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ช่ือเรื่อง หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากร 
 ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก  
ช่ือผู้วิจัย นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า 
ปีท่ีศึกษา 2564 

                 บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร               
การอบรม “การเป็นวิทยากร” พัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดตาก เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมระหว่างก่อนอบรมและหลังการอบรม                
และศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้              
ในการศึกษา ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก จำนวน 20 คน ปีการศึกษา 2564 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรการอบรม“การเป็น
วิทยากร” แบบประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากร แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการเป็น
วิทยากร จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรการอบรม“การเป็น
วิทยากร” สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการ
ทดสอบค่าที (t - test แบบ Dependent) 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” โดยภาพรวมมีคุณภาพความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73)    
 2. ครูท่ีเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” มีความสามารถ                
ด้านการเป็นวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54)   
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรม “การเป็น
วิทยากร” หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
 4. ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด ( X = 4.61) 
 
1. บทนำ 
 การศึกษามีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นท่ีตระหนักและยอมรับกัน
โดยท่ัวไป เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณลักษณะท่ีดี มีความรู้ และพัฒนา
ความสามารถ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น               
โดยความสำคัญของการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้มีสิทธิทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันกับบุคคลทุกกลุ่ม 

 



เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มคนปกติหรือกลุ่มท่ีด้อยโอกาสทางสังคมท่ีเป็นคนพิการ ก็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทำให้กฎหมายแม่บททางการศึกษาได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาสำหรับกลุ่มท่ีด้อยโอกาสทางสังคมท่ีเป็นคนพิการในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสองความว่า 
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม          
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นพิเศษ ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัด
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 
2542 : 4) 
 จากสาระพระราชบัญญั ติการศึกษาดังกล่าว การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลท่ัวไป จึงมีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ขึ้น เพื่อให้การบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้าน
การศึกษาเป็นไปอย่างท่ัวถึงทุกระบบทุกระดับการศึกษา โดยมีใจความท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษาท่ีเป็น
ศูนย์การศึกษาพิเศษว่าเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ 
ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู 
บุคลากรและชุมชน รวมท้ังการจัดส่ือเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลือ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในประกาศกระทรวง และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติ มีสาระสำคัญท่ีกำหนดในมาตรา 6 วรรคสองความว่า ให้ครู
การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้การศึกษา
ต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ              
คนพิการ, 2551 : 2) 
 ในแต่ละจังหวัดจึงมีการจัดต้ังหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ ท่ีเรียกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ซึ่งมีบทบาทตามขอบเขตของงานด้านการศึกษาพิเศษ 8 ประการดังนี้ 1) จัดและส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI) และเตรียม             
ความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียน
เฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หน่วย งานท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 2) พัฒนา              
และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3) จัดระบบและส่งเสริม 



สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ             
4) จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อสำหรับคนพิการ 5) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 6) เป็นศูนย์ข้อมูลรวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ              
ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 7) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 8) ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย (พะโยม ชิณวงศ์, 2555 : 2) 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก จึงเป็นสถานศึกษาท่ีสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอด
ชีวิต จนคนพิการท่ีมารับบริการมีความพร้อมและสามารถส่งต่อไปยังโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
โรงเรียนเรียนร่วมได้ทุกปีการศึกษา และงานจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและ
ชุมชนในจังหวัดตาก เพื่อสร้างเจตคติ และองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานจัดอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้ปกครอง  
ซึ่งต้องดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้แก่คนพิการ กลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ครูและบุคลากรในโรงเรียนเรียนร่วม ซึ่งต้องดำเนินการจัดอบรมใน 
4 เรื่อง ดังนี้ 1) การคัดแยก คัดกรองเบื้องต้น 2) การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) 3) การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) 4) เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disabilities : LD)  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันโดย
วิทยากรท่ีเป็นคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอื่น ท่ีมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  
ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าท่ีจัดอบรมและนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กพิการ  
 แต่เท่าท่ีผ่านมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ยังไม่มีครูท่ีสามารถเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ทำหน้าท่ีจัดอบรมและนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา 
เด็กพิการ ผู้ศึกษาจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาหาวิธีท่ีจะพัฒนาให้ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดตาก ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านการเป็นวิทยากรในการอบรมได้ พบว่า 
หลักสูตร การอบรม เป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีจะพัฒนาให้ครู เป็นวิทยากรในการอบรมได้ เพราะ
หลักสูตรการอบรมจะช่วยให้ครูมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีในการเป็นวิทยากร จะเห็นได้จาก
งานวิจัยของ ทัศนีย์ นาคุณทรง (2552 : 57-59) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร            
เพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วม



อบรมมี ความรู้ เพิ่ มมากขึ้น จากการฝึก เข้ าอบรมอย่ างมี นั ยสำคัญ ทา งสถิ ติ ท่ี ระ ดับ .50                       
และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมท่ีมีต่อการจัดอบรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ              
มากท่ีสุด  
 ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจท่ีจัดทำหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ท้ังนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษกับผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชนในการพัฒนาเด็กพิการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
2. จุดประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร”
 2.  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดตาก 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรม 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 
จำนวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 
จำนวน 20 คน ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” 
  2.2  ตัวแปรตาม ได้แก ่   
  2.2.1  คุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” 
  2.2.2 ความสามารถด้านการเป็นวิทยากร  
  2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรม 
“การเป็นวิทยากร” 
  2.2.4  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” 
  
 



             3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  เนื้อหาท่ีนำมาสร้างหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” เป็นเนื้อหาท่ีคนท่ีจะเป็น
วิทยากรควรรู้และปฏิบัติ เพื่อเป็นวิทยากรท่ีดี และมีคุณภาพ ประกอบด้วย  4 หน่วย ได้แก่ 
  หน่วยที่  1  ภาพรวมสู่การเป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ  
  หน่วยที่  2  เทคนิคการพูด  
  หน่วยที่  3  การจัดทำและการใช้ส่ือการสอน  
  หน่วยที่  4  การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร   
 4.  ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา  
      ระยะเวลาดำเนินการทดลองต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 - เดือนตุลาคม 2564 
4. ผลการศึกษา 
  หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 
  1. ผลการสร้างและหาคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” 
พบว่า หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อ 1 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างอย่างเป็นระบบและมี
วิธีการท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร จัดทำร่างหลักสูตรให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ                       
ความเหมาะสมคุณภาพของหลักสูตร ตามเครื่องมือท่ีผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมา พร้อมท้ังแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ จึงส่งผลให้หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ สืบแย้ม (2560 : 195-197) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรอบรมกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ี
เน้นอาชีพเป็นฐาน พบว่า หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีเน้นอาชีพเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย ช่ืนชาติ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์แบบปรับปรุง พบว่า หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราภรณ์  เรืองน้อย (2558 : 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ                
จังหวัดตาก พบว่า ครูท่ีเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” มีความสามารถ             
ด้านการเป็นวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



ทุกด้านครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อ 
2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหา กิจกรรมตามหลักสูตรอบรม “การเป็นวิทยากร” ได้เรียงลำดับการให้
ความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรและการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเหมาะสมอย่าง
เป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแต่การให้ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ การทำแบบฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติจริง 
และการประเมินผลจากเพื่อนด้วยกัน พร้อมท้ังยังได้รับคำช้ีแนะ แนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด                  
จึงส่งผลให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าท่ีการเป็นวิทยากรได้อย่ างเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น                    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วิชัย ช่ืนชาติ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์แบบปรับปรุง พบว่า การประเมินการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมและการประเมินคู่มือการจัดการเรียนการสอน   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์   เรืองน้อย (2558 : 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี  พบว่า 
ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี มีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาลย์ รัตนพร (2556 : 53) ได้ศึกษา
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวง การท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการโดยรวมใน
ระดับน้อย ( X  = 1.87) 
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูระหว่างก่อนและหลังการอบรม 
พบว่า ครูท่ีเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” มีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อ 
3 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” ท่ีสร้างขึ้นเป็นส่ือท่ีสามารถตอบสนอง
ด้านความรู้ ความจำของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการปฏิบัติเปิดโอกาสให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เป็นกิจกรรมการปฏิบัติท่ีทำให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีปฏิสัมพันธ์กันร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาลย์ รัตนพร (2556 : 53) ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา พบว่า ก่อนการพัฒนาแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ มีคะแนนโดยรวมในระดับน้อย ผลรวมโดย
เฉล่ีย 4.60 หลังการพัฒนามีคะแนนโดยรวมในระดับมาก ผลรวมโดยเฉล่ีย 8.20 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทัศนีย์ นาคุณทรง (2552 : 57-59) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นจากการฝึกเข้าอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .50 



  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร พบว่า 
มีครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                     
( X = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม “การเป็น
วิทยากร” อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ด้านวิทยากร ( X = 4.66) 2) ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา ( X = 4.65) 
3) ด้านความรู้ความเข้าใจ ( X = 4.57) และ 4) ด้านการนำความรู้ไปใช้ ( X = 4.48) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อ 4 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอย่างดี หลังจากท่ีได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้
จากวิทยากร พร้อมท้ังให้คำปรึกษา ช้ีแนะแก่ผู้รับการอบรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร จนได้รับความ
เช่ือถือและความไว้วางใจจากผู้รับการอบรม ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจท่ีได้ร่วมงาน
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ เรืองน้อย (2558 : 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ความพึงพอใจของผู้
ผ่านการอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ นาคุณทรง (2552 : 
57-59) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบล พบว่า ความคิดเห็นของผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมท่ีมีต่อการจัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
   หลักสูตรการอบรม “การเป็นวิทยากร” สามารถนำไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื้อหา               
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการฝึกใหเ้ป็นวิทยากรมืออาชีพได้ 
  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   ควรมีการศึกษาพัฒนาการของความสามารถหรือพฤติกรรมหลังจากการอบรมผ่านไป
ระยะหนึ่ง มากกว่า 2 ครั้ง เพื่อศึกษาความคงทนและประสิทธิภาพของการอบรม  
 
 
 


