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ABSTRACT
The main purposes of this research were to study; 1) the training process of the
water-hyacinth handicraft vocational group 2) the participation level of vocational group
members in the training process 3) the comparison of participation in the training process
which consisted of five factors ; age, marital status, education level, member status and
income. Other purposes were, 4) a comparison of participation in training processes
organized by the three organizers; vocational group, government sector and nongovernment organization 5) the impact of the training process on community. The sample
size consisted of 150 members of water –hyacinth handicraft vocational groups from three
villages in Payao province; Maesaitung, Tumlao and Sanbuaboke village, and 15 officers
from government and non-government organizations who participate in the vocational
groups, by using purposive sampling. The research instruments were questionnaires and
interviews that the researcher had developed. The collected data were analyzed through
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA analysis.
The research findings revealed that 1) there are three main components of the
training process which are planning, operating and evaluating. 2) The participation level
of vocational group members was at a middle level. 3) The comparison of participation in
the training process affected by five factors, age, marital status, education, income and
member status showed no difference. 4) A comparison of participation in the training
process organized by the three training organizers found no difference. 5) An effect of
training indicated that training could develop the community economy and solve
community social problems.
The benefits of this research are that it illustrates an understanding of the
successful framework that could be adapted as a guiding principle for community
development and management in other communities in the future.
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) กระบวนการฝกอบรมของกลุม อาชีพหัตถกรรมผักตบชวา
อ.เมือง จ.พะเยา 2) ระดับการมีสว นรวมในกระบวนการฝกอบรมของสมาชิกกลุม อาชีพ 3) การเปรียบเทียบการ
มีสว นรวมในกระบวนการฝกอบรมของกลุม อาชีพตามตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ทีเ่ ขาเปนสมาชิกกลุม อาชีพ และรายได 4) การเปรียบเทียบการมีสว นรวมในกระบวนการฝกอบรมของกลุม
อาชีพตามหนวยงานทีจ่ ดั ฝกอบรมไดแกกลุม อาชีพ ภาครัฐ และภาคเอกชน 5) ศึกษาผลกระทบของการฝกอบรม
ของกลุม อาชีพตอคนในชุมชน กลุม ตัวอยางประกอบดวยสมาชิกกลุม อาชีพหัตถกรรมผักตบชวาบานแมใสทุง
ต.แมใส บานตําเหล
๊ า ต.ทาจําป และบานสันบัวบก ต.บานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 150 คนและ
ผูท มี่ บี ทบาทสําคัญเกีย่ วของใหการสนับสนุนการฝกอบรม ผูจ ดั หรือผูป ระสานงานการฝกอบรมซึง่ เปนเจาหนาที่
ของภาครัฐ ภาคเอกชน จํานวน 15 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แนวคําถามประกอบการ
สัมภาษณ (Interview Guide) และแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลไดแกคา รอยละ
ตัวกลางเลขคณิต สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA)
ผลการวิจยั พบวา 1) กระบวนการฝกอบรมประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ การวางแผน การดําเนิน
การและการประเมินผล 2) ระดับการมีสว นรวมในกระบวนการฝกอบรมของสมาชิกกลุม อาชีพหัตถกรรม
ผักตบชวาอยูใ นระดับปานกลาง 3) ไมพบความแตกตางของการมีสว นรวมในกระบวนการฝกอบรมของสมาชิก
กลุม อาชีพตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา 4) หนวยงานทีจ่ ดั ฝกอบรมใหกบั กลุม อาชีพแตกตางกันไมมผี ลตอการมีสว นรวม
ของสมาชิกกลุม อาชีพ 5) การฝกอบรมของกลุม อาชีพหัตถกรรมผักตบชวามีผลตอคนในชุมชน ดานเศรษฐกิจ
ทําใหคนในชุมชนมีงานทําและมีการใชจา ยในชุมชนเพิม่ มากขึน้
สวนผลกระทบดานดานสังคมทําใหคนใน
ชุมชนเกิดความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน เกิดเครือขายการเรียนรูภ ายในชุมชน และปญหาสังคมลดลง
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝกอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพให
กับกลุม อาชีพอืน่ ๆ และเปนประโยชนสาหรั
ํ บหนวยงานและผูท สี่ นใจการพัฒนากลุม ดวยกระบวนการฝกอบรม
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