มาก 1 

4. หลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ

นั ก เรี ย น  ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู ผู้ เข้ ารั บ ก ารอบ รม เกิ ด

คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 

2.27 0.45 ปานกลาง 4 

รวม 2.73 0.30 มาก 3 
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ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ลำดับที่ 

ด้านสื่อประกอบการจัดหลักสูตร 

1 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด

กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 

2.83 0.38 มาก 1 

2 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิ ง เศ รษฐกิ จสร้ างสรรค์  ของนั ก เรียน                  

จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรม

ที่กระต้นความสนใจกับผู้เข้ารับการอบรม 

2.80 0.41 มาก 2 

3 .ห ลั ก สู ต รส ำห รั บ ค รู เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน จัด

กิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

2.77 0.43 มาก 3 

รวม 2.80 0.41 มาก 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

1 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียนทำให้ครู

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้

2.83 0.38 มาก 2 
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ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน (ต่อ) 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ×̅ S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ลำดับที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร 

2 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่ดี

ขึ้น 

2.93 0.25 มาก 1 

3 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูมีทักษะในการสร้างสรรค์มากขึ้น 

2.57 0.50 มาก 4 

4 . ห ลั กสู ต รส ำห รั บ ครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง

ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนักเรียน ทำให้

ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้

อย่างเหมาะสม 

2.77 0.43 มาก 3 

รวม 2.78 0.39 มาก 2 

รวมทั้งหมด 2.77 0.36 มาก  
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ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน 

ตารางที่ 38 ผลการประเมินความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียนที่ครูนำไปจัดการเรียนการสอน 

การประเมินความสามารถ 

จำนวนผู้
เข้ารับ
การ

อบรม 

×̅ S.D. แปรผล 

ด้านที่ 1 ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 90 15.80 0.59 มาก 

ด้านที่ 2 ด้านความประณีต 90 14.75 0.41 มาก 
ด้านที่ 3 ด้านการเลือกใช้วัสดุ 90 15.35 0.54 มาก 

ด้านที่ 4 ด้านความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

90 16.05 0.61 มากที่สุด 

สรุปผล 90 15.48 0.57 มาก 

 

 

 

 



  
 

 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กันยายน 2532 
สถานที่เกิด จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544       สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  

                    จากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2547       สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                     จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
                     อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2550       สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                     จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง  
                     จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2555        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต   
                     วิชาเอกการประถมศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์   
                     มหาวิทยาลยัศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
                     (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
พ.ศ. 2558        ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
                      สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 83 ถนนสวนตะไคร้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณีย์ 73000 

ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
นักเรียน ในวารสารบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 6  ฉบับที ่6 
ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563   
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