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การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two-Generation 

Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ ส�าหรับประชาชนในชนบท

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation 

Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตาม

แนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 3) เพื่อประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับการ 

วิจัย ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จ�านวน 30 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม จ�านวน 15 คน  

และ 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองและประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation 

Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื จ�านวน 20 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผูใ้หญ่จ�านวน 10 คน 

และเด็กที่มีอายุระหว่าง 10 -12 ปี จ�านวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test Dependent 

ผลการวิจัยพบว่า

 1. โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดหลัก

ปรัชญาพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ

ก�าหนดแผนการท�างานร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการและเหตุผล 

(2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้อหาการฝึกอบรม (4) การจัดกิจกรรม (5) รูปแบบการเรียนรู้ (6) วิธีการฝึกอบรม (7) สื่อและอุปกรณ์  

(8) งบประมาณ (9) ประโยชน์ที่ได้รับ (10) การประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 การน�าโปรแกรมไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล 

โปรแกรม ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณค่าของโปรแกรม 
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 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรม พบว่า 1) ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมของ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 2) ผลการประเมนิตามสภาพจริงการสานกระจาดแม่ลา พบว่า ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานการสานกระจาดแม่ลา 

โดยรวมมคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ี3) ผลการประเมนิตามสภาพจริงการพฒันาเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ พบว่าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

มีการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 4) ผลการสังเกต 

การเรียนรู้แบบร่วมมือของเน้ือหาการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ใน

ระดับมากที่สุด และ 5) ผลการประเมินกลยุทธ์ Two-Generation Approach ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก 

พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมอืโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาในแต่ละด้านพบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ดงันี ้ด้านผลผลติ 

รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และด้านตัวป้อนเข้าตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาในส่วนของด้านผลผลิต พบว่า การ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการฝึกอบรมได้ง่ายข้ึน และช่วยส่งเสริมให้

ครอบครัวเกิดความผาสุกอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ, แนวคิด Two-Generation Approach, กระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ
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Development Of A Training Program For Career 

Development Based On Two-Generation Approach Using 

Cooperative Learning Process For People In Rural Areas

Abstract
The purpose of this research were to develop a training program for career development based on 

Two-Generation Approach by Cooperative Learning. First to create and design a training program for career 

development based on a Two-Generation Approach by Cooperative Learning, second to experiment it, and third 

to evaluate it. The sample consisted of important persons in communities : 30 subjects for interviews, 15 for focus 

groups, and 20 for experiment and evaluation by purposive sampling which was divided into 10 adults and 10 

children. Data were analyzed by using mean, standard deviation and hypothesis test by using t-test dependent 

statistic.

The Research found that

1. The development of the training program include seven steps ; one was analyzing scope of problems 

and need, two was providing philosophy of education, three was building a team of expert groups and area 

residents to analyses the overall framework and planning together, four was designing a training program which  

has 10 elements (1) mission (criterias and reasons) (2) objectives (3) content (4) activities (5) learning model  

(6) method (7) instructional media (8) budgets (9) benefit and (10) evaluation, five was implementation, six  

was program evaluation, and seven was reporting the value of the program. 

2. The results of the experimental training program found that the results of the knowledge test pre-test and 

post-test showed statistically significant differences in knowledge scores at .05 significance level. The results of the 

authentic assessment on Maela Basket and website development of the online shop found that overall trainees 

have a good quality level. The result of observation in cooperative learning of content found that overall trainees 

have behavior in cooperative learning at the level of highest. The results of strategic integrated Two-Generation 

Approach to support the education quality for children found that overall have good quality level. 

 3. The result of evaluating the training program found that overall the trainees have the level of highest. 

When considering each element it was found that all sections have the level of high as follows, the first was 

output, the second was process, the third was content and the last was input consequence. When considering 

the section of output it found that arranged training activity in which participated between members of families 

support the trainee simplifies understanding of content, and which support trainee’s families is to built well-being 

in the level of highest.

Keywords : The Development of Training Program for Career Development, Two-Generation Approach, 

Cooperative Learning Process
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บทน�า 
“คนจนหรือความยากจน” มิได้จ�ากัดเฉพาะคนจน 

ที่ขัดสนทางเศรษฐกิจหรือด้านรายได้ในการยังชีพเท่านั้น แต่

ยังครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความ

ขัดสนในหลายๆ ด้าน ที่มีผลท�าให้ขาดศักยภาพในการด�ารง

ชีวิต ทั้งการขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย การขาด

ทรัพยากร ขาดที่ดินท�ากิน การขาดการรวมกลุ่มและการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง การขาดข้อมูลข่าวสารความรู้ ในการ

ประกอบอาชีพ รวมทั้งการมีภาระการพึ่งพิงสูง ตลอดจน 

ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและความช่วยเหลอืต่างๆ ของ 

รัฐ อันน�าไปสู่ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2557)

จากการประเมินสถานการณ ์ความยากจนใน

ประเทศไทย โดยใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) เป็น

เกณฑ์ในการประเมิน เพื่อก�าหนดว่า บุคคลใดที่มีรายจ่าย

เพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต�่ากว่าเส้นความ

ยากจนจะถือว่าบุคคลน้ันเป็นคนจน ซึ่งเส้นความยากจน  

มีหน่วยเป็นบาท/คน/เดือน พบว่า เส้นความยากจนของ

ประชาชนในแต่ละภาคปี 2556 มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร เส้น

ความยากจนของประชาชนเป็น 3,047 บาท ภาคกลาง 2,775 

บาท ภาคเหนือ 2,314 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,273 

บาท และภาคใต้ 2,651 บาท (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) จะเห็นได้ว่า 

ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน

สูงสุดและมากกว่าทุกๆ ภาค รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ 

ส�าหรับประชาชนภาคกลางจ�านวน 25 จังหวัด เส้น

ความยากจนปี 2556 โดยรวมเป็น 2,775 บาท/คน/เดือน 

เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีเส้นความยากจนของประชาชนใน 10  

อันดับแรก พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหน่ึง 

ทีม่เีส้นความยากจนของประชาชนเป็น 2,646 บาท/คน/เดอืน 

ซึ่งต�่ากว่าเส้นความยากจนในภาคกลาง (ส�านักงานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2558) ทัง้น้ี

อาจเน่ืองมาจาก (ส�านักงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2558)

1. ด้านอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ท�าอาชีพรับจ้าง

โรงงานอตุสาหกรรม เน่ืองจากจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา เป็น

แหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2558 พบว่า มี 

ผูว่้างงาน จ�านวน 2,114 คน เป็นชาย 1,723 คน หญงิ 391 คน 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก

จงัหวดัมพีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุม่ น�า้ท่วมถงึ ดงันัน้ จงึมกั

ประสบกบัปัญหาอทุกภยัน�า้ท่วมขัง ตลิง่พงัทลาย สร้างความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของประชาชน 

รวมทั้งยังมีสาธารณภัยอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง น�้าเสีย ขยะ 

3. ด้านสังคม ผลจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมได้

ส่งผลกระทบและท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ

ชาวพระนครศรีอยุธยาที่เดิมเคยเป็นสังคมชนบทเปลี่ยนไป

เป็นการใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง รับเอาอารยธรรมต่างชาติมา

ใช้ในการด�าเนินชีวติประจ�าวันมากข้ึน ค่านิยมในสงัคมเปลีย่น

ไปจากเดมิ จงึก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคมตามมา ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื่องของปัญหาเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาความยากจน 

การมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเดก็ การใช้ความก้าวร้าวรุนแรง ปัญหา

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

ส�าหรับประชาชนในชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ได้แก่ การท�านา ต้องประสบปัญหาเรื่องที่ดิน

ท�ากิน โดยมีที่ดินท�ากินของตนเอง แต่ต้องเช่าเพิ่มบางส่วน 

และไม่มีที่ดินของตนเอง ต้องเช่าที่ดินท�ากินทั้งหมด ซึ่งจาก

ผลการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2558 พบว่า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านจ�านวน 1,140 หมู่บ้าน 

แต่ต้องประสบปัญหาดังกล่าวจ�านวน 245 หมู่บ้าน คิดเป็น

ร้อยละ 21.49 (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,  

2558) ท�าให้รายได้ทีไ่ด้รับไม่เพยีงพอต่อรายจ่าย ส่งผลกระทบ 

ไปถงึความยากจน และจากรายงานการวเิคราะห์สภาพปัญหา

ครัวเรือนยากจนของประชาชนในชนบท ยังพบสภาพปัญหา

ของครัวเรือนยากจน มีดังนี้ (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, 2558) 
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1. ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผู้ชราหรือผู้พิการ จากการ

วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน พบว่า ครัวเรือนยากจน

ส่วนหน่ึงเป็นครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยผู้พิการหรือผู้ชรา 

ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และไม่สามารถประกอบอาชีพสร้าง

รายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

2. ไม่มีอาชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็น

ครัวเรือนของคนชราหรือผู้พิการที่อาศัยอยู่เพียงล�าพัง อาศัย

รายได้และอาหารจากเบี้ยยังชีพ จากการอุปการะของพี่น้อง 

หรือชุมชน 

3. ติดสุราและการพนัน มีครัวเรือนยากจนที่มัวเมา 

ในอบายมุข ได้แก่ ติดสุรา ซื้อหวย ซื้อลอตเตอร่ี โดยไม่

ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

4. ปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัเสือ่มโทรม ไม่มัน่คงแข็งแรง หลาย

ครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่เสื่อมโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ 

บ้านพักไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย เน่ืองจากครัวเรือน

ส่วนใหญ่เป็นผูช้ราหรือผูพ้กิาร ท�าให้ไม่สามารถจะปลกูสร้าง

หรือปรับปรุงบ้านของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ และหลาย

ครัวเรือนไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

จากปัญหาของประชาชนในชนบทซึ่งเป็นปัญหา 

ที่ส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองไม่มีอาชีพ 

ส่งผลกระทบไปถึงความยากจน ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า

ทางรายได้ ดงัน้ัน การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ

เหลือ่มล�า้ในสงัคม ควรให้ความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพ 

ยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

คนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้ต�่า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

ดงักล่าวสามารถพึง่ตนเองได้ มโีอกาสพฒันาทกัษะความรู้ใน

สาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)

การพัฒนาอาชีพเป็นการประกอบอาชีพที่ช่วยให้เกิด

ความม่ันคงในอาชีพ และยังช่วยท�าให้เศรษฐกิจชุมชนและ

ของประเทศดข้ึีน (ส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย, 2555) การพัฒนาอาชีพหัตถกรรม

จักสาน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างหน่ึงที่นิยมท�ากันใน

ชนบท และมีการสืบทอดต่อกันมา มีหลายประเภทตาม

แต่ละภาค และตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น ส�าหรับภาคกลาง

โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมสานตะกร้าหิ้ว ซึ่ง

มีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ เป็นการใช้ฝีมือในการ

ท�าล้วนๆ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2541) การพัฒนาอาชีพนั้นควร 

มีการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้น

เพือ่เพิม่พนูความรู้ ความช�านาญ และเปลีย่นแปลงทศันคติใน

การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบั ติงานต ่อไปทั้ งในป ัจจุบันและในอนาคต  

(สมเกียรติ พ่วงรอด, 2544) 

การฝึกอบรมจะประสบผลส�าเร็จจ�าเป็นต้องสร้าง

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้รับความรู้ในเน้ือหาและบรรลุวัตถุประสงค ์

ของการฝึกอบรม ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์รูปแบบการ

พัฒนาโปรแกรมของนักวิชาการชาวต่างประเทศของ Beal ; 

Blount ; Powers ; & Johnson, 1966 ; Boone, 1985 ; Boyle, 

1981 ; Freire, 1970 ; Houle, 1972 ; Kidd, 1973 ; Knowles, 

1970 ; Lippitt ; Watson ; & Westley, 1958 ; & Tyler, 1971) 

สรุปได้ 7 ข้ันตอน ดงัน้ี ข้ันตอนที ่1 การวเิคราะห์สภาพปัญหา 

และความต้องการ ข้ันตอนที่ 2 การก�าหนดหลักปรัชญา 

พืน้ฐาน ข้ันตอนที ่3 การสร้างทมีงานกลุม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และคนในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ

ก�าหนดแผนการท�างานร่วมกัน ข้ันตอนที่ 4 การออกแบบ 

โปรแกรม ขั้นตอนที่ 5 การน�าโปรแกรมไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6  

การประเมินผลโปรแกรม ข้ันตอนที่ 7 การรายงานคุณค่า

ของโปรแกรม 

การน�าโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชีพไปใช้กับ

คนหลายวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็กที่ครอบครัวได้รับ

ผลกระทบจากความยากจน กจ็ะสามารถช่วยให้โปรแกรมการ

ฝึกอบรมมคีณุค่าและเกดิประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชนน้ันๆ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น�าแนวคิด Two-Generation Approach 

ซึ่งเป็นแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการชาวต่างประเทศ 
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(Ascend at the Aspen Institute, 2014 : Online ; Barczak 

, 2014 : Online ; Katherine, 2014 : Online ; The Annie E. 

Casey Foundation, 2014 : Online ; Smith ; & Coffey, 2015)  

ที่เน้นการพัฒนาคนสองวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็ก 

ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน โดยมีกลยุทธ์ 

Two-Generation Approach ได้แก่ 

1. การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมด้านอาชีพระหว่าง

ผู้ใหญ่และเด็ก

2. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก 

การน�าแนวคิดและกลยุทธ ์ Two-Generation 

Approach มาประกอบการฝึกอบรมคร้ังน้ีจะประสบความ 

ส�าเร็จได้ต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างผูใ้หญ่และเดก็ ดงัน้ัน  

ผูว้จิยัจงึได้น�ากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอืมาประกอบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมได้มกีารเรียนรู้ร่วมกนั สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และเป็นก�าลังใจให้แก่กันและกัน ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

คือ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้น 

ตรวจสอบผลงาน 5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการ

ท�างานกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) 

ดังน้ัน จากปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ชนบท ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน  

คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 

ข้ันตอนที่ 2 การก�าหนดหลักปรัชญาพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 3 

การสร้างทีมงานกลุ ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่

เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก�าหนดแผนการ

ท�างานร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอน

ที่ 5 การน�าโปรแกรมไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล 

โปรแกรม ข้ันตอนที ่7 การรายงานคณุค่าของโปรแกรม ตลอดจน  

น�าแนวคิด Two-Generation Approach ซึ่งเป็นแนวคิด

การพัฒนาคนสองวัยพร้อมกัน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มาจาก

ครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กได้เรียนรู้

เร่ืองการประกอบอาชีพ และส่งเสริมเด็กให้ได้รับการศึกษา 

ในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตลอดจน 

เป็นการสร้างความรักความผูกพันกันในครอบครัว โดยน�า 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มาใช้

ในการจดักจิกรรมการฝึกอบรมคร้ังน้ี เพือ่ช่วยให้การฝึกอบรม

ครั้งนี้ประสบความส�าเร็จไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

ตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. เพือ่ประเมนิโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชีพ 

ตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

สมมติฐานการวิจัย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาอาชีพตามแนวคดิ Two-Generation Approach ด้วย 

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื มคีะแนนหลงัการทดลองสงูกว่า 

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

ประโยชน์
ได้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด 

Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือ และสามารถน�าผลที่ได้จากการทดลองมอบให้ 

ผู้มีอ�านาจสูงสูด ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ให้แก่ปลัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลา อ�าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อน�าแนวคิด Two-Generation 

Approach และน�าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการพัฒนาคนในชุมชนทั้งผู ้ใหญ่และเด็กที่อาศัยอยู ่ใน

ชุมชน ได้สามารถพัฒนาอาชีพด้านอื่นๆ ต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาอาชีพตามแนวคดิ Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับประชาชนในชนบท  

ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

แนวคิด Two-Generation Approach 

แนวคิด Two-Generation Approach เป็นวิธีการ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาคนสองวัย ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ที่

ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน ด้วยการส่งเสริม

ให้ผูใ้หญ่และเดก็ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพือ่เสริมสร้าง

ทักษะอาชีพให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

ด้านการศึกษาให้กับเด็ก (Ascend at the Aspen Institute, 

2014 : Online ; Barczak, 2014 : Online ; Katherine, 2014 :  

Online ; The Annie E. Casey Foundation, 2014 : Online ;  

Smith ; & Coffey, 2015) 

กลยุทธ์ Two-Generation Approach เป็นการน�า

แนวคิดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนสองวัยระหว่างผู้ใหญ่

และเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน ดังน้ี 

(Smith ; & Coffey, 2015)

1. การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมด้านอาชีพระหว่าง

ผู ้ใหญ่และเด็ก เป็นการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

ให้ผู้ใหญ่และเด็กสามารถเรียนรู้เร่ืองการประกอบอาชีพไป

พร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ระยะสั้น ผู้ใหญ่และเด็กมีความ

เข้าใจในตนเองและการศึกษาอาชีพและมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึน  

ผลลพัธ์ระยะกลาง เป็นการเพ่ิมการศึกษาให้ผูใ้หญ่และเดก็ได้

มีความรู้เร่ืองการศกึษา อาชีพ และผลลพัธ์ระยะยาว สามารถ

น�าความรู้เรื่องการศึกษาอาชีพไปประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิด

รายได้เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความมั่นคงของครอบครัว

2. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กเป็นการ

ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้รับความรู้ทั้งด้าน

วชิาการและด้านอาชีพ ทัง้นี ้เพือ่ผลลพัธ์ระยะสัน้ เดก็มคีวามรู้ 

ทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ผลลัพธ์ระยะกลาง เด็ก 

ได้เรียนรู้การงาน อาชีพ มคีวามส�าเร็จทางวิชาการและมคีวาม

พร้อมในการศกึษาระดบัประถมศึกษา ผลลพัธ์ระยะยาว เพิม่

ความส�าเร็จด้านการงานอาชีพ และด้านวิชาการ ในระดับ

มัธยมต้นและมัธยมปลาย 

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด

สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น 

กลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความ

สามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

ในการเรียนรู้ และในความส�าเร็จของกลุม่ ทัง้โดยการแลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็ การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทัง้การเป็น

ก�าลงัใจแก่กนัและกนั คนทีเ่รียนเก่งจะช่วยเหลอืคนทีอ่่อนกว่า 

สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง

เท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อน

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส�าเร็จของแต่ละบุคคลคือความ

ส�าเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542)

องค์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู ้แบบร่วมมือ 

ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1. เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

เชิงบวก (Positive Interdependence) 2. การมีปฏิสัมพันธ์

แบบซึ่งหน้าระหว่างเรียน (Face-to-Face Interaction) 

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของแต่ละคน (Individual 

Accountability) 4. มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ

ของกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small-Group Skills) 

(Johnson ; & Johnson. 1987)

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ข้ันตอนการเรียนรู้แบบร่วมมอื ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นเตรียม เป็นการแนะน�าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน

และจัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน แจ้งวัตถุประสงค์

ของบทเรียน และการท�ากจิกรรมร่วมกนั และการฝึกฝนทกัษะ

พืน้ฐานจ�าเป็นส�าหรับการท�ากิจกรรมกลุม่ 2) ข้ันสอน เป็นการ

น�าเข้าสู่บทเรียน แนะน�าเน้ือหา แนะน�าแหล่งข้อมูลและ 
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มอบหมายงานให้ผูเ้รียนแต่ละกลุม่ 3) ขัน้ท�ากจิกรรมกลุม่ เป็น 

การให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมี

บทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นข้ันตอนที่ 

สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม 

4) ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่า 

ผูเ้รียนได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนแล้วหรือยงั ผลการปฏบิตัเิป็น

อย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล 5) ขั้น

สรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม เป็นการช่วยกัน

สรุปบทเรียน และครูอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติม ครูและผู้เรียน 

ช่วยกันประเมินผลการท�างานกลุ่ม และพิจารณาว่า อะไรคือ 

จุดเด่นของงาน และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง (วัฒนาพร 

ระงับทุกข์, 2542)

การศึกษาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ หมายถึง ขั้นตอนของวงจรชีวิตของแต่ละคน 

ที่เปลี่ยนสถานะโดยเริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ 

เป็นทีย่อมรับของสงัคม เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม มกีารรวมกนั

และช่วยเหลือกันในสังคม (Rogers ; & Horrocks. 2010) ซึ่ง 

พฒันาการของผูใ้หญ่แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื 1) วยัผูใ้หญ่ตอนต้น  

(Early Adulthood) อายุ 18 -35 ปี 2) วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

(Middle Adulthood) อายุ 35-60 ปี 3) วัยชรา-วัยผู้สูงอายุ 

(Later Maturity) อายุ 60 ปีขึ้นไป (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2547)

หลักการเรียนรู้ส�าหรับผู้ใหญ่ 10 ประการ (Adult 

Learning : Ten Principles)

หลักการเรียนรู้ส�าหรับผู้ใหญ่ 10 ประการ เป็นส่วน

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

และเป็นการช่วยให้การฝึกอบรมประสบความส�าเร็จด้วยดี 

ดังนี้ 1) ควรพิจารณาและให้ความส�าคัญกับแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ นั่นคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากมีความต้องการใน

การเรียนรู้สิ่งนั้น 2) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ต้องมีความ

สะดวกสบายเหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการ

ให้เกียรติผู้เรียน 3) ควรค�านึงถึงความต้องการในการเรียน  

ของแต่ละบคุคลและรูปแบบของการเรียนรู้ทีม่คีวามหลากหลาย  

4) ต้องค�านึงถงึความรู้และประสบการณ์ อนัมีคณุค่า 5) ควรได้ 

พิจารณาถึงการดูแลและให้ความส�าคัญกับเน้ือหาและ

กจิกรรมในการเรียนรู้ 6) ให้ความรู้เกีย่วกบัปัญหาทีส่อดคล้อง

กับความจริงและน�าการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 7) ต้อง

ให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและ

ทางด้านร่างกายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8) ควรให้มี

เวลาอย่างพอเพียงในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูล

ใหม่ การฝึกทักษะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  

9) ให้โอกาสในการฝึกปฏิบติัจนเกดิผลดหีรือการน�าความรู้ไป

ประยุกต์ได้ 10) ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพ

ในการเรียนรู้ จนกระทั่งเขาได้แลเห็นถึงความก้าวหน้าว่า 

สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2547) 

ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ ปรัชญาการศึกษา

ผูใ้หญ่แบบเสรีนยิม ปรัชญาการศกึษาผูใ้หญ่แบบพพิฒันาการ

นิยม ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่แบบพฤติกรรมนิยม ปรัชญา

การศึกษาผู้ใหญ่แบบมนุษยนิยม ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ 

แบบปฏรูิปนิยม โดยมเีน้ือหาสรุปได้ ดงัน้ี (สนอง โลหติวิเศษ,  

2544)

1. ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่แบบเสรีนิยม (Liberalism) 

เป็นการพัฒนาสติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม 

สุนทรียภาพ และศาสนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทางด้าน 

สติปัญญา การพัฒนาทางด้านคุณธรรม การศึกษาด้าน

ศาสนา และการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ

2. ปรัชญาการศึกษาผู ้ ใหญ ่พิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism)

เป็นการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย และพัฒนา

ตนเองและสังคม โดยมีเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาทักษะ

ความรู้และเจตคติในทุกๆ ด้าน เน้นการศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมืองดี การศึกษาเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้น

กระบวนการแก้ปัญหา

3. ปรัชญาการศกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism)

เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ถ้าจัดสิ่งเร้าให้เหมาะสม

จะได้พฤติกรรมการตอบสนองทีต้่องการ โดยมเีป้าหมาย เน้น

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
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4. ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่มนุษยนิยม (Humanism)

เป็นการให้เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

พฤติกรรมเป็นผลที่เกิดจากความต้องการและแรงจูงใจที่ 

เกิดข้ึนในตนเอง โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันามนษุย์ให้เตม็ตาม

ศักยภาพ สติปัญญา ส่งเสริมการรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง

เต็มศักยภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

5 .  กลุ ่ มป รัชญาการศึกษาผู ้ ใหญ ่ปฏิ รูป นิยม 

(Radicalism) 

การศกึษาเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างถอนรากถอนโคน

หรืออย่างรุนแรง โดยเปลี่ยนโครงสร้างและค่านิยมทางสังคม 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดจากสภาพที่เป็นจริง การ

ใช้บทเรียนทีต่รงกบัชีวติจริง การใช้ค�าทีม่คีวามหมายทีใ่ช้อยู่ 

ประจ�า ท�าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมาย และอ่านออก 

เขียนได้

แนวคิดการศึกษาของเด็ก

การศกึษาของเดก็ตรงกับค�าว่า Pedagogy มรีากศพัท์ 

จากภาษากรีก หมายถึงศิลป์และศาสตร์ในการสอนเด็ก 

(Knowles, 1970) ทั้งน้ี การสอนเด็กเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง  

ทีผู่ส้อนต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจรายละเอยีดเน้ือหาทีว่่าด้วย

การเรียนการสอน หลักจิตวิทยา หลักปฏิบัติ ข้อมูลพื้นฐาน 

ตลอดจนวทิยาการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอนทีพ่งึจะ

ศึกษาได้ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูทีจ่ะท�าการสอน นอกจากน้ันผูส้อน

ยังต้องรู้ความต้องการเรียนรู้ของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์

และสังคม และสติปัญญาของเด็ก (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2555) 

การศึกษาของเด็กตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ 

ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึก

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที ่

จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา 

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อ 

ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7. กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

ซึ่ งจากการวิจัย เ ร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation 

Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�าหรับ

ประชาชนในชนบท ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 

Mary ; & Austin (2013) ได้ท�าวิจัย กรณีศึกษาการสนับสนุน

ครอบครัวในโครงการ Two-Generation โดยโครงการ Two-

Generation มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้ประสบ

ความส�าเร็จในด้านรายได้และการศึกษาของเด็กให้ดีขึ้น โดย

มีเป้าหมายสูงสุด คือ การท�าให้ครอบครัวมีความยากจน 

ลดลง และ Smith ; & Coffey (2015) ได้ท�าวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ 

Two-Generation เพื่อขยายสู่การศึกษาระดับมัธยมต้น  

ผู้วิจัยได้อธิบายว่า หลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึง 

ความจ�าเป็นในการปรับปรุงนโยบายและโครงการขยายโอกาส

การศึกษาไปสู่การศึกษาระดับมัธยมต้น โดยการให้ความ

ส�าคญัแก่ผูใ้หญ่หรือเดก็ อย่างใดอย่างหน่ึง ท�าให้ผลลพัธ์ทีไ่ด้

จากโปรแกรมการฝึกอบรมไม่สมบรูณ์ และไม่บรรลเุป้าหมาย 

ดังนั้น เมื่อน�ากลยุทธ์ Two-Generation เป็นแกนหลักส�าคัญ

ส�าหรับสร้างการศึกษาของเด็ก และการฝึกอบรมงานส�าหรับ

ผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน ท�าให้ครอบครัวส่วนใหญ่พบความส�าเร็จ

มากข้ึน โดยที่กลยุทธ์ Two-Generation เป็นสิ่งที่รวมการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานของผู้ใหญ่เข้ากับการศึกษาของ

เด็ก เพื่อท�าให้ครอบครัวสามารถหลุดพ้นจากความยากจน 

และน�าไปสู่การศึกษาในระดับมัธยมต้นได้ 
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ดังน้ัน จากการศึกษาเอกสารต�าราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาของประชาชนใน

ต�าบลแม่ลา อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการวิจัยและพัฒนา 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนาอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดหลักปรัชญาพื้นฐานทางการ

ศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ

และคนในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ

ก�าหนดแผนการท�างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 5 การน�าโปรแกรมไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินโปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณค่าของโปรแกรม

การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนต�าบลแม่ลา 

อ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ�านวน 1,356 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนต�าบลแม่ลา จ�านวน  

65 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย

1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับการสัมภาษณ์ จ�านวน  

30 คน เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาอาชีพ 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับการสนทนากลุ่ม จ�านวน 

15 คน เพื่อสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคน 

ในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก�าหนด

แผนการท�างานร่วมกัน 

3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับการทดลองและประเมิน

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two- 

Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื  

จ�านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 

ผู้ใหญ่จ�านวน 10 คน และเด็กที่มีอายุระหว่าง 10 - 12 ปี

จ�านวน 10 คน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนาอาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยด�าเนินการ 

ดังนี้

1. ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนด

เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา ประกอบด้วย  

ด้านประชากร ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านอาชีพและรายได้  

ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี และความต้องการในการ

พัฒนาอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ด้านคหกรรม ด้านศิลปกรรม 

ด้านหัตถกรรม

3. น�าแบบสมัภาษณ์ทีป่รับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content 

Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC หรือ Item  

Objective Congruence) ได้ค่าดชันีความสอดคล้องโดยรวม 

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบ

สมัภาษณ์นีม้ข้ีอค�าถามสอดคล้องกบัจดุประสงค์และตรงตาม

เนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531)

4. น�าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้

ในการคัดเลือก ดังนี้

 1) เป็นเจ้าอาวาส หรือผู้น�าชุมชน หรือข้าราชการ

หรือเจ้าพนักงาน หรือผู้แทนองค์กรเอกชน หรือชาวบ้าน 

 2) เป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�าบลแม่ลาไม่น้อยกว่า 

10 ปี
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การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช, 

2535 : 131)

ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดหลักปรัชญาพื้นฐานทางการ

ศึกษา 

เป ็นการศึกษาเอกสารปรัชญาการศึกษาผู ้ ใหญ่ 

ประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาเสรีนิยม พิพัฒนาการนิยม 

พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปฏิรูปนิยม แล้วน�ามาวิเคราะห์

เพือ่ก�าหนดหลกัปรัชญาให้สอดคล้องกบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ

และคนในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ

ก�าหนดแผนการท�างานร่วมกัน

เคร่ืองมือทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสนทนากลุม่ โดยด�าเนินการ  

ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม

ของบูนและคนอื่นๆ (Boone ; et al., 1985 : 21-25) เพื่อ

ก�าหนดเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

2. น�าแบบสนทนากลุ่มให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน 

ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC หรือ Item Objective 

Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.67 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบสนทนากลุ่ม 

มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์และตรงตามเน้ือหา (พวงรัตน์  

ทวีรัตน์, 2531)

3. น�าแบบสนทนากลุ่มไปสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ จ�านวน 15 คน โดยก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 

ดังนี้

 1. เป็นพระภิกษุ หรือผู้น�าชุมชน หรือข้าราชการ

หรือเจ้าพนักงาน หรือผู้แทนองค์กรเอกชน หรือชาวบ้าน 

 2. เป็นผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต�าบลแม่ลาไม่น้อยกว่า 

10 ปี

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน�าแบบสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย

1. การร่างโปรแกรมฝึกอบรม โดยด�าเนินการ ดังนี้

 1) การศกึษาเอกสาร ต�าราทางวชิาทางการ เกีย่วกบั 

รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ

หัตถกรรมจักสาน กลยุทธ์ Two- Generation Approach 

 2) การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์สภาพ

ปัญหาและความต้องการพฒันาอาชีพและการวเิคราะห์เนือ้หา

จากการสนทนากลุ่ม ตามขั้นตอนที่ 1-2

 3) ร่างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามแนวคิด Two-Generation Approach ประกอบด้วย  

10 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 

3) เนื้อหาการฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม 5) รูปแบบการ 

เรียนรู้ 6) วิธีการฝึกอบรม 7) สื่อและอุปกรณ์ 8) งบประมาณ 

9) คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ 10) การประเมินผล

2. การตรวจสอบร่างโปรแกรมการฝึกอบรม

น�าร่างโปรแกรมการฝึกอบรมไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 

7 ท่าน ตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของร่าง

โปรแกรมการฝึกอบรม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวม

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบ

ร่างโปรแกรมฝึกอบรมแต่ละรายการมีความสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์และตรงตามเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531)

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้โปรแกรม

เป็นการน�าโปรแกรมการฝึกอบรมไปทดลองใช้กบักลุม่

ตัวอย่าง จ�านวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่ จ�านวน 10 คน 

และเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่ จ�านวน 10 คน โดยความ 

สมคัรใจเข้ารับการอบรม รวม 50 ช่ัวโมง ณ โรงเรียนวดัส�ามะกนั  

ต�าบลแม่ลา อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขั้นตอนที่ 6 การประเมินโปรแกรม

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินโปรแกรม

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินผลตามโมเดลซิปของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam’s 

CIPP Model) 

2. สร้างแบบประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม ประกอบ

ด้วย 

 2.1  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล ้อม 

(Context Evaluation : C)

 เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการ

ฝึกอบรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ

โปรแกรมการฝึกอบรม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่

 2.2 การประเมินตวัป้อนเข้า (Input Evaluation : I) 

 เป็นการประเมินด้าน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 

วทิยากร วันและเวลาทีใ่ช้ในการฝึกอบรม สือ่ทีใ่ช้ประกอบการ

ฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนิน

โปรแกรมการฝึกอบรม 

 2.3 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation 

: P) 

 เป็นการประเมินด้านแนวคิด Two-Generation 

Approach ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้น

ท�ากิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ขั้น

สรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างาน และด้านการวัดผล

และประเมินผล มีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในระดับใด 

 2.4 การประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึน (Product 

Evaluation : P) 

 เป็นการประเมินด้านแนวคิด Two-Generation 

Approach และการประเมนิผลผลติทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 

โดยพิจารณาจากคะแนนการวัดด้านความรู้และการประเมิน

ผลงานตามสภาพจริง 

แบบประเมนิโปรแกรมการฝึกอบรมมลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของลิคเคอร์ท 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก 

3 หมายถึง เห็นว่ามีเหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยที่สุด

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน�้าหนักคะแนนแบ่งออก

เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลีย่1.51-2.50 หมายถงึ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ 

ในระดับน้อย

ค่าเฉลีย่1.00-1.50 หมายถงึ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ 

ในระดับน้อยที่สุด

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. น�าแบบประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับปรุง 

แก ้ ไขตามข ้อ เสนอแนะของอาจารย ์ที่ป รึกษาไปให ้

ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 7 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้

ค่าดัชนีความสอดคล้องแต่ละรายการอยู่ระหว่าง 0.57-1.00  

และโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.68 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบประเมินโปรแกรม

การฝึกอบรมแต่ละรายการมคีวามสอดคล้องกนัและตรงตาม

เนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531)
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ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณค่าของโปรแกรม

เป็นการรายงานคณุค่าให้ผูม้อี�านาจสงูสดุ ได้แก่ ปลดั

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลา อ�าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบด้วยเอกสารการรายงานผล

โปรแกรมการฝึกอบรม โดยการน�าแนวคิดของ Boyle (1981) 

และน�าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1-6 มา

ประกอบการรายงานผล ประกอบด้วย 1) หลกัการและเหตุผล 

2) วัตถปุระสงค์ 3) เน้ือหา 4) งบประมาณ 5) ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ โดยการวเิคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช, 2535)

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา

3. วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบทดสอบ โดยการเปรียบเทยีบ 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

จากแบบทดสอบวดัความรู้ด้วยสถิต ิT-test แบบ Dependent

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงานตามสภาพ

จริง โดยคะแนนเฉลี่ย

5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตการเรียนรู้แบบร่วมมือ

และการบูรณาการกลยุทธ์ Two-Generation Approach กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้คะแนนเฉลี่ย

6. วิเคราะห์ใบงานโดยใช้คะแนนเฉลี่ย

7. วเิคราะห์ข้อมลูแบบประเมนิโปรแกรมการฝึกอบรม 

โดยประยุกต์ใช้โมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s 

CIPP Model) โดยใช้ค่าเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยค ร้ัง น้ี ผู ้ วิ จัยได ้ส รุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชพี

ตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้

 1) หลักการและเหตุผล

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11  

(พ.ศ. 2555-2559) ได้ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  

และ “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา เพราะคนเป็นทรัพยากร 

ทีส่�าคญัยิง่ส�าหรับประเทศ โดยเฉพาะคนในชนบทต�าบลแม่ลา  

อ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนใหญ่ท�าอาชีพ

เกษตรกรรม คือ ท�านา ท�าสวน แต่ต้องประสบปัญหาจาก

ภัยธรรมชาติ คือ ฝนทิ้งช่วงเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้ไม่มีน�้าใน

การท�านา และบางปีก็ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย ท�าให้

เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตร ซึ่งจากการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 30 คน ผลการ

สัมภาษณ์ พบว่า 

 ด้านประชากร พบว่า ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นปัจจบุนั

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี) วัยเด็ก

ตอนกลาง (อายุ 6-13 ปี) วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) และวัย 

ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ท�าให้เกิดประชากรสองวัย 

(Two-Generation) และเกิดช่องว่างระหว่างวัย ขาดความ

ผูกพัน ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 

ด้านสังคม พบว่า ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเห็นได้ชัดคือ ในอดีตชาวบ้านมีส่วนร่วมในศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี

ลอยกระทง กันมาก ปัจจุบันลดลงเหลือแต่คนแก่ ส�าหรับ 

หนุ่มสาวกับเด็ก ไม่ได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ที่มีมาแต่เดิมของบรรพบุรุษ เพราะหนุ่มสาวต้องไปรับจ้าง

ท�างานนอกบ้าน ส่วนเด็กขาดแรงกระตุ้นจากผู้ใหญ่ ท�าให้

เด็กขาดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาแต่เดิม 

ด้านเศรษฐกจิ พบว่า สภาพเศรษฐกจิของต�าบลแม่ลา  

เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม คนงานส่วนใหญ่เป ็น 

ชาวต่างด้าว คนในชุมชนแม่ลาออกไปรับจ้างท�างานโรงงาน

อุตสาหกรรมในเมือง ท�าให้ขาดการกระจายรายได้ให้กับ

คนในพื้นที่ 

ด้านอาชีพและรายได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพหลัก คือ การท�านาและรับจ้างทั่วไป ซึ่งก ็
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ประสบผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิเช่น ฝนแล้ง น�า้ท่วมนาไร่  

ท�าให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถท�าได้ต่อเน่ืองทุกปี  

ประกอบกับทีน่าส่วนใหญ่เช่าเขาท�า เน่ืองจากได้ขายนาให้กบั 

ผู ้ประกอบการที่มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้รายได ้

ที่ได้รับค่อนข้างน้อยไม่ค่อยเพียงพอกับรายจ่าย โดยเฉลี่ย 

เดือนละ 2,000 บาท ต่อครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีประชาชน

บางส่วนไม่มีอาชีพ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ

ด้านการศึกษา พบว่า ปัจจบุนัคนในชุมชนต�าบลแม่ลา 

ได้รับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ แต่ก็มีบางคนในชุมชนที่ท�างาน

ไปพร้อมกับเรียน โดยเรียนที่ กศน. อ�าเภอนครหลวง เพื่อน�า

วุฒิไปปรับให้เงินเดือนสูงข้ึน เน่ืองจากได้รับการศึกษาน้อย

ท�าให้ได้รับเงนิเดอืนน้อย เกดิความไม่มัน่คงในหน้าทีก่ารงาน

ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตในกลุ่ม วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

ส่วนวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย และวัยผู้สูงอายุ ไม่สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ได้ ตลอดจนการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นลักษณะ

การเติมเงินครั้งละ 100 บาท ไม่เหมือนกับเด็กที่ใช้โทรศัพท์ 

มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และมีการเล่น Line 

กันในกลุ่มวัยรุ่น ท�าให้หมกมุ่นอยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือ 

ไม่สนใจครอบครัว 

นอกจากน้ี เมือ่ผูว้จิยัได้สมัภาษณ์ความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาอาชีพกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 30 คน พบ

ว่า มีความต้องการอาชีพด้านหัตถกรรม (จักสาน) จ�านวน 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็น ด้านการเกษตร 

จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ด้านคหกรรม (อาหาร) 

จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้านศิลปกรรม จ�านวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และไม่แน่ใจ จ�านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.00 ดังน้ัน เม่ือผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการ

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาชีพ 

มาด�าเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ที่มีความเช่ียวชาญและคนใน

พื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและวางแผนการ

ท�างานร่วมกัน จ�านวน 14 คน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00 -12.00 น. พบว่า ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ความส�าคัญ 

กบัการพฒันาอาชีพจกัสาน เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ภูมปัิญญา 

ท้องถิ่น และผู้ใหญ่สามารถสอนเด็กได้ ตลอดจนสามารถน�า

ไม้ไผ่ที่มีในท้องถิ่นมาท�าจักสานได้ 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

พัฒนาอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้น�าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ผลการสนทนากลุ่มมาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

อาชีพ เพือ่ช่วยให้ชาวบ้านต�าบลแม่ลาได้มกีารประกอบอาชีพ

เสริม สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง โดยน�าแนวคิด Two-

Generation Approach และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

มาประกอบการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมคร้ังนี้ เพื่อช่วย

ให้การฝึกอบรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม และช่วยให้

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเน้ือหา เกดิการเรียนรู้ได้

 2) วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เร่ือง

การสานกระจาดแม่ลา

  2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสาน

กระจาดแม่ลาได้อย่างถูกต้อง สวยงาม

  2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เร่ือง 

การค�านวณราคาขาย และก�าหนดราคาขาย

  2.4 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

เร่ืองการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.

lnwshop.com 

  2.5 เพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถพฒันา

เวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com ได้

 3) เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย การสาน

กระจาดแม่ลา และการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ส�าเร็จรูป 

 4) การจัดกิจกรรม ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้วย 1) ช่ือเร่ืองทีจ่ะสอน 2) สาระส�าคญัของเร่ืองทีจ่ะ

สอน 3) จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 4) เนื้อหา 5) กิจกรรมการ

เรียนรู้ 6) สือ่และแหล่งการเรียนรู้ 7) การวดัและการประเมนิผล  

8) บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
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 5) รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบ

ผลงาน 5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม 

 6) วิธีการฝึกอบรม เป็นการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติจริง

 7) สื่อและอุปกรณ์ ได้แก่ กระจาดแม่ลา ไม้ไผ่ หวาย คีมล็อก มีดโต้ มีดตอก ตะปู เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 8) งบประมาณ ประมาณ 15,000 บาท

 9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองการสานกระจาดแม่ลาและการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูป 

กับ www.lnwshop.com 

  9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีผลงานการสานกระจาดแม่ลาและการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.

lnwshop.com

 10) การประเมินผล

   ด้านความรู้

   โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังการเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ

ฝึกอบรม

   ด้านผลงาน

   โดยการประเมนิผลงานตามสภาพจริง จากการสานกระจาดแม่ลาและการพฒันาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูป

กับ www.lnwshop.com จากวิทยากร โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่เรียกว่า “รูบริค” (Rubric Score) โดยแบ่งระดับคุณภาพ 

ตั้งแต่ 0-3 โดยแปลความหมายเป็น ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชีพตามแนวคดิ Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย

1. ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.85 และหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.45 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน-หลังเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการ

ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 1
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2. ผลการประเมนิตามสภาพจริงการสานกระจาดแม่ลา  

พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณา 

ผลงานของแต่ละกลุม่ พบว่าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม กลุม่ที ่4-6 

และกลุม่ที ่8-10 มีผลงานการสานกระจาดแม่ลาอยูใ่นระดบัดี  

ส�าหรับกลุ่มที่ 1-3 และกลุ่มที่ 7 มีผลงานอยู่ในระดับพอใช้

3. ผลการประเมินตามสภาพจริงการพัฒนาเว็บไซต์

ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com พบว่า 

โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาผลงาน

ของแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มที่ 4-10 มี

ผลงานการพฒันาเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกบั www.

lnwshop.com อยู่ในระดับดี ส�าหรับกลุ่มที่ 1-3 มีผลงานอยู่

ในระดับพอใช้

4. ผลการสงัเกตการเรียนรู้แบบร่วมมอืของเน้ือหาการ

ฝึกอบรม พบว่า โดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.75) และ 

เมื่อพิจารณาในแต่ละเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า เรื่องวิธีการ

สานกระจาดแม่ลาข้ันตอนที่ 3 การค�านวณราคาสินค้าและ

การก�าหนดราคาขาย การพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน ์

ส�าเร็จรูปกบั www.lnwshop.com วธีิการพฒันาเวบ็ไซต์ร้านค้า 

ออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com และกฎหมาย 

ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 5.00) 

5. ผลการประเมินกลยุทธ ์ Two-Generation 

Approach ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก

ของแต่ละเนือ้หาการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมมคีณุภาพอยูใ่น

ระดับดี และเมื่อพิจารณาในแต่ละเนื้อหาพบว่า เนื้อหาเรื่อง  

เคร่ืองมือ วสัด ุลายสานกระจาดแม่ลา และการพัฒนาเวบ็ไซต์

ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกบั www.lnwshop.com กบัวชิาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ส�าหรับ

เน้ือหาเร่ืองข้ันตอนการสานกระจาดแม่ลากับวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และส�าหรับ

เน้ือหาเร่ืองการค�านวณราคาสินค้าและการก�าหนดราคาขาย

กับวิชาคณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.68) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ดังนี้ ด้านผลผลิต (  = 4.88) รองลงมาด้าน

กระบวนการ (  = 4.70) ด้านบริบท (  = 4.62) และด้าน 

ตัวป้อนเข้า (  = 4.52) ตามล�าดบั และเมือ่พจิารณาในส่วนของ 

ด้านผลผลติ พบว่า การจดักจิกรรมฝึกอบรมพร้อมกนัระหว่าง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาการฝึกอบรมได ้

ง่ายข้ึน และการจดักจิกรรมฝึกอบรมพร้อมกนัระหว่างผูเ้ข้ารับ

การฝึกอบรม ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกดิความผาสกุ อยูใ่น

ระดับมากที่สุด (  = 5.00)

อภิปรายผล
1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชีพ

ตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ทั้งน้ี

เน่ืองจากการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ 

เร่ิมต้ังแต่มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา

อาชีพจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเพื่อให้ทราบปัญหาและความ

ต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนต�าบลแม่ลา มกีารสร้างทมีงาน

กลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท�าการวิเคราะห์

ภาพรวมทั้งหมดและก�าหนดแผนการท�างานร่วมกัน มีการ

วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับรูปแบบ

การพัฒนาโปรแกรมของนักวิชาการชาวต่างประเทศ (Beal ;  

Blount ; Powers ; & Johnson, 1966 ; Boone, 1985 ; Boyle, 

1981 ; Freire, 1970 ; Houle, 1972 ; Kidd, 1973 ; Knowles, 

1970 ; Lippitt ; Watson ; & Westley, 1958 ; &Tyler, 1971) 

นอกจากนั้น จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่าด้านประชากร
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ส่วนใหญ่เป็นคนสองวัยได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็ก และส่วนใหญ่

มีฐานะยากจน ดังน้ัน จึงน�าแนวคิด Two-Generation 

Approach มาประกอบการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อ

ช่วยส่งเสริมให้ผูใ้หญ่และเดก็ทีเ่ข้ารับการอบรมในแต่ละกลุม่

ย่อย กลุ่มละ 2 คน ซึ่งเป็นลูกหลานกันพักอาศัยอยู่ในบ้าน 

เดยีวกนั และเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกนั ได้เกดิความใกล้ชิด 

สนิทสนมกัน ไม่เกิดการเขินอาย กล้าพูด กล้าคุย และ 

กล้าแสดงออก มีการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ช่วยให้ผูใ้หญ่และ

เดก็เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ

หน่วยงานและนักวิชาการชาวต่างประเทศ (Ascend at the 

Aspen Institute, 2014 : Online ; Barczak , 2014 : Online ; 

Katherine, 2014 : Online ; The Annie E. Casey Foundation, 

2014 : Online ; Smith ; & Coffey, 2015) ที่เน้นการพัฒนา

คนสองวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็ก ที่ครอบครัวได้ 

รับผลกระทบจากความยากจน โดยการจัดโปรแกรมการ 

ฝึกอบรมด้านอาชีพระหว่างผูใ้หญ่และเดก็ และน�าข้ันตอนการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 

3) ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน 5) ขั้นสรุป

บทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม มาประกอบการ 

ฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นประชากร 

สองวัยได้มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคล้องกบัข้ันตอน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ที่

กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ 

ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่เล็กๆ แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง 

แท้จริงในการเรียนรู้ ช่วยให้เกดิความส�าเร็จของกลุม่ และเมือ่

น�าร่างโปรแกรมการฝึกอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 7 ท่าน 

ได้ตรวจความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรม ผล

การประเมินความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรม

แต่ละรายการมีค่าดัชนีมากกว่า 0.5 ทุกรายการ แสดงให้ 

เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด 

Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับ

การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย

หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจาก

  1) โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชีพตาม 

แนวคดิ Two-Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Beal ; Blount ; 

Powers ; & Johnson, 1966 ; Boone, 1985 ; Boyle, 1981 ; 

Freire, 1970 ; Houle, 1972 ; Kidd, 1973 ; Knowles, 1970 ; 

Lippitt ; Watson ; & Westley, 1958 ; & Tyler, 1971) ประกอบ

ด้วย 10 องค์ประกอบ และได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 7 ท่าน 

ตรวจความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมผลการ

ประเมนิความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละ

รายการ มีค่าดัชนีมากกว่า 0.5 ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two- 

Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

มีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ดังน้ัน เมื่อน�า

โปรแกรมการฝึกอบรมไปทดลองใช้ จึงท�าให้ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มข้ึนหลังการฝึกอบรม โดยพบว่า 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรม

สูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

  2) การน�าแนวคดิ Two-Generation Approach 

มาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วยการน�าคนสองวัยระหว่าง

ผู ้ใหญ่และเด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ท�าให้เกิดความใกล้ชิด 

สนิทสนมกนัมากข้ึน ไม่เกดิการเขินอาย กล้าแสดงออก และเกดิ 

การเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Barczak (2014) 

ได้กล่าวว่า “Two-Generation Approach” เป็นโปรแกรมที่

จัดข้ึนส�าหรับผู้ใหญ่และเด็ก เป็นการเช่ือมต่อความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขา 
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เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ Mary ; & Austin (2013) ได้ท�าวิจัย กรณีศึกษาการ

สนับสนุนครอบครัวในโครงการ Two-Generation ผลการวจิยั  

พบว่า กลยุทธ์ Two-Generation ช่วยสนับสนุนการศึกษา

ของเด็กให้ดีขึ้น

  3) การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการเรียน

รู้แบบร่วมมือ ท�าให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการพูดคุย  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พึ่งพาอาศัยกัน สอดคล้องกับ วัฒนาพร  

ระงบัทกุข์ (2542) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมอืเป็นวิธกีาร 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม 

ทางการเรียนให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่เลก็ๆ แต่ละคน

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส�าเร็จของ

กลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร 

การเรียนรู้ รวมทัง้การเป็นก�าลงัใจแก่กนัและกนั และสอดคล้อง 

กบัผลงานวิจยัของ ศราวฒุ ิจนิตนาสนุทรศริิ (2554) ได้ท�าวิจยั

เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ 

ส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด 

การเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการสร้างความรู้ ส�าหรับ

นักศกึษาการศกึษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั 

พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ

เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษา

การศกึษานอกระบบมค่ีามากกว่าคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2.2 ผลการประเมนิตามสภาพจริงการสานกระจาด

แม่ลา พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กลุ่มที่ 4-6 และ กลุ่มที่ 8-10 มีผลงานการสานกระจาดแม่

ลามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ส�าหรับกลุ่มที่ 1-3 และกลุ่มที่ 7 มี 

ผลงานอยูใ่นระดบัพอใช้ ทัง้น้ี เน่ืองจาก กลุม่ที ่4-6 และกลุม่ที่  

8-10 ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมปีระสบการณ์ด้านการท�าจกัสาน 

ส�าหรับกลุ่มที่ 7 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีประสบการณ์ด้าน

การท�าจักสาน และกลุ่มที่ 1-3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 

เพศชาย สรุปได้ว่า เพศและประสบการณ์มอิีทธิพลต่อคณุภาพ 

ของผลงานการสานกระจาดแม่ลา สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Klinger (1990) ได้ท�าวิจัยเรื่องกรณีศึกษาโปรแกรมฝึกอบรม

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ส�าหรับผู้ใหญ่พิการในวิทยาลัย

ชุมชน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดักลุม่ คอื

เพศและประสบการณ์

 2.3 ผลการประเมินตามสภาพจริงการพัฒนา

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com  

พบว่า โดยรวมมคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ีและเมือ่พจิารณาผลงาน 

ของแต่ละกลุม่ พบว่า ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมกลุม่ที ่4-10 มกีาร

พัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.

com อยู่ในระดับดี ส�าหรับกลุ่มท่ี 1-3 อยู่ในระดับพอใช้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากการน�าแนวคิด Two-Generation Approach 

มาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วยการน�าคนสองวัยระหว่าง 

ผู ้ใหญ่และเด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ท�าให้เกิดความใกล้ชิด 

สนิทสนมกนัมากข้ึน ไม่เกดิการเขินอาย กล้าแสดงออก ถงึแม้ว่า 

ผู้ใหญ่จะขาดประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และการ 

ใช้อินเตอร์เน็ต แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Hardani (2005) ได้ท�าวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการ 

ฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ เพือ่เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนผูใ้หญ่ 

ส�าหรับการจ้างงานหลักสูตรและเน้ือหาที่จัดส�าหรับผู้ใหญ่

อายุ 20-67 ปี ซึ่งมีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์น้อยมาก 

ผลการวิจัย พบว่าการวัดทักษะของผู้เรียนผู้ใหญ่หลังการได้

รับโปรแกรมฝึกอบรมสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าทักษะการฝึกอบรมด้าน

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้ใหญ่และผู้ใหญ่สามารถ

เรียนรู้ได้

 2.4. ผลการสังเกตการเรียนรู้แบบร่วมมือของ

เน้ือหาการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุดและ 

เมื่อพิจารณาในแต่ละเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า เรื่องวิธีการ 

สานกระจาดแม่ลาข้ันตอนที่ 3 การค�านวณราคาสินค้า 
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และการก�าหนดราคาขาย การพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 

ส�าเร็จรูปกบั www.lnwshop.com วธีิการพฒันาเวบ็ไซต์ร้านค้า 

ออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com และกฎหมาย 

ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดกิจกรรมตามข้ันตอน

การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน  

ซึง่เป็นลกูหลานกัน พกัอาศยัอยูใ่นบ้านเดยีวกนั มีการช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson ; & Johnson (1987) 

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ประกอบด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์

แบบซึ่งหน้าระหว่างเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ

แต่ละคน มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย

 2.5 ผลการประเมินกลยุทธ์ Two-Generation 

Approach ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก

ของแต่ละเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่

ในระดับดี และเมื่อพิจารณาในแต่ละเน้ือหาพบว่า เนื้อหา

เรื่อง เครื่องมือ วัสดุ ลายสานกระจาดแม่ลา และการพัฒนา

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปกับ www.lnwshop.com 

กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ส�าหรับเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการสานกระจาดแม่ลากับวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และ 

ส�าหรับเน้ือหาเร่ืองการค�านวณราคาสินค้าและการก�าหนด

ราคาขายกับวิชาคณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

ทั้งน้ี เนื่องจากเน้ือหาเร่ืองการค�านวณราคาสินค้าและการ

ก�าหนดราคาขายมีรายละเอียด วัสดุ แรงงาน ค่าใช้จ่าย 

ก�าไร ทีต้่องน�ามาประกอบในการค�านวณหลายรายการซึง่ต้อง

ใช้ระยะเวลาในการท�าความเข้าใจ และท�าแบบฝึกหัดอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งเด็กยังขาดทักษะ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

เน่ืองจากโรงเรียนขาดครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ และจากการ

สัมภาษณ์พบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบคละช้ัน 

โดยการจัดเด็กชั้น ป. 1-2 ชั้น ป. 3-4 และชั้น ป. 5-6 เรียน 

ร่วมกัน ท�าให้วิธีการสอน การจัดเนื้อหา และการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอาจไม่เหมาะสมกับระดับของเด็กแต่ละวัย

ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ (2554) ได้ท�าวิจัย

เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ 

ส่งเสริมความร่วมมอืในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคดิการ 

เรียนรู้แบบร่วมมอืและทฤษฎกีารสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษา

การศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัการน�าโปรแกรมการศกึษานอกระบบทีไ่ด้พฒันา

ขึ้นไปใช้ ซึ่งได้แก่ ครูประจ�ากลุ่ม ผู้เรียน วิธีการสอน สื่อ 

การเรียนการสอน และเนื้อหาสาระมาพิจารณาด้วย

3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพตามแนวคิด Two-Generation Approach ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

และเมือ่พจิารณาในแต่ละด้านพบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 

และเมื่อพิจารณาในส่วนของด้านผลผลิต พบว่า การจัด

กจิกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมกลบั

ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น และช่วยส่งเสริม

ให้ครอบครัวเกิดความผาสกุ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Infante (2001) ได้ท�าวิจัยเรื่องความผาสุก

และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของปู่ย่าที่เพิ่มข้ึน 

ซึ่งมีผลต่อลูกหลานในครอบครัวที่มีคนสองวัย โดยท�าการ

ส�ารวจความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุก และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของปู่ย่าที่เพิ่มข้ึน ซึ่งมีผลต่อลูกหลานในครัวเรือน 

ที่มีคนสองวัย ผลงานวิจัยพบว่า ความผาสุกของปู ่ย ่า 

มคีวามสมัพนัธ์กบัรายได้อย่างมนัียส�าคญัในระดบัสงูสดุ แสดง 

ให้เหน็ว่าครอบครัวสองวยัเกดิความผาสกุด้วยการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได ้

เพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550) ที่ระบุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 

Happiness Society) ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานในระดบัท้องถิน่สามารถน�าผลการทดลอง

ไปส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน โดยให้ทกุภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการด�าเนินการประกอบอาชีพเสริม

ด้านหตัถกรรมจกัสานอย่างครบวงจร ทัง้ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

2. หน่วยงานในระดับท้องถิ่นสามารถน�าข้อมูลที่ได้

จากการทดลองคร้ังน้ีไปประยกุต์ใช้เพือ่พฒันาผูใ้หญ่และเดก็

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ในด้านอาชีพอื่นๆ 

3. โรงเรียนสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไป

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กในโรงเรียนให้ดี

ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การท�าวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์สภาพ

ปญัหาและความต้องการพัฒนาอาชพี ดงันัน้ ควรมกีารสร้าง

แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการควบคูไ่ปกับการ

สังเกตและการสัมภาษณ์ 

2. เนื่องจากการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย

เพียงผู้เดียว ท�าให้บางครั้งต้องพบกับอุปสรรค ปัญหา ดังนั้น

จึงควรมีการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
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