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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้าจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของกระบวนการหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของหลักสูตร  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนซึ่งมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันทุกรายการและการตรวจสอบเหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการหลักสูตรและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
ของหลักสูตร พบว่า คะแนนประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับร้อยละ 80.66/82.10 มากกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 ที่ก าหนด  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research was to develop on training curriculum for 
transportation supervisor in domestic logistics business and to evaluate the 
effectiveness of the domestic logistics training course. The participants in the research 
include 30 people who are chiefs of logistics department. The sample group has been 
selected by quota sampling method. The research instrument included exercises, 
curriculum evaluation, test, and training evaluation. Data analysis, percentage, means, 
standard deviation and training evaluation form to collect data to find efficiency of 
Process, E1 and the Efficiency of Product, E2.  
 The results stated that 1) the curriculum development of domestic logistics 
business training for chiefs in the topic of guides for preventing and managing road 
accidents was considered appropriate and compatible. Additionally, the curriculum 
was approved of its appropriateness in the highest level. 2) The results revealed that 
the score of the Efficiency of Process, E1 and the score of the Efficiency of Product, E2 
were at 80.66/82.10 higher than the set criteria at 80/80.  
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 Training Course Development, Chief, Logistics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูงมาก กลุ่มธุรกิจต้องมีการบริหาร
จัดการในเรื่องของต้นทุนหรือการเพ่ิมมูลค่าในสินค้าหรือบริการเพ่ือเป็นการยกระดับให้สามารถ
แข่งขันหรือมีความได้เปรียบในตลาด โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  กล่าวได้ว่า 
โลจิสติกส์เป็นรายจ่ายหรือต้นทุนที่ส าคัญส าหรับธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการด้านโลจิสติกส์จะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุง
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น โลจิสติกส์นั้นจึงกลายเป็นกิจกรรมส าคัญในด้านการสนับสนุนการซื้อ
หรือขายเสมือนหนึ่งเป็นสินค้าและบริการ โลจิสติกส์ถือเป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเวลา สถานที่ ต้นทุน แม้กระทั้งตัวสินค้าด้วย โดยมีการน าสินค้าที่ลูกค้าต้องการเพ่ือบริโภค
หรือเพ่ือการผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ในสภาพสินค้าที่ต้องการ และในต้นทุนที่
ต้องการ จากการที่อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนพลังงานด้านการขนส่งที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้กระบวนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นทุนในการด าเนินงาน         
ที่ส าคัญและเป็นสิ่งที่ก าหนดความอยู่รอดของหลายองค์การ (Maorapong, 2013) 
 ภาคขนส่งสินค้านั้นมีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท  
จึงท าให้การขนส่งสินค้ามีความส าคัญต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของไทย ทั้งในแง่ของการเป็น
กลไกในการสนับสนุนให้สินค้าไทยเดินทางไปสู่ทุกตลาดหรือสู่ผู้บริโภคในทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
และประหยัดกว่าสินค้าของคู่แข่งขันจากทั่วโลก ขณะที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการภาคขนส่ง
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ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอในการรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เอ้ืออ านวยให้ต่างชาติเข้ามา
แข่งขันในประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทยก็สามารถที่จะ
ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ แต่ในด้านอุปสรรคผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่มีการพัฒนา
ศักยภาพ ประกอบกับบุคลากรในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไทยยังขาดความพร้อมในการ
ด าเนินการบริการด้านขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการวิเคราะห์อุปสรรคของประกอบการ  
โลจิสติกส์ไทยในเขตการค้าเสรี พบว่า ระดับความพร้อมยังอยู่ในสภาวการณ์ท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ส่วนใหญ่ขาดระบบมาตรฐานการด าเนินงาน เน้นลูกค้า
ประจ าเป็นหลักท าให้มีความเสี่ยงสูง ขาดการพัฒนาไปสู่การหาลูกค้ารายใหม่  ๆ นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะมีการลงทุนสูง รวมถึงขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขัน
กับบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ Office of the National Economic and Social 
Development Council (2016) ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มักใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนาการการท างานของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งเมื่อ
บุคคลากรมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นท าให้ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นพร้อมรับการแข่งขันที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต (Phonphirun, 2015) 
 จากอุปสรรคของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในเขตการค้าเสรีที่ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนส่งสินค้า 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
งานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศเพ่ือเป็นการพัฒนารวมถึงการยกระดับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นแนวทางในการยกระดับทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือไม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน

ประเทศ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอน 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนการด า เนินงาน  
4 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน (Study and Analysis) โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้น
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพขนส่งสินค้า 
และโลจิสติกส์ เพ่ือให้ได้เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development) ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. เขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในวิชาชีพขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  

3. จัดท าร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ของไทย ประกอบไปด้วย เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรม การประเมินผล 

4. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
กรอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ และประเมินความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5. ปรับปรุงและจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน  
ตามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

6. ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า
ในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ด้วยการวิเคราะห์ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.5 และน าข้อเสนอแนะ
มาด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์ที่จะน าไปใช้
ฝึกอบรมในขั้นตอนถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ฝึกอบรมจริง ( Implementation) 
หลังจากได้หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว น ามาฝึกอบรม
หัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จ ากัด ถนนพุทธมณฑลสาย  
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2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 3 วัน  
โดยมีพนักงานที่เข้ารับการอบรม 30 คน โดยมีด าเนินงานดังนี้ 

1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้า ที่ปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้า รวมทั้งสิ้น 30 คน 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) 
2. ทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อในหลักสูตร

ฝึกอบรม 
3. ด าเนินการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกัน

และแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน และท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานที่
ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ 

4. ท าการทดสอบหลังฝึกอบรม (Posttest) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อใน
หลักสูตรฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมประเมินผลการฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ  ลักษณะแบบสอบถามจะแบ่งระดับความคิดเห็น
เป็นคะแนน 5 ระดับ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ โดยน าผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมดังนี้  

1. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจ
ขนส่งสินค้าในประเทศ ด้วยสถิติพ้ืนฐานของข้อมูล โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม (Efficiency of Process: E1) จาก
คะแนนท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานและหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์การฝึกอบรม 
(Efficiency of Product: E2) จากคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรม  
โดยเทียบเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 (Brahmawong, 2013)  

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ
ด้วยสถิติพ้ืนฐานของข้อมูล โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ของไทยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรม การประเมินผล ผลการประเมิน
หลักสูตรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าเฉลี่ย 4.23 มีความเหมาะสมระดับมากและ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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6 หัวข้อ ดังนี้ 1) ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2) การแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ ณ ที่จุดเกิดเหตุ 3) การรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4) การจัดโครงสร้างองค์กร
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 5) การออกแบบวางแผนแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน และ 6) การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดซ้ า  โดยมี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน  

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน
ประเทศ แสดงดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีถูกตอ้งครบถ้วนตามหลักวิชาการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาฝึกอบรมเหมาะสมกบัเนื้อหา และกิจกรรมการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
4. คุณสมบตัิของผู้รับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับหลักสูตร 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. หัวข้อการฝึกอบรมมีความเมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. เทคนิควิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ

เวลาการอบรม 
4.60 0.55 มากที่สุด 

7. มีการใช้สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.60 0.55 มากที่สุด 
8. มีรูปแบบการวัดผลและประเมนิผลที่หลากหลาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. มีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

4.40 0.89 มากที่สุด 

10. แผนการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเวลา
การอบรม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

11. รายละเอยีดรายวิชามีความเหมาะสมครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

4.60 0.55 มากที่สุด 

12. เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
13. เนื้อหาในการฝึกอบรมความยากง่ายเหมาะสมและมีปริมาณ

เหมาะสม 
4.60 0.55 มากที่สุด 

14. การจัดเรยีงเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความสวยงามและ
ถูกต้อง 

4.60 0.55 มากที่สุด 

15. ภาพรวมของหลักสตูรฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานจริง
ได้ และมีความสอดคล้องตรงกับวิชาชีพการขนส่งสินค้า
และโลจสิติกส ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.59 0.58 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า
ทางถนน ซึ่งความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ทุกรายการ ยกเว้นการวัดผล
และประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 

รายการ จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

(คน) 

ผลรวมคะแนน ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

คะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร 

คะแนนท าแบบฝึก
ทักษะการปฏิบัติ 
(E1) 

30 2,904 96.79 120 80.66 

คะแนนแบบทดสอบ
(E2) 

30 739 24.63 30 82.10 

 
จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่ง

สินค้าในประเทศพบว่าคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม (Efficiency of Process: E1) 
จากคะแนนท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานเท่ากับร้อยละ 80.66 และค่าคะแนนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์การฝึกอบรม (Efficiency of Product: E2) จากคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อ
ในหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับร้อยละ 82.10 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 ที่ก าหนดไว้แสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบผ่านการประชุมคณะท างานจากสถานประกอบการ 
ผู้ เชี่ยวชาญและคณะผู้ทรงวุฒิรับรองหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับอาชีพที่แท้จริง  
โดยหลักสูตรประกอบด้วยแผนการฝึกอบรม ใบเนื้อหา ใบปฏิบัติงาน แบบประเมินภาคทฤษฎี  
และปฏิบัติ และสื่อการฝึกอบรม และการตรวจสอบเหมาะสมของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย สื่อการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงท าให้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมได้จริง สอดคล้องกับ Joungtrakul (2010) พบว่า ในการพัฒนาหลักสูตรได้วิเคราะห์ 
ประเมินและก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่แท้จริง จากนั้นน าข้อมูลมาออกแบบโครงการและ
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมมีส่วนประกอบที่
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ส าคัญตามล าดับ คือ ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ หัวข้อที่จะฝึกอบรม วัตถุประสงค์
แต่ละหัวข้อ วิธีการฝึกอบรม สื่อ เวลา และการวัดประเมินผล 

2.  การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน
ประเทศ พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
เนื่องมาจากหลักสูตรสอดคล้องตรงกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจและสารมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ งผลให้ค่าคะแนนประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับ Taloonchan, Methapatara,& Stirayakorn 
(2017) พบว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานในการพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะช่างเทคนิค
ซ่อมบ ารุงรักษาตาม ความต้องการเฉพาะแห่งของสถานประกอบการ โดยผลการประเมินการจัดการ
ฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หลักสูตรฝึกอบรมตรงกับความต้องการของผู้
เข้าอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่และมีความต้องการในวิธีการ
แก้ปัญหาที่มีและได้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้

สามารถเข้าประเมินเพ่ือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาโลจิสติกส์ได้ 
1.2 สมาคมวิชาชีพสามารถน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้อบรมให้กับสมาชิกในสมาคม

เพ่ือเป็นการยกระดับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการติดตามผลเพ่ือวัด
สมรรถนะและเจตคติในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหลังจากการฝึกอบรมควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training) 
เพ่ือให้บุคลากรในสถานประกอบการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย และไม่ต้องเสียเวลาการปฏิบัติงาน 
ประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานเป็น
รายบุคคลได้มากข้ึน 
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