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VOCATIONAL TEACHING AND  LEARNING IN NAKHON PATHOM PRISON)   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  รศ.สุพัตรา  
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ศึกษา
ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพท่ีมีสถานะแตกตางกันและศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 
ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน และการวัดผลและการประเมินผล กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร  
8 คน   ครูผูสอนวิชาชีพ 12 คน   ผูเรียนวิชาชีพ 234 คน รวม 254 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( Χ )  คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน ( S.D.)

ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของผูบริหาร,ครูผูสอนวิชาชีพ,ผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน

เรือนจํากลางนครปฐม มีความคิดเห็นวา สภาพการจัดการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร   ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือ
การเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล โดยรวมทุกดานอยูในระดับดี

2. ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 
จําแนกตามตัวแปรตางๆของผูเรียนพบวาเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี      
สูงกวาเพศชาย ผูเรียนวิชาชีพท่ีมีอาย ุ 41 ป  ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับด ี    
ซ่ึงสูงกวาผูเรียนวิชาชีพกลุมอื่น ผูเรียนวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาช้ันประถมปท่ี 4 ผูท่ีเรียนวิชาชีพชางอาหาร-ขนม ผูเรียนท่ีมีอาชีพ
เดิมบัญชี ผูเรียนวิชาชีพท่ีมีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6 - 10  ป  ผูเรียนวิชาชีพท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ   ผูเรียนวิชาชีพท่ีมีการ  
ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพดวยตนเอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับด ี    
สูงสุด

3. ปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ พบวา หลักสูตรวิชาชีพบางรายวิชาชีพไมมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน เน้ือหาในหลักสูตรกวาง หลักสูตรบางสาขาวิชาชีพใชระยะเวลาเปดสอนนอยเกินไป หลักสูตร             
บางหลักสูตรเปนความตองการของผูเรียนแตศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไมสามารถจัดได ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
พบวา ผูเรียนวิชาชีพมีพ้ืนฐานความรูต่ํา มีอายุมาก สายตามองไมชัด ไมมีพ้ืนฐานความรูดานวิชาชีพ ผูเรียนไมคอยกลาแสดงออก 
ดานส่ือการเรียนการสอน พบวา ส่ือ วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอ ไมทันสมัย    ผูเรียนไมมีสวนรวมในการพิจารณาซ้ือส่ือ  งบประมาณ
มีจํากัด ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา มีผูไมรูหนังสือทําใหการทดสอบพ้ืนฐานความรูเดิมมีปญหา บางสาขาวิชาชีพไมได
ทดสอบความรูเดิม
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K 43469119:  MAJOR : ADI:T AMD CONTINUING EDUCATION PROGRAM
KEY WORD :  TEACHING AND LEARNING VOCATIONAL PRISON

ANCHULEE  CHANTHARAMANEE :  THE STUDY OF  VOCATIONAL TEACHING AND LEARNING IN 
NAKHON PATHOM PRISON.  THESIS ADVISORS :  ASSO.PROF.SUPATRA  CHUMKATE  AND  KIRIBOON  
JONGWUTIWES, Ph.D 212 pp. ISBN 974 – 653 – 541 - 2

The purposes of this study were to examine : 1) vocational teaching and learning in Nakhon Pathom 
Central Prision,  2) the opinions of vocational learners of various statuses, and 3) the problems of vocational teaching 
and learning management in Nakhon Pathom Central Prison, including curriculum design, learning and teaching 
activities, teaching aids, and measurement and evaluation.  The subjects of the study were 8 administrators, 12 
vocational instructors, and 234 learners.  The instruments used for collecting data were questionnaires  Percentages, 
means, and standard deviation were used for analyzing the  data.

The findings of the study were as following:
1.  The overall opinions of the administrators, vocational instructors and the learners on vocational 

teaching and learning in Nakhon Prathom Central Prison including curriculum design, teaching and learning activities, 
teaching aids, measurement and evaluation were at a good level.

2.  The opinions on vocational teaching and learning in Nakhon Pathon Central Prison classified by 
the learners' statuses were :  a) female learners' opinions that teaching and learning were on a better level than those 
of male learners,  b) the opinions of vocational learners aged over forty one were at a good level and  higher than 
other groups of vocational learners,  c) generally, the overall opinions on vocational teaching and learning  were  in 
highest level among these learners: the vocational learners with forth grade education background,  those studying 
cooking,  those with  accounting job background, those being jailed between six to ten years, those with  high 
achievement in vocational education, and  those making decision to take vocational courses by themselves.

3.  Problems dealing with vocational teaching and learning management were a) the curriculum 
problems were  the mismatch between some courses offered and the learners 'needs, broad course contents,  limited 
time for training, and the unavailability of the extended education provincial center to provide vocational courses to 
serve the learners' needs; b) the problems dealing with teaching and learning process were  the low academic 
background knowledge, elderly learners', eyesight problems,  low vocational knowledge background,  and passive 
learners,  c)  teaching material problems were related to  lacking teaching aids,  out -of- date materials,  learners' 
being unable to involve in  selecting teaching and  learning materials  and  lacking budget for buying materials, and  
d ) the evaluation problems were  inability to pretest the illiterate learners'   background knowledge and   no 
arrangement of vocational background pretest in some vocational courses.

Department of  Nonformal Education            Graduate School,   Silpakorn University              Academic Year  2002
Student’s  signature…………………………………………..…….……..
Thesis Advisors’ signature      1.  ………………………………………………....  2. ………………………...………………….
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนเคร่ืองมือหรือกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด  

ความสามารถ  รวมทั้งพฤติกรรม  เจตคติ  คานิยม  และคุณธรรมของบุคคล  ตั้งแตรากฐานชีวิต
ไปทุกชวงอายุตอเนื่องตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคลดังกลาวเปนปจจัย และพลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และการเมือง  ยิ่งสังคมโลกมีการเปล่ียน
แปลงอยางรวดเร็ว  ไมวาจะดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสารหรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ และ
การแขงขันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจอยางไมเคยมีมาในอดีต คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความ
สําคัญมากข้ึน   ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่เปนกระบวนการสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพประชากรหลายประเทศไมวาจะเปนประเทศที่เจริญกาวหนามากแลว หรือ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ  เพื่อสะสมพลังอํานาจใหประเทศสามารถพึ่งตนเองอยูรอดหรือ
แขงขันได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : ก)

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)  รัฐบาล
ไดขยายและยกระดับความรูพื้นฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมี        
คุณภาพ  สอดคลองสัมพันธกับความตองการของบุคคล  ชุมชน และประเทศ  ใหผูเรียนไดมีการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อใหการศึกษาไทยสรางศักยภาพของประเทศในการพึ่งพาตนเอง และ
สรางความกาวหนา และมั่นคงของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนฐานแหงความเปนไทย             
(แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) แผนงานหลักที่ 1) ซึ่งเปนหนาที่        
ของรัฐ ตองขยายการศึกษานอกโรงเรียนและการฝกอบรมเพื่อยกระดับความรูพื้นฐาน และ
ทักษะอาชีพแกแรงงานและประชาชนทั่วไป  รวมมือกับภาคเอกชน  ภาคธุรกิจ  จัดการฝกอบรม
แกกําลังแรงงานใหสอดคลองกับภาวะการมีงานทํา และความตองการของตลาดแรงงาน     
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทุกสถานศึกษา ควรมีการบริการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการฝก
อบรมเพื่ออาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหผูที่ไมตองการศึกษาตอไดรับการเพิ่มทักษะอาชีพ 
เพื่อเปนกําลังแรงงานใหมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึง   
ขอมูล ขาวสาร
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 9   (พ.ศ. 2545  – 2549)  เปนแผน
ที่ ได อันเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ           
พระเจาอยูหัว มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา และบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง      
เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้กรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาว และมีการดําเนินการตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  ในดานแนวคิดที่ยึด   
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางองครวม เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงและสราง
คุณคาที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทย
จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคโดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ใน   
3 ดาน คือ

สังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุล  ความพอดี  สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดี
คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พึ่งตนเอง
ได คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ด ี มีเมืองและชุมชนนาอยู มีระบบด ี  
มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส
เปนประชาธิปไตย ตรวจสอบได และมีความเปนธรรมในสังคมไทย

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน 
ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลกเพื่อ    
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลง สามารถส่ังสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสม

สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกันที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณ
สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน รูรัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักภูมิใจใน
ชาติและทองถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ

ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา      
นําทางในการพัฒนายึดทางสายกลาง อยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอ
ประมาณอยางมีเหตุผล นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน และรูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริตอยูในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
สามารถรักษา  ภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไวซึ่ง
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คุณธรรมและคุณคาทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา 2544  :  3 – 8)

การดําเนินการตามกรอบนโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 
2544  มุงเนน "การปฏิรูปการศึกษา" ทั้งในดานกระบวนการเรียนรูที่ถือวา ผูเรียนมีความสําคัญ 
ที่สุด  การบริหารและการจัดการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เครือขายและองคกร
ชุมชน  เพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินงานสนองตอบตอเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราช-          
อาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และบริบทตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป  ในขณะเดียวกัน กรมการศึกษานอก   
โรงเรียน มุงเนนการขยายจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และสงเสริมการจัดการ
ศึกษาอาชีพ โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือผูตองขังไดรับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
ทั่วถึง (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2544  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม  
2544 : 2)

ในสังคมปจจุบัน "อาชญากรรม" เปนปญหาที่สําคัญยิ่งปญหาหนึ่งทางสังคม  การ
เกิดและการแกปญหาอาชญากรรมไดดํารงมาอยางตอเนื่องทั้งในอดีตและปจจุบัน  และตราบใด
ที่ยังมีความขัดแยง  ยังมีความแตกตางกันอยางมากมายในฐานะความเปนอยูทั้งดานเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนความเจริญของสังคมเมืองแผขยายออกไปในชนบทมากยิ่งข้ึน  
ปญหาอาชญากรรมก็จะมีความสลับซับซอนและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากยิ่งข้ึน

ผลกระทบของปญหาอาชญากรรมไดสรางความเสียหายใหแกสังคมอยางใหญหลวง     
ในแตละปทั้งที่เปนภัยคุกคามตอชีวิตและทรัพยสิน  ความเจริญมั่นคงของประเทศทั้งในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน   2538  : 3)

ดังนั้น การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังจึงนับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
นอกจากสวนหนึ่งผูตองขังจะเปนผูที่มีความรู  ความสามารถทั้งในวิชาชีพและวิชาสามัญแลว     
ก็ยังจะสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาในเรือนจําและทัณฑสถานไปเปนพื้นฐานสําคัญใน
การประกอบอาชีพสุจริต  สามารถเล้ียงตนเอง และครอบครัวไดภายหลังที่พนโทษไปแลว  ทั้งยัง
เปนการปองกันไมใหผูตองขังที่พนโทษไปแลวไดหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก  ซึ่งจะกลาย
เปนปญหาสังคมอยางไมจบส้ิน  กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย  จึงไดมอบหมายใหเรือนจํา
และทัณฑสถานทั่วประเทศไดจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ซึ่งไดทํา
การสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งนี้หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่เปดสอนผูตองขังดังกลาว                
กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการขออนุมัติจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ
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การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ไดดําเนินการฝก
อบรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดยเรือนจํากลางนครปฐมไดรวมกับศูนยบริการการศึกษานอก    
โรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม จัดฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขัง เพื่อเปดโอกาสใหผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ ไดตามความตองการ  โดยศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมืองนครปฐม ควบคุมดูแลดานหลักสูตร สวนสถานฝกและอบรมเรือนจํากลางนครปฐม
ไดดําเนินการจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรการสอน มีทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ มีหลักสูตรวิชาชีพไวหลากหลาย เพื่อใหผูตองขังไดเลือกเรียนตามความถนัด 
และความตองการ เมื่อจบหลักสูตรตามเกณฑการวัดผลและประเมินผลวิชาชีพของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนแลว จึงไดรับวุฒิบัตรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ    เมื่อถูกปลดปลอยจากเรือนจําไปแลวใชสมัครงานและเทียบโอนอาชีพในหมวด
วิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนได   
อีกดวย เรือนจํากลางนครปฐมไดจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน โดยเปด
สอนวิชาชีพ 12 วิชาชีพ (แผนปฏิบัติการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  
2544  :  12)

จากสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมเทาที่
ผานมา  ยังไมเคยมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม                 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน   การวัดผล
และประเมินผล  และเนื่องจากผูตองขัง เปนผูที่ขาดโอกาสในดานตาง ๆ เชน ขาดโอกาสที่จะ
ประกอบอาชีพที่ดีรวมทั้งโอกาสที่จะพัฒนาตนเองใหทัดเทียมผูอ่ืนเมื่อจะตองออกไปใชชีวิตอยู
ในครอบครัวและสังคม วิธีการหนึ่งที่จะสามารถชวยเหลือใหผูตองขังกลับตนเปนพลเมืองดี       
มีคุณภาพชีวิต และเปนผูที่จะมีโอกาสในสังคมได ผูตองขังเหลานี้จึงควรไดรับการพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   ดวยการใหการศึกษาโดยจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษา
นอกโรงเรียน เพราะการศึกษานอกโรงเรียนเปนการใหการศึกษาแกผูที่ดอยโอกาส สามารถปรับ
ใหเขากับสภาพความเปนอยู  ความตองการของผูตองขังได ซึ่งเปนหนาที่ของเรือนจํากลาง
นครปฐมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพใหแกผูตองขัง เพื่อนําความรูไปพัฒนา     
ตนเองและสังคมเพราะถาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพจะทําให    
ผูตองขังไมสามารถนําวิชาชีพที่ไดเรียนไปใชประกอบอาชีพได  ทําใหผูตองขังเหลานี้ไรอาชีพ  ซึ่ง
จะทําใหผูตองขังตองกระทําผิดซ้ํา  และกลายเปนปญหาของสังคม  แตถาการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสายอาชีพมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหผูตองขังไดนําวิชาอาชีพที่ไดศึกษาไปประกอบ
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อาชีพสุจริตเพิ่มรายไดทําใหมีอาชีพที่มั่นคง สามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได  เปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม  และทําใหประเทศชาติมั่นคง
ตอไป  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยซึ่งทําหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเปนผูรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม วามีสภาพปญหาและความตองการ    
อยางไร เพื่อเปนขอมูลไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับผูบริหารเรือนจํา        ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนการดําเนิน
งานการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนวิชาชีพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม ในดานหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและ
ประเมินผลตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาชีพที่เรียน 
อาชีพเดิม ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ  การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ

3. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมตาม         
ความคิดเห็นของ ผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ

ขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1.  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริหาร 8  คน ครูผูสอนวิชาชีพ        

12 คน  ผูเรียนวิชาชีพ 555  คน ในเรือนจํากลางนครปฐม  ซึ่งเปดทําการสอนในปงบประมาณ 
2544

2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ            
ผูเรียนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ไดกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร  ผูบริหาร  8  คน            
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ครูผูสอนวิชาชีพ  12  คน   โดยศึกษาทั้งหมด  ผูเรียนวิชาชีพ  จํานวน  234  คน  ไดจากการ
ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง  Krejcie  และMorgan

3. ตัวแปรตน  ไดแก  สถานภาพของผูเรียนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ซึ่ง   
ผูวิจัยศึกษาเฉพาะดาน ดังนี้

สถานภาพผูเรียนวิชาชีพ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- วิชาชีพที่เรียน
- อาชีพเดิม
- ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา
- ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ
- การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ

4. ตัวแปรตาม ไดแกความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน    
การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ในดานตาง ๆ ดังนี้

4.1 ดานหลักสูตร
4.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 ดานส่ือการเรียนการสอน
4.4 ดานการวัดผล และประเมินผล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

                        ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
1. เรือนจํา  หมายถึง  สถานที่ควบคุมและคุมขังผูตองขังคดีที่อยูระหวางการ

พิจารณาของศาล  ในที่นี้หมายถึงเรือนจํากลางนครปฐม
2. ครูผูสอนวิชาชีพ หมายถึง  ครูผูสอนวิชาชีพที่ทําหนาที่สอนในสาขาวิชาชีพ   

ตาง  ๆ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม
3. ผูเรียนวิชาชีพ   หมายถึง ผูตองขังในเรือนจํากลางนครปฐม ที่เรียนในสาขา   

วิชาชีพตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
4.  ผูบริหาร หมายถึง  ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐม  ผูอํานวยการสวนพัฒนา       

ผูตองขัง เจาหนาที่บริหารราชทัณฑ  หัวหนาฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ นักทัณฑวิทยา          
เจาหนาที่ฝายการศึกษา

5.  ผูตองขัง  หมายถึง  นักโทษที่เรือนจํากลางนครปฐม ไดจําแนกลักษณะเปนผูที่
ใกลพนโทษ  เปนนักโทษชั้นดี  มีความประพฤติอยูในระเบียบวินัย ที่เรียนในสาขาวิชาชีพตาง ๆ 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ ระหวางเดือนตุลาคม 2543 – เดือนกันยายน 
2544

ความคิดเห็น

สภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ

ผูเรียนวิชาชีพ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- วิชาชีพที่เรียน
 -อาชีพเดิม
- ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา
- ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ
- การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ

1.   ดานหลักสูตร
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดานส่ือการเรียนการสอน
4.   ดานการวัดผล และประเมินผล 
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6.  วิชาชีพ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม  สอนระหวาง  30 – 300  ชั่วโมง  ในปงบประมาณ 2544 ม ี12 วิชาชีพ ดังตอไปนี้

6.1  วิชาชางตัดผมชาย
 6.2 วิชาชางดัดผม – เสริมสวย
6.3   วิชาชางอาหาร – ขนม

  6.4  วิชาชางเชื่อมโลหะ
6.5  วิชาชางแกะสลักไม
6.6  วิชาชางปูน

 6.7  วิชาชางจักสานหวาย
6.8  วิชาชางจักสานกรงนก
6.9  วิชาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
6.10 วิชาชางแกะลายกระจก

                    6.11 วิชาชางทําเทียนผลไม
6.12 วิชาชางไมเฟอรนิเจอร

7.  สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ   หมายถึง    ลักษณะการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 12 วิชาชีพ ในปงบประมาณ 2544  ม ี4  ดาน  ดังนี้

7.1  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ (วิชาชีพ
ระยะส้ัน) ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตใหใชในเรือนจํากลาง
นครปฐม

7.2  กิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  พฤติกรรมรวมกันระหวางครูผูสอน
วิชาชีพกับผูเรียนวิชาชีพจัดทําข้ึน     เพื่อใหผูเรียนวิชาชีพเกิดความรูและประสบการณตามความ
มุงหมายของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

7.3 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง เคร่ืองมือที่ชวยในการเรียนการสอนตาม   
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  เพื่อใหครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพเขาใจในส่ิง
ที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผลดีตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน

7.4  การวัดผลและประเมินผล  หมายถึง การประเมินผลการเรียนของผูเรียน
วิชาชีพ สาขาตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
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8. อาชีพเดิม  หมายถึง  อาชีพที่ผูเรียนวิชาชีพประกอบอาชีพกอนตองโทษ
9. ระยะเวลาท่ีอยูในเรือนจํา หมายถึง ระยะเวลาที่ผูเรียนวิชาชีพตองโทษในเรือน

จํากลางนครปฐม กอนปลดปลอย
10. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ  หมายถึง  คะแนนภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติในการ

เรียนวิชาชีพของผูเรียนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ปงบประมาณ  2544
11. การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ หมายถึง การตัดสินใจของผูเรียนวิชาชีพใน

การเลือกเรียนวิชาชีพที่เปดสอนในเรือนจํากลางนครปฐม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

วรรณกรรมที่ไดกลาวถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม     ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย ดังนี้คือ

ตอนท่ี  1  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ   
1.1  หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน       

   1.2  หลักการจัดการศึกษาวิชาอาชีพ
   1.3  ประเภทของงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
   1.4  บทบาทหนาที่ และภารกิจหลักของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

                    ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตอนท่ี  2  การจัดการศึกษาในเรือนจําในประเทศไทย
     2.1  ภาระหนาที่ของกรมราชทัณฑ
   2.2  การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในอดีต

   2.3  การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในปจจุบัน
   2.4  แนวทางการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง
   2.5  วิธีการปฏิบัติในการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง

  2.6  กระบวนการใหการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
   2.7  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในเรือนจํา

          2.8  สภาพการจัดการเรียนการสอน
   2.9  เรือนจํากลางนครปฐม

      2.10  หนาที่และความรับผิดชอบของเรือนจํากลางนครปฐม
      2.11  การจําแนกลักษณะผูตองขัง
      2.12  การจัดใหผูตองขังทํางานหรือฝกอาชีพ

10
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      2.13  บทบาทหนาที่ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
   อําเภอเมืองนครปฐม

       2.14  ข้ันตอนการจัดการศึกษาสายอาชีพ

ตอนท่ี  3  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
 3.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

3.2  วัตถุประสงคการจัดการศึกษาสายอาชีพ
   3.3  หลักสูตรวิชาชีพ / การใชและการพัฒนา
   3.4  องคประกอบของเนื้อหาที่สําคัญในการพิจารณาสรางหลักสูตร

                         วิชาอาชีพระยะส้ัน
   3.5  แนวทางการจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน

3.6  การพิจารณา กําหนดแนวทางการจัดที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
           เงื่อนไข

ตอนท่ี  4  แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
    การสอน

   4.1  หลักสูตร
   4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.3  ส่ือการเรียนการสอน
   4.4  การวัดผลและประเมินผล

ตอนท่ี  5  การจัดการเรียนการสอนการศึกษาผูใหญ
5.1  แนวคิดของ มัลคอลมโนลส (knowles) เกี่ยวกับลักษณะเดนของ
     ผูใหญ

5.2  แนวคิดของเชียรศรี  วิวิธสิริ  เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของผูใหญ
                              แตกตางจากเด็ก

ตอนท่ี  6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
6.1  งานวิจัยในประเทศ
6.2  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      วิชาชีพในเรือนจํา

6.3  งานวิจัยตางประเทศ
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ตอนท่ี  1  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

1.1 หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมการศึกษาที่จัดข้ึนนอกโรงเรียน

โดยมีกลุมเปาหมายผูรับการบริการและวัตถุประสงคในการเรียนรูที่กําหนดไวอยางชัดเจน       
กิจกรรมการศึกษาที่จัดข้ึนนั้นอาจเปนเอกเทศหรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืนๆ  สําหรับ   
หนวยงานที่จัดนั้นอาจเปนหนวยงานทางการศึกษาโดยตรง หรือเปนหนวยงานที่อาศัยการศึกษา     
เปนเคร่ืองมือไปสูวัตถุประสงคในการพัฒนาอ่ืน ๆ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน :ม.ป.ป.)  ภารกิจ
ที่ สําคัญของการศึกษานอกโรงเรียนไดแก การชดเชยโอกาสทางการศึกษาและการเสนอ        
ทางเลือกอ่ืนใหกับผูขาดโอกาส ผูพลาดโอกาสและผูดอยโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษาอัธยาศัยและเครือขายการเรียนรูในสังคมและการเสริมคุณภาพของการจัดการ
ศึกษาในระบบโรงเรียน

การจัดการศึกษานอกโรงเ รียนในปจจุบันมิใช เปนการจัดการศึกษา        
เพียงเพื่อใหประชาชนอานออกเขียนไดเทานั้น  แตเปนการใหบริการและใหโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชนที่อยูนอกโรงเรียน  เพื่อเสริมสรางใหมีความรูพื้นฐานอันจําเปนในการดํารงชีวิต       
มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  ทราบขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ  มีเคร่ืองมือ  
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมและรูจักแสวงหาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  เพื่อจะไดดํารง
ชีวิตอยูในสังคมไดมีความสุขตามความตองการ  เปนการจัดการศึกษาที่จะชวยใหประชาชนรูจัก
เสาะแสวงหาและเลือกสรรพส่ิงที่ดีงาม  นําไปปรับปรุงความเปนอยูของตนเองและชุมชนใหดีข้ึน
ดวยตนเอง

หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนจึงตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาประชาชนตอง
เรียนรูตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาจึงตองดําเนินการใหตอเนื่องกัน  นับตั้งแตการใหความรู    
พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  ไดรับทราบขอมูลที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมจาก
เอกสารส่ิงพิมพ และส่ือความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  และไดรับ 
การฝกทักษะและ วิชาชีพที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ  อันเปนการชวยพัฒนาขีด            
ความสามารถของประชาชนให สูงข้ึน

การศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษาที่จัดข้ึนเพื่อตองการใหบุคคลคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาเปน  มีคุณภาพที่ดี  สามารถพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ
ชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นการจัดการศึกษานอกโรงเรียนควรยึดหลัก   (วิชชุดา หุนวิไล 
2532 : 65)  ดังนี้
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1. หลักการเรียนเพื่อการทํางานและการทํางานเพื่อการเรียนรูหลักการ      
ดังกลาวเปนหลักการที่เปนความจริงที่เปนพื้นฐานของชีวิตมนุษย  เพราะงานกับมนุษยยอมเปน
ส่ิงที่แยกออกจากกันไมได การศึกษานอกโรงเรียนจึงนําเอาความจริงที่เปนธรรมชาติมาเปนหลัก
ในการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน

2. หลักการบริการการศึกษาเปนแบบเปด คือการดําเนินงานการศึกษา
นอกโรงเรียน  ผูบริการจะตองทําใหเกิดความคลองตัว  ความยืดหยุนและเปล่ียนแปลงได        
กฎระเบียบตาง ๆ จะตองกําหนดไวอยางกวาง ๆ สรรหาแนวทาง  วิธีการและรูปแบบตาง ๆ    
เพื่อใหสอดคลองและสนองความตองการของผูเรียนไดมากที่สุด

3.  หลักสังคมของการเรียน  การศึกษานอกโรงเรียนถือหลักการวาสถาบัน 
ที่มีอยูในสังคมเปนสถาบันการเรียนรูทั้งส้ิน  การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนนั้นอาศัย
สถาบันตาง ๆ ที่มีอยูเสริมสรางการเรียน  เชน ทางศาสนา  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง          
การปกครอง   ครอบครัว  สมาคม  มูลนิธ ิ  สโมสร  ชมรม  และชุมชน  เปนสังคมของการเรียน
ของการศึกษานอกโรงเรียน   ทั้งส้ิน

4. หลักความเสมอภาคและเสรีภาพในการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในชนบทและในเมือง  ใหทุกคนไดรับการศึกษาตาม    
ความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถ  และความตองการความจําเปนของบุคคลและสังคม

5. หลักการศึกษาตลอดชีวิต มนุษยจะตองเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งนี้
เพื่อจะไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอชีวิตการทํางาน และเพื่อจะไดสามารถ
ดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยูรอดไดตลอดไป

6. หลักการระดมสรรพส่ิงกําลังทั้งปวงที่มีอยูในสังคม การศึกษานอก       
โรงเรียนถือวา การศึกษาเปนภารกิจของทั้งบุคคลและสังคม จึงจําเปนตองระดมเอาทรัพยากรมา
เพื่อใหการศึกษานอกโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

7.  หลักการศึกษาเพื่อปวงชน  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาเพื่อทุกคน
มิใชเปนการศึกษาเพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  อาชีพใดอาชีพหนึ่ง  หมูใดหมูหนึ่ง  หรือชุมชนใด    
ชุมชนหนึ่ง  แตเปนการศึกษาที่เปนไปสําหรับคนทุกคน  ทุกเวลา  ทุกสถานที่

8.  หลักการจัดใหสัมพันธกับการพัฒนาในดานอ่ืน เชน มีหนวยฝกอบรม  
ในเร่ืองการศึกษานอกโรงเรียน  สําหรับฝกบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญแกหนวยงานอ่ืน ๆ

9. หลักการจัดการมีการทดลองในการศึกษานอกโรงเรียนในวงแคบกอน  
ที่จะขยายงานใหกวางออกไป  โดยใหสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันทางศาสนา  ส่ือมวลชนเขา     
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มีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  และควรมีการควบคุมดานคุณภาพของส่ือมวลชน    
ไดแก  การจัดการรายการวิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  เปนตน

แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)  ได
กําหนดหลักการการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)  มุงให
การบริการทางการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน  โดยมีหลักการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่  8  คือ มุงเนนการใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนรูจักการ
เรียนรู  รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง  และรักที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งเปนส่ิง
สําคัญในสังคมแหงการเรียนรู  เนนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใหผูเรียนมีบทบาท
รวมในการพัฒนาตนเองใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีรูปแบบการใหการศึกษา
ที่ใหโอกาสทางเลือกที่ดีและเหมาะสม  เพื่อสนองความตองการ  ความสามารถและความถนัด  
รวมทั้งมีการระดมสรรพกําลังทุกสวนในสังคมเพื่อการศึกษา

ในสวนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐที่มี   
ภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดกําหนดหลักการดังนี้

1. การศึกษาตลอดชีวิต  เปนการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหบุคคลไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยการระดมทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยูในสังคมมาใชในการ
พัฒนาความรู  ความคิด  ความสามารถของมนุษย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
ตอเนื่อง

2. ความสอดคลอง  เปนการจัดการศึกษาที่เนนความสําคัญในการให
บริการแกผูเรียน  โดยนําความสนใจ  ความตองการ  ความถนัด  ความสามารถ  ความรูเดิม 
และประสบการณของผูเรียนมาเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ชุมชนเปนฐานในการพัฒนา  เปนการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงสภาพ
ปญหาและความตองการของแตละชุมชนเปนหลัก โดยใหชุมชนเปนผูวางแผน กําหนดวิธีการ
ปฏิบัติ  และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อใหชุมชนม ี   
ศักยภาพที่จะพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางที่พึงประสงคและสามารถพึ่งพาตนเองได

แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)  มีจุด  
มุงหมายในการพัฒนาที่สอดคลองกับหลักการ  3  ประการ คือ
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1. พัฒนาคน  ใหไดรับการบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง  มีศักยภาพการ
เรียนรูที่สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อที่จะไดพัฒนาความรูความสามารถและ
ปญญา  ซึ่งจะเปนรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง

2.  พัฒนาครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ใหไดรับขาวสารขอมูล และมี
กิจกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและความสามารถ  ขณะเดียวกันไดรับการเสริมบทบาทใหเปน     
เครือขายการเรียนรูในการพัฒนาคนในครอบครัว ชุมชนและสังคมของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให    
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งและเปนสังคมแหงการเรียนรู

3. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมุง
ปรับปรุงระบบ และกระบวนการบริหาร รวมทั้งรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และผูรับบริการ
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ

แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)  มีวัตถุ
ประสงคในการดําเนินงาน  3  ประการ  คือ

1.  เพื่อพัฒนาคน  ใหมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ
1.1 มีศักยภาพการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะการอานและการฟง เพื่อการ

รับรูความรู  และขาวสารตาง ๆ การเขียนเพื่อการบันทึกและการส่ือสาร  การพูดเพื่อการอธิบาย
และบอกถึงความตองการ  รวมทั้งทักษะชีวิตซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหสามารถเผชิญสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล  การตัดสินใจและคิดริเร่ิม
สรางสรรค  รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่ออนาคต

1.2 มีทักษะอาชีพและความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะการ
ทํางานเปนกลุม  และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  มีจิต
สํานึกและความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม  และส่ิงแวดลอม

2.  เพื่อพัฒนาครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ใหมีคุณลักษณะที่สําคัญ 
คือ

2.1 เปนสมาชิกที่ดี รูจักและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่มีตอครอบครัว  
ชุมชน และสังคม

2.2 ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการเชื่อมโยงและถายทอดความรู
และประสบการณใหแกสมาชิกและผูอ่ืนในสังคม
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3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ใหมี
คุณลักษณะที่สําคัญ คือ

3.1 มีรูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  กระบวนการเรียนการสอนที่
สามารถตอบสนองความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน

3.2 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพในดานการวางแผนงบประมาณ  
การติดตามประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  การกระจายอํานาจ  และการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศในการทํางาน

3.3 มีการระดมสรรพกําลังจากประชาชน     ชุมชน    องคกรภาครัฐและ
เอกชนในการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  บุคลากร  วิชาการ  เงินทุนอุดหนุน  ฯลฯ  และรวมเปน
เครือขายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549)

เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปตามจุดมุงหมายของวิสัยทัศนรวมภายใต”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสังคมไทยที่พึงประสงคในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  จึงกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศไว
ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา 2544  :  9 – 10)

1. เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน สรางความเขมแข็ง
ของภาคการเงิน ความมั่งคงและเสถียรภาพของฐานะการคลัง   ปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อให
เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึน ตลอดจนเพิ่มสมรรถนะ
ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหสามารถแขงขันได และกาวทันเศรษฐกิจยุคใหม

2. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางรูเทาทันโลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สราง
ระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเครือขาย
ชุมชน  ให เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน มีการดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสังคมไทย

3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับเปนพื้นฐานใหการ
พัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนนการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจเอกชน การมีสวนรวมของ  
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ประชาชนในกระบวนการพัฒนา การสรางระบบการเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม และลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

4. เพื่อแกปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยใน
การพึ่งพาตนเองใหไดรับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึง สราง
อาชีพ เพิ่มรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับกลไกภาครัฐใหเอ้ือตอการแกปญหา

1.2 หลักการจัดการศึกษาวิชาอาชีพ
การจัดการศึกษาวิชาอาชีพนอกระบบโรงเรียนนั้น ดําเนินการโดยหนวยงาน

ตาง ๆ หลายหนวยงาน  โดยมีหลักการที่จะพัฒนาประชาชนใหสามารถมองเห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพ  มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ  สรางโอกาสใหประชาชนเขา
สูอาชีพอยางสัมพันธกับสวนแบงของตลาดอาชีพ   ตลาดแรงงาน    และสามารถปรับตัวปรับ
อาชีพและพัฒนาอาชีพใหอยางตอเนื่องตามสภาพทองถิ่น  โดยใชวิทยาการที่เหมาะสมเพื่อลด
ปญหาการวางงาน  และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

วิไล  แยมสาขาและวินัย สายหงษ  (2533 : 83)  ไดกลาวถึงหลักการจัด
การศึกษาวิชาอาชีพรวม  6  ประการ  คือ

1. จัดเพื่อใหประชาชนมีโอกาสศึกษาหรือฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  การสงเสริมหรือพัฒนาอาชีพ

2.  จัดใหแกประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ที่จบการศึกษาชั้นประถมปที่  4  หรือ  
เทียบเทา หรือมีอาย ุ 15  ปข้ึนไป

3.  ใชเวลาเรียนตั้งแต  3  ชั่วโมงถึง  6  เดือน  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและ
เนื้อหาในการจัดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  ลักษณะกลุมผูเรียน  ลักษณะวิชาชีพที่จัด     
ตลอดจนความพรอมของหนวยงานและสภาพความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพ
แวดลอมของผูเรียน

4.  จัดในสถานศึกษาของหนวยงาน  สถานประกอบการ  หรือในทองถิ่น
5.  จัดสอนดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม  ศิลปะ

หัตถกรรมและวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความสนใจของกลุมผูเรียน
6. จัดทําหลักสูตรตามหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานใหสอดคลอง

กับความตองการของกลุมผูเรียนและเปดสอนวิชาอาชีพตาง ๆ ตามความสามารถของหนวยงาน 
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และในการจัดการศึกษาวิชาอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น  จําเปนตองมีข้ันตอนหรือกระบวนการดําเนินงานที่ตอเนื่อง ดังนี้

1) การสํารวจ
2) การวางแผน
3) การเตรียมการ
4) การจัดการเรียนการสอน
5) การติดตามผลและการประเมินผล

1.3 ประเภทของงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
พรทิพย เข็มทอง (2533 : 97) ไดสรุปรายงานการศึกษานอกโรงเรียนสาย

อาชีพไว 2  ประเภท  คือ
1.  การสอนตามหลักสูตรระยะส้ัน  ระหวาง  30-300  ชั่วโมง  จัดในศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  โรงเรียนผูใหญสายอาชีพ  และสงหนวยเคล่ือนที่ไปใหบริการใน
ชุมชนชนบท

2. การสอนแบบกลุมสนใจ  ซึ่งมีความยืดหยุนสามารถสนองความตองการ
ของผูเรียนภายในระยะเวลาไมเกิน 30 ชั่วโมง

พ.ศ. 2544 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดจัดการศึกษานอกโรงเรียนดาน
อาชีพหลักสูตรระยะส้ัน  เปนหมวดตาง ๆ คือ

1. หมวดชางอุตสาหกรรม  ไดแก  ชองซอมจักรยานยนต  ชางซอมจักรยาน  
ชางไฟฟา   ชางซอมอุปกรณไฟฟา  ชางไมครุภัณฑ  ชางโลหะกล  ชางปดกรี  ชางประปา -      
สุขภัณฑ  ชางเคร่ืองทําความเย็น  ชางซอมนาฬิกา  และชางทําคอนกรีตบลอก

2. หมวดคหกรรม  ไดแก  อาหารและโภชนาการ  ตัดเย็บเส้ือผา  เสริมสวย  
เย็บปกถักรอย  เพนสสี  และปกจักร

3. หมวดพาณิชยกรรม  ไดแก  พิมพดีดไทย - อังกฤษ  การบัญชีชวเลข  
คอมพิวเตอร มัคคุเทศก  และการตลาดและสหกรณ

4.  หมวดศิลปะและหัตถกรรม  ไดแก  จักสาน  ประดิษฐดอกไมใบตอง  
ของชํารวย  ส่ิงทอ  ดนตรีไทย - สากล  ชางเคร่ืองหนัง  และชางทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ

5.  หมวดเกษตรกรรม  ไดแก การเพาะเห็ด  การเล้ียงสัตว  การขยายพันธุ
พืช การปราบศัตรูพืช  การเล้ียงผ้ึง  และการทําสวนไมดอกไมผล
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การฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันเปนการศึกษานอกโรงเรียนรูปแบบหนึ่งซึ่งชวย
เสริมทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนไดอยางกวางขวาง  เพราะลักษณะการจัดมีความ
ยืดหยุน  จัดไดทุกสภาพการณของสังคม  ใชเวลาเรียนไมมากเกินไป  สามารถฝกฝนใหมีความรู
ไดในระยะเวลา ส้ัน ๆ ทันตอความตองการ  การฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน โดยวิธีการศึกษานอก
โรงเรียนเปนยุทธปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการสงเสริมการประกอบวิชาชีพและแกไขปญหาวางงาน
ได

1.4 บทบาทหนาท่ีและภารกิจหลักของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน  มี  3  ประการ  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538  :  10-13) 
ดังนี้คือ

1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมุงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให
แกประชาชนนอกโรงเรียน  ใหรูหนังสือ  อานออก  เขียนได  คิดเลขได  แกปญหาไดไปจนกระทั่ง
ถึงการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่ง
จะเปนพื้นฐานของงานพัฒนาคุณภาพประชากร ตลอดจนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อใหมีทักษะ
พื้นฐานที่เพียงพอตอการประกอบอาชีพของประชาชน  ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม     
ตาง  ๆ ดังตอไปนี้
           1.1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนกิจกรรมใหความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตโดยมุงใหผูเรียนสามารถอานออก เขียนได  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  นํา
ความรูที่ไดรับมาประกอบความคิดการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษาสายสามัญ
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนตน

1.2 จัดการศึกษาดานอาชีพ  เปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรูและดาน
ทักษะอาชีพที่เปนประโยชนตอการทํางาน  การดําเนินชีวิตในรูปแบบของการศึกษาที่จัดข้ึนตาม
ความตองการและความพรอมของกลุมเปาหมายเปนการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
อาชีพและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม การจัดการศึกษาทางดานอาชีพใน
ปจจุบัน  มีหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้

1.2.1 หลักสูตรกลุมสนใจ  เปนหลักสูตรที่กําหนดข้ึนตามความ
สนใจของผูเรียน  มีจํานวนชั่วโมงเรียนไมเกิน  30  ชั่วโมง  ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษาหรือฝกอบรม
กลุมบุคคลที่มีความสนใจตองการที่จะศึกษาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดที่กลุมบุคคลนั้น ๆ เห็นวาเปน
ประโยชนตอชีวิตและความเปนอยูของกลุมผูเรียน
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  หลักสูตรกลุมสนใจเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาจบในตัวเอง  ไม
ขัดตอศีลธรรม  ความมั่นคง  และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

    -  เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
    -  เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เปนอยู
     -  เปนประโยชนตอการทํานุบํารุงและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย
     -  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น
    ระยะเวลาในการจัดกลุมสนใจ  การสอนเร่ืองหนึ่ง ๆ ใชเวลา

ไมเกิน  30  ชม. ทําการสอนไมเกินวันละ  3  ชม. แตละกลุมจํานวนผูเรียนไมนอยกวา  15  คน
1.2.2  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   เปนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่

จบในตัวระหวาง 3-300 ชม.  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะสวนที่ตนตองการได  เมื่อจบราย
วิชาใดก็มีความรูเฉพาะเร่ืองนั้น หรือจะเรียนตอเนื่องรายวิชาชีพนั้นจนครบรายวิชา ถือวาจบ 
หลักสูตร  วิชาชีพนั้นโดยจุดมุงหมายสําคัญของการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน คือ การพัฒนาความรู
และทักษะอาชีพพื้นฐาน  เพื่อใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพที่ทําอยูหรือเพื่อเขาสูอาชีพรับจางในตลาดแรงงาน

  เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน จัดสอนวิชาชีพใน 6 หมวด
วิชา คือ หมวดวิชาอุตสาหกรรม  หมวดวิชาคหกรรม  หมวดวิชาพาณิชยกรรม  หมวดวิชาศิลป
หัตถกรรม  หมวดวิชาเกษตรกรรม หมวดวิชาอาชีพทั่วไป

1.2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ      เปนหลักสูตรที่มุงให
ผูเรียนที่ขาดโอกาสเขามาเรียนในสถานศึกษาหรือนอกระบบโรงเรียนหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่จัดใหได  
ทั้งนี้เพราะความยากจน  มีรายไดนอย  อยูไกลจากสถานศึกษา  และประสงคที่ประกอบอาชีพ
อยูในภูมิลําเนาควบคูกันไป ในขณะเรียนโดยไมตองละถิ่นฐานออกไปเรียน  หรือทํามาหากิน     
ที่อ่ืน  ผูเรียนจบหลักสูตร โดยใชเวลา  2  ปเต็ม  และไดรับประกาศนียบัตรอาชีพ มีความรูเทากับ
มัธยมศึกษาปที ่3

1.2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทางไกล   หลักสูตรนี้ก็
เปนหลักสูตรที่จะเร่ิมเปดสอนในปการศึกษา  2538  เปนตนไป  โดยมุงใหโอกาสผูที่มีความรูจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาที่ประกอบอาชีพมีรายไดอยูแลวประสงคที่จะเพิ่มพูนความ
รูและทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตนทํางานอยูหรือในสาขาที่ตนเองสนใจเขาเรียนตามหลักสูตรนี้  
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โดยวิธีการเรียนทางไกลใชส่ือผสม  เมื่อเรียนจบหลักสูตรและจะไดรับประกาศนียบัตร ปวช.ทาง
ไกล  ซึ่งมีความรูสามัญเทากับผูที่เรียนจบ ม.6

1.3 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดแก  การจัดการศึกษา
ในรูปแบบของการฝกอบรมการใหความรูในเร่ืองตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรางคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัว  เชน ชีวิตครอบครัว  ส่ิงแวดลอม  สังคม การเมือง  ฯลฯ

1.4  จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ไดแก การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหประชาชนใหความเขาใจกลไกการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รูจักการจัดการไปใชสิทธิเลือกสภาผูแทนราษฎร และผูนําชุมชนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  เปนตน

2. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนการจัดการเสนอโอกาสและทางเลือก
เพื่อการศึกษาหาความรูดวยธรรมชาติในวิธีการดํารงชีวิตของประชาชน  เพื่อใหการศึกษานั้น
เพื่อเพิ่มเติมความรูใหมตอการเปล่ียนแปลงของโลก กอใหเกิดโลกทัศนที่กวางข้ึน สามารถใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงชีวิตใหกาวหนาตามอัธยาศัยของหองสมุด และที่อานหนังสือตาง ๆ การจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย  ของเครือขายการเรียนรูในชุมชน  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน   
วารสาร  นิตยสาร และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ตลอดจนรายการการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน  และ
การเรียนรูจากส่ือพื้นบาน  เปนตน

3. จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน  เปนการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหกลุมเปาหมายผูรับบริการที่เปนครูและนักเรียนที่
อยูในระบบโรงเรียนใหไดรับความรูเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร  เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังงดกิจกรรมชวยเหลือการเรียนการสอน
ของครูในระบบโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางรวดเร็ว  และสนับสนุนดานส่ือการเรียน
การสอนแกครูอาจารย และมีการเรียนในระบบโรงเรียนอีกดวย

กลุมเปาหมายผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียน กลุมเปาหมายผูรับ
บริการการศึกษานอกโรงเรียนที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนมุงเนน  คือ

1. กลุมบุคคลท่ีพลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งเปน
กลุมที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก

2.  กลุมบุคคลท่ีดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  ที่ตองการไดรับ
โอกาสทางสังคมที่ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน
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3. กลุมประชาชนท่ัวไป  ที่ตองการโอกาสเพิ่มเติม  ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว  ประชาชนกลุมเปาหมายเหลานี ้ สามารถจําแนก
เปนกลุมบุคคลตาง ๆ ไดดังนี้

3.1 กลุมเด็ก  (0-14 ป)  แบงออกเปน
-  เด็กวัยทารก  0-2 ป
-  เด็กวัยกอนประถมศึกษา  3-5 ป
-  เด็กวัยประถมศึกษา 6-11 ป
-  เด็กวัยมัธยมศึกษาตอนตน 12-14 ป
กลุมเด็กนี้รวมถึงกลุมเด็กที่มีปญหาเฉพาะดาน  เชน  เด็กเรรอน  

เด็กพิการ  เด็กที่ถูกกดข่ีดานแรงงาน  เปนตน
3.2 กลุมสตรีเพศ  แบงออกเปน

- กลุมสตรีที่เส่ียงตอการเขาสูอาชีพที่ไมเหมาะสม  ไดแก  เยาวชน
สตรีที่มีอายุต่ํากวา  18  ป

-  สตรีที่อยูในวัยเจริญพันธ  ทั้งสตรีที่เปนมารดาและสตรีที่กําลัง  
จะแตงงาน

3.3 กลุมสตรีผูนําทองถ่ิน   หมายถึง  บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใน
ตําแหนงผูปกครองทองถิ่น  ตาม พระราชบัญญัต.ิการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ประกอบดวย  
กํานัน  ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  แพทยตําบล  กรรมการหมูบาน

3.4 กลุมผูตองขัง  หมายถึง  บุคคลที่ถูกขังตามคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุกในเรือนจํา  หรือสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  ประกอบดวย         
นักโทษชาย นักโทษหญิง  นักโทษเด็ก และเยาวชน

3.5 กลุมผูปฏิบัติศาสนกิจ  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในการเผยแพร 
หลักธรรมและคําสอนทางศาสนา  และผูปฏิบัติธรรมทางศาสนาประกอบดวย  พระ เณร  และชี
ในพระพุทธศาสนา  โตะครู  โตะอิหมาม  ในศาสนาอิสลาม  นักบวชในคริสตศาสนา  ฆราวาส   
ที่ทําหนาที่ทางศาสนาในสถานการณตาง ๆ

3.6  กลุมทหารประจําการ  หมายถึง  ผูที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการ
แลว  ไดเขารับราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2499   ไดแก พลทหารกองประจําการ หรือทหารเกณฑ
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3.7  กลุมผูใชแรงงาน  หมายถึง  ผูที่อยูในวัยแรงงาน  ซึ่งมีผูทํางาน
เปนกลุม

สรุป  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเปนการใหบริการและใหโอกาส
ทางการศึกษากับผูขาดโอกาส  ผูพลาดโอกาส  และผูดอยโอกาสทางการศึกษา  แกประชาชนที่
อยูนอกโรงเรียน เพื่อเสริมสรางใหมีความรูพื้นฐานอันจําเปนในการดํารงชีวิต  มีความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ทราบขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ  มีเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม และรูจักแสวงหาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  หลักการจัดการศึกษานอก    
โรงเรียน คือการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการศึกษาที่จัดข้ึนเพื่อตองการใหบุคคลคิดเปน  ทําเปน
และแกปญหาเปน มีคุณภาพที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ สวนหลักการจัดการศึกษาวิชาอาชีพนอกระบบโรงเรียนนั้น มีหลักการที่จะ
พัฒนาประชาชนใหสามารถมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ มีความรูและทักษะ ที่จําเปน
ตอการประกอบอาชีพ สรางโอกาสใหประชาชนเขาสูอาชีพอยางสัมพันธกับตลาดอาชีพ  ตลาด
แรงงาน  และสามารถปรับตัว  ปรับอาชีพ และพัฒนาอาชีพไดอยางตอเนื่องตามสภาพทองถิ่น  
เพราะลักษณะการจัดมีความยืดหยุน จัดไดทุกสภาพการณของสังคม

บทบาทหนาที่ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานที่จัด      
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน คือ การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ไดแก จัดการศึกษาข้ัน      
พื้นฐาน  เปนกิจกรรมใหความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  จัดการศึกษาดานอาชีพ  เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและดานทักษะอาชีพ เปนการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดีข้ึน จะมีการจัดในหลักสูตรกลุมสนใจ เปนหลักสูตรที่
กําหนดข้ึนตามความสนใจของผูเรียน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เปนหลักสูตรที่จบในตัว
ระหวาง 30-300  ชั่วโมง มีการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มุงใหผูเรียนที่อยูไกล     
สถานศึกษาและประสงคที่จะประกอบอาชีพอยูในภูมิลําเนาโดยไมตองทิ้งถิ่นฐานออกไปเรียน  
เมื่อเรียนจบหลักสูตรโดยใชเวลาเรียน 2  ป จะไดรับประกาศนียบัตรอาชีพ มีความรูเทากับมัธยม
ศึกษาตอนตน  และอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทางไกล  โดยมุงให
โอกาสผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ที่ประกอบอาชีพมีรายไดอยูแลว ประสงคจะเพิ่มพูนความรู 
และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตนทํางานอยูหรือสาขาที่สนใจ  เขาเรียนตามหลักสูตรนี้ไดโดยวิธีการ
เรียนทางไกล ใชส่ือผสมเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพางไกล ซึ่งมีความรู
สามัญเทากับผูเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  บทบาทของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาก็คือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการจัดการเสนอโอกาสเพื่อการศึกษาความ
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รูดวยธรรมชาติ เพื่อเพิ่มเติมความรูใหมตอการเปล่ียนแปลงของโลกใหมีโลกทัศนที่กวางข้ึน นอก
จากนั้นกรมการศึกษานอกโรงเรียน ยังจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนใหได
รับความรูเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร

สวนกลุมเปาหมายผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียน คือ กลุม
บุคคลที่พลาดโอกาส  ดอยโอกาส ประชาชนทั่วไป ผูนําทองถิ่น กลุมผูปฏิบัติศาสนกิจ กลุมทหาร
ประจําการ  กลุมผูใชแรงงาน และโดยเฉพาะกลุมผูตองขัง ซึ่งเปนกลุมที่กรมการศึกษานอก      
โรงเรียนมีนโยบายรวมกับกรมราชทัณฑที่จัดการศึกษาใหกับกลุมผูตองขัง เพื่อใหผูตองขัง          
มีความรูพื้นฐาน ทักษะอาชีพ  ขาวสารขอมูล เพื่อไปอยูในสังคมโดยสันติสุข และไมกลับเขามา
ทําผิดอีก

ตอนท่ี  2  การจัดการศึกษาในเรือนจําในประเทศไทย
2.1 ภาระหนาท่ีของกรมราชทัณฑ

กรมราชทัณฑ  (2534 : 6)  เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจ
หนาที่ในการปฏิบัติตอผูตองขัง หรือผูกระทําผิดใหเปนไปตามคําพิพากษาโทษของผูมีอํานาจ                
การดําเนินงานมีตั้งแตการควบคุม  กักขัง  กักกัน  จําคุก  และประหารชีวิต  ตามข้ันตอน  และ     
วิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย

การปฏิบัติตอผูตองขังของประเทศไทยจะเปนไปในทางใด ยอมข้ึนอยูกับ
นโยบายราชทัณฑของรัฐบาล  ภาวะแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ  และคานิยม  ในสังคม
ประกอบกันไดดวยเสมอ  กลาวไดวา  หนาที่อันแทจริงของเรือนจําและทัณฑสถานมีลักษณะเปน
การผสมผสานระหวาง  การใชเรือนจําและทัณฑสถานเปนแหลงควบคุมผูตองขังมิใหหลบหนี
และปองกันสังคมใหพนจากภัยคุกคามของผูตองขัง  นอกจากนี้ยังเปนแหลงปรุงแตงแกไข    
พฤติกรรมของผูตองขังใหกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดี  ซึ่งประกอบดวยวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
(ประเสริฐ  เมฆมณ ี 2522 :  7)

1. ควบคุม  กักขัง  ลงโทษผูตองขังตามคําพิพากษาของศาล หรือคําส่ังของ   
เจาพนักงานผูมีอํานาจ

2. ตรวจตรา  ดูแล  ควบคุมผูตองขังใหหลบหนี  เพื่อความปลอดภัยของสังคม
กับเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

3.  จัดการศึกษาวิชาชีพ  วิชาสามัญ  และอบรมศีลธรรมจรรยาแกผูตองขัง
4.  จัดสวัสดิการและการสงเคราะหแกผูตองขังตามควรแกกรณี
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5.  รักษาระเบียบวินัยและความสงบราบร่ืนในการปกครองผูตองขัง
6. หนาที่อ่ืน ๆ ตามความจําเปน  เชน การชวยเหลือกิจกรรมสังคมภายนอก  

การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสําคัญตาง   ๆ
7. การดํารงไว ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถานให

เปนไปตามนโยบายและระเบียบแบบแผน  กฎ  ขอบังคับ  ที่ไดกําหนดไว

2.2 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในอดีต
กรมราชทัณฑ  (2538  :  2)  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมใหแก  

ผูตองขังนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตอผูตองขังตามคําพิพากษาของศาล  ในการปฎิบัติตอ       
ผูตองขังนั้น กรมราชทัณฑไดดําเนินการในลักษณะของการผสมผสานกันระหวางการใชเรือนจํา
และทัณฑสถาน เปนสถานที่ควบคุมและคุมขัง  ตลอดจนแกไขความประพฤติและพฤติกรรมของ        
ผูตองขัง โดยมีนโยบายหลัก  คือ การควบคุมผูตองขัง  การใหการศึกษา  อบรม  และการศึกษา
วิชาชีพ โดยเชื่อมั่นวาการศึกษาเปนวิธีการที่สามารถพัฒนาจิตใจผูตองขังใหเห็นคุณคาชีวิตและ
เมื่อผูตองขังพนโทษแลวสามารถกลับไปอยูรวมกันไดในสังคมอยางเทาเทียมคนทั่วไป  และไม
ประพฤติผิดซ้ําแลวกลับเขาไปในเรือนจําอีก

หลักฐานการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง  ปรากฎชัดเจนในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5  พระองคไดทรงมีแนวคิดเร่ิมที่จะปลูกฝงการศึกษา
ใหแกผูตองขังและพัฒนางานราชทัณฑใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูตองขังและเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม จึงไดสงคนไทยไปศึกษาดูงานในตางประเทศ แลวโปรดใหกรม
พระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกรมพระนครบาลรางขอบังคับสําหรับคุมขังนักโทษข้ึนทูลเกลา ฯ ถวาย

ในขอบังคับนี้มีสวนที่วาดวย "การเรียนวิชา" ของนักโทษ  โดยระบุวาการเลาเรียน
ในขณะที่จําคุกนั้นผูตองขังที่มีอายุต่ํากวา  18  ปลงมา  ตองถูกบังคับใหเลาเรียนทุกคน  สวน     
ผูตองขังที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป  ถาสมัครเขาเรียนจะไดรับอนุญาตเฉพาะผูที่มีความประพฤติด ี 
กิริยาเรียบรอย  และในขณะเลาเรียนใหงดการทํางาน  ทั้งนี้ เพื่อใหผูตองขังสามารถอานออก
เขียนได  โดยเปดหองเรียนในภาคเชาระหวางเวลา  07.00 - 11.00 น. และภาคบายเวลา  12.00 
- 16.00 น.  ในการเรียนนั้นจะสอนใหผูตองขังอานเขียนหนังสือไปพรอม ๆ กับการสอนใหคิดเลข
โดยมีส่ือการเรียน  คือ  หนังสือแบบเรียนเร็ว  2  เลม  หนังสือเลขวิธ ี  2  เลม  โดยมีเงื่อนไขวา  
ถาผูตองขังเรียนได 5 เดือน ไมจบเลม 1 ทั้งแบบเรียนเร็วและหนังสือเลขวิธีก็ใหออกจากการ    
เลาเรียน    (กรมราชทัณฑ  2535  :  598)
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นอกจากนี้ไดใหเจากรมกําหนดแบงเวลาใหผูตองขังผอนเลาเรียน  ถาผูตองขัง
คนใดถึงเวลาเรียนก็ใหงดทํางานและใหกลับเขามาทํางานหลังจากเรียนเสร็จเรียบรอยแลว  
สําหรับผูตองขังในระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป  ถาเปนคนดี  รูเลข  รูหนังสือพอเปนครูได  มีความ
ประพฤติเรียบรอย  ใหเปนผูชวยครูสอนหนังสือผูตองขัง  โดยมีรางวัลคะแนนพิเศษเพิ่มข้ึน    
เดือนละ 1 คะแนน  ผูตองขังที่เรียนหนังสือสามารถขออนุญาตเอาหนังสือไปอานในหองขังได  
ทั้งนี้ ตองขออนุญาตเจากรมกอน  (กรมราชทัณฑ  2538  :  2)

ในป พ.ศ. 2476  กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบใหกรมราชทัณฑถือเปน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนผูตองขัง  โดยแบงเปน  3  แผนก (กรมราชทัณฑ  2525  :  
598 - 602)

1. แผนกศีลธรรม  ไดกําหนดใหมีพระภิกษุเทศนาส่ังสอนในวันหยุดสัปดาหละ
คร้ัง และผูตองขังที่นับถือศาสนาอ่ืนก็ใหจัดหานักบวชหรือครูผูสอนศาสนานั้น ๆ มาส่ังสอน  สวน
ในวันธรรมดาใหเจาพนักงานเรือนจําผลัดเปล่ียนการส่ังสอนศีลธรรมและหนาที่พลเมือง

2. แผนกวิชาสามัญ  ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา  โดยใหจัดสถานที่
สําหรับใชเรียนตามความเหมาะสมของเรือนจําและทัณฑสถาน  มีอุปกรณการเรียน  เชน  
กระดานดํา โตะครู  สมุด  หนังสือ  คูมือครู  โตะเกาอ้ีของผูเรียนทางดานครูผูสอนนั้น  ให        
คัดเลือกผูตองขังที่มีความรูมาเปนครู  มีเจาพนักงานของเรือนจําเปนครูใหญ  ดานเนื้อหาวิชานั้น  
ใหผูเรียนสามารถ อาน เขียน  คิดเลข  มีจรรยามารยาท  สุขวิทยา  ความรูเร่ืองเมืองไทย  จนถึง
ระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ ดานการสอนไดกําหนดใหมีการสอบไล
อยางนอยปละ  2  คร้ัง  โดยมีเจาหนาที่ของกระทรวงธรรมการรวมพิจารณาดําเนินการ

3.  แผนกวิชาชีพ  ไดใหเรือนจําทําการเปดสอนวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี  และภาค
ปฏิบัติวิชาที่เปดสอน ไดแก วิชาชางไม  ชางจักสาน  ชางตัดผมและเกษตรกรรม  เปนตน ทั้งนี้ ได
เนนถึงการเรียนวิชาชีพ  เพราะเมื่อผูตองขังพนโทษแลว  ถาหากมีวิชาชีพและนําไปประกอบ
อาชีพจะสามารถเล้ียงครอบครัวได

ในป พ.ศ. 2497  กรมราชทัณฑ  (2538  ค  :  4-5)  ไดมีการประกาศใชพระราช
บัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช  2479  โดยบัญญัติใหอธิบดีกรมราชทัณฑมีอํานาจออกขอบังคับ
วาดวย การศึกษาและอบรมผูตองขัง โดยกรมราชทัณฑไดวางระเบียบในการจัดการเรียนการ
สอนออกเปน  3  ดาน คือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

1.   พุทธิศึกษา  ไดแก  การอบรมส่ังสอนในวิชาสามัญและวิชาชีพ
2. จริยศึกษา ไดแก  การอบรมศีลธรรม  จรรยา  และหนาที่พลเมืองดี
3. พลศึกษา  ไดแก  การศึกษาอนามัยและสุขาภิบาล  ตลอดจนการออก

กําลังกาย
การจัดการศึกษาวิชาสามัญและฝกอบรมวิชาชีพ สําหรับผูตองขังไดเร่ิมเปน      

รูปแบบที่ชัดเจนเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2490  ที่จังหวัดนาน  และไดขยายผลไปยังเรือนจําและ
ทัณฑสถานในจังหวัดอ่ืน ๆ โดยประสานงานกับแผนกศึกษาธิการจังหวัดเพื่อขอความรวมมือทาง
ดานการเรียนการสอนทางวิชาการ  หลักสูตร  และแบบเรียน

ในป พ.ศ. 2514 กองการศึกษาผูใหญ  กรมสามัญศึกษาและกรมราชทัณฑได
รวมกันจัดการศึกษาใหแกผูตองขังในระดับประถมศึกษาปที่ 1 จัดการเรียนการสอนสายสามัญ
ตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ  ระดับ  1-2-3  ในเรือนจําและทัณฑสถานที่มี   
ความพรอม

ป พ.ศ. 2518  เปดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาผูใหญ  คือ ระดับประถม
ศึกษาเดิมเปนหลักสูตรระดับที่  1  (ประถมศึกษาปที ่2)  ระดับที่  2  (ประถมศึกษาปที ่4)  ซึ่งใช
เวลาเรียนระดับละ  6   เดือน  กรมราชทัณฑไดเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนผูใหญสําหรับผู
ตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานไปดวย  และตอมากรมราชทัณฑไดขยายการศึกษาสายสามัญ
เปนระดับที่ 3  (ประถมศึกษาปที ่  6)  ระดับที่  4  (มัธยมศึกษาปที ่  3)  และระดับที่  5 (มัธยม
ศึกษาปที่  6)

2.3 การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในปจจุบัน
กรมราชทัณฑ  (2537  ข  :  3-4)  ไดใหความสําคัญในการใหการศึกษาและ

พัฒนาจิตใจแกผูตองขัง  โดยไดประสานงานกับหนวยงานทางการศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน 
จัดการศึกษาใหแกผูตองขัง  ทั้งนี้ไดเรงรัดใหเรือนจํา และทัณฑสถานตาง ๆ ใหการศึกษาอบรม
และพัฒนาจิตใจใหเห็นเปนรูปธรรม โดยกําหนดใหจัดตั้งฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจข้ึนและ
กําหนดบทบาทหนาที่ใหดําเนินการศึกษา  ดังนี้

การใหการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ
ดําเนินการจัดการศึกษาใหแกผูตองขังที่อานไมออกเขียนไมได จนถึงชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  และถา    
ผูตองขังประสงคที่จะเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับอุดม
ศึกษา  กรมราชทัณฑใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูตองขังไดเขาชั้นเรียนอยางทั่วถึง
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สําหรับการศึกษาทางวิชาชีพ  ผูตองขังไดมีโอกาสเขาเรียนวิชาชีพระยะส้ัน
ตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กรมอาชีวศึกษา  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  
หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีเปาหมายใหผูตองขังได
มีโอกาสรับวุฒิบัตรเพื่อจะไดไปประกอบอาชีพสุจริต เล้ียงตัวเองและครอบครัวภายหลังการ    
พนโทษ

การพัฒนาจิตใจผูตองขัง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจผูตองขังเพื่อแกไข ปรุงแตง ปรับเปล่ียน        

พฤติกรรม  และความรูสึกนึกคิดของผูกระทําผิด  ใหรูจักผิดชอบชั่วดี  เปนผูอยูในครรลองของ  
ศีลธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมสวนใหญของสังคม  โดยนําหลักการทางศาสนาของ    
ศาสนาพุทธ  คริสต  อิสลาม  มาเปนหลักในการอบรม  นับตั้งแตผูตองขังเขาอยูในเรือนจําและ
ทัณฑสถานจนถึงวันที่ไดรับการปลอยตัวพนโทษ  โดยมีอนุศาสนาจารยประจําอยูตามเรือนจํา
และทัณฑสถานทุกแหง  เปนผูอบรมและเชิญวิทยากรภายนอก  เชน  พุทธสมาคม  
อนุศาสนาจารยจากกองทัพเรือ  กองทัพบก   กองทัพอากาศ  นักวิชาการ  ตลอดจนผูที่มีความรู
ความสามารถเขามาชวยสนับสนุนการอบรม  เพื่อใหผูตองขังไดรับแนวความคิดใหม ๆ หลาย   
รูปแบบเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย  ซ้ําซากจําเจ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการอบรมจิตภาวนา เพื่อ
ฝกใหจิตใจสะอาดบริสุทธิ ์ มีการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมตรี  นักธรรมโท  นักธรรมเอก 
ตามหลักสูตรกองธรรมสนามหลวง

2.4 แนวทางการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง
การจัดบริการการศึกษาแกผูตองขังเปนกิจกรรมสําคัญยิ่ง        ในการปฏิบัติตอ

ผูตองขัง  และการปกครองเรือนจําและทัณฑสถาน  กรมราชทัณฑไดกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาแกผูตองขัง ดังตอไปนี้  (ประเสริฐ  เมฆมณ ี 2522  :  466-467)

หลักการและเปาหมายของการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง
1. เรือนจําและทัณฑสถานตองทําการประชุมอบรม  หรือชี้แนะใหเจาพนักงาน

เรือนจําและทัณฑสถาน  ทั้งฝายควบคุมและฝายอบรมฝกวิชาชีพไดตระหนักถึงความสําคัญและ
มีทัศนคติที่ดีในอันที่จะรวมกันจัดบริการทางการศึกษาแกผูตองขังใหสอดคลองสัมพันธกัน

2.  เรือนจําและทัณฑสถานตองชี้แนะ  แนะนําแนวทางการจัดบริการการศึกษา
แกผูตองขัง  นับตั้งแตวาระแรกที่ถูกนําเขามาขังไวในเรือนจําและทัณฑสถาน
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3. การจัดบริการการศึกษาแกผูตองขัง การทดสอบถึงความถนัดและความ
สามารถเฉพาะตัวของผูตองขัง  เพื่อเปนแนวทางในการจัดชั้นเรียนหรือหลักสูตรการศึกษาของ   
ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน

4. เปาหมายของการศึกษาสําหรับผูตองขัง มุงเนนใหผูตองขังมีความรู         
อันจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน หนาที่พลเมืองและการปฏิบัติตนในสังคมไดอยางเหมาะสม

5. แผนการจัดการศึกษาแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานตองมีความ    
สอดคลองและรวมเขาไวในสวนหนึ่งแหงแผนการศึกษาของชาติ โดยการจัดหลักสูตรและการ  
รับรองคุณภาพของการศึกษา  ตองอยูในการควบคุมและสงเสริมจากสถาบันการศึกษาแหงทอง
ที่ที่เรือนจําและทัณฑสถานตั้งอยู  หรือสถาบันการศึกษาของชาติอันเปนสวนรวม

6 . การจั ดการศึ กษาใน เ รือนจําและทัณฑสถานแก ผูตอง ขัง  ตองมี              
ความสอดคลองกับกิจกรรมปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมรักษาความปลอดภัย การอบรม
ฝกวิชาชีพ การสันทนาการ และการปลดปลอยผูตองขัง เพราะกิจกรรมทุกอยางตางก็เปน
อุปการะแกกันทั้งส้ิน

2.5 วิธีการปฏิบัติในการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง
1. ในการคัดเลือกผูตองขังเขารับการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ  ใหเรือนจํา

และทัณฑสถานดําเนินการคัดเลือก  โดยแจงใหผูตองขังซึ่งทํางานในหนวยงานตาง ๆ ไดทราบ
เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจสมัครเขารับการศึกษาโดยทั่วกันและใหคัดเลือกโดยคํานึงถึงความรูเดิม
ความสนใจในการศึกษา ความอุตสาหะวิริยะ และการรักษาระเบียบวินัยประกอบการพิจารณา
ดวย โดยเฉพาะผูตองขังที่ไมรูหนังสือ  ควรเอาใจใสจัดเขารับการศึกษาเปนกรณีพิเศษ  ทั้งนี้เพื่อ
สนองนโยบายของทางราชการที่มุงขจัดปญหาการไมรูหนังสือของคนในชาติใหหมดส้ิน

2. เมื่อมีการยายผูตองขังในระหวางเรียน     เพื่อประโยชนในการศึกษาตอของ
ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานใหปฏิบัติดังนี้ (1) แจงจํานวนผูตองขังที่ถูกยายใหโรงเรียน    
ผูใหญของเรือนจําและทัณฑสถานที่ยายไปทราบ  พรอมรายละเอียดตาง ๆ อาทิ  ระดับชั้น  หรือ
วิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู  ระยะเวลาที่ศึกษามาแลว  ผลการศึกษาและอ่ืน ๆ  ที่จําเปน  และ  (2)  
คัดสําเนาระเบียนการศึกษาสงไปตามระเบียบ

3. เรือนจําและทัณฑสถานควรจัดเจาหนาที่มีวุฒิทําการสอนใหเพียงพอ และ
มอบหมายใหทําหนาที่ครูผูสอนโดยเฉพาะ  ทั้งนี้เพื่อครูจะไดทําหนาที่สอนไดเต็มที่และมี       
ประสิทธิภาพ
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4. สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  และประสบการณแกครู

5. เรือนจําและทัณฑสถาน  ควรจัดใหมีหองสมุดหรือสถานที่สําหรับอาน
หนังสือไวเพื่อใหผูตองขังที่สนใจไดใชศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เปนการสงเสริมการศึกษา
แกผูตองขังไดเปนอยางดี

2.6 กระบวนการใหการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เรือนจําและทัณฑสถานตองใหการอบรมและใหการศึกษาแกผูตองขัง  (อาทิตย  

โพนทอง  2536  :  20)
1. ใหการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยและวิธีปฏิบัติตน    ขณะที่ตองขังอยูใน

เรือนจํา เรียกวา "การอบรมผูตองขังเขาใหม"
2. ใหการอบรมเกี่ยวกับวิธีการฝกจิตภาวนาสมาธิ  โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม

และมีภาคปฏิบัติอยางนอยวันละ  2  คร้ัง
3. ใหการอบรมศีลธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี

ของสังคมในวันหยุดประจําสัปดาห  ในวันสําคัญตาง ๆ ของชาติ และโดยการใหการศึกษาทาง
อากาศ  (ฟงเทปเสียง)

4.  ใหการอบรมรายตัว         ในกรณีที่ผิดปกติหรือเปนปญหาเฉพาะตัวสําหรับ
ผูตองขัง

5.  ใหการอบรมกอนปลอยตัวออกจากเรือนจํา
6. ใหการศึกษาทางดานวิชาสามัญตั้งแตระดับตน  (ผูไมรูหนังสือ)  จนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  รวมทั้งเปดโอกาสใหศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี  (มหาวิทยาลัยเปด)  ไดอีกดวย

7. ใหการศึกษาทางดานวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ตามกําลังความสามารถ
ของเรือนจํา  ทั้งที่เปนไปตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และความรูพื้นฐานทาง
การอาชีพโดยทั่วไป

8. ใหการศึกษาอบรมตามหลักสูตรธรรมศึกษาแกผูที่สนใจในการศึกษา       
เลาเรียนทางธรรม
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2.7 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในเรือนจํา
ความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน
การจัดการศึกษาใหแกผูตองขังเปนกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล     

ดังนั้นกรมราชทัณฑ  (2538 ค  : 16-21)  กระทรวงมหาดไทยและกรมการศึกษานอกโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดรวมกันจัดทําเปนนโยบายเพื่อที่นําไปสูการปฏิบัติตอไป  จึงไดจัดทํา
ขอตกลง รวมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียนข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนใหแกกลุมเปาหมายผูตองขัง และยกระดับพื้นฐานการศึกษาใหแกผูตองขังให
ไดรับการศึกษาสูงข้ึน ตลอดจนสามารถนําความรูไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึนหลังจาก 
พนโทษไปแลว  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

1.   รวมมือกันจัดการศึกษานอกโรงเ รียนใหแก ผูตองขังในเ รือนจําและ         
ทัณฑสถาน

2.  มีการกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหแกผูตองขัง โดย
ถือวาเปนภาระกิจรวมกัน

3.  มีการกําหนดแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน
ทั้งแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว

4.  จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการในการดําเนินงานข้ึน ประกอบดวย ผูบริหาร
และเจาหนาที่ของทั้งสองหนวยงาน  เพื่อดําเนินใหเปนไปตามนโยบาย  กํากับดูแล                
การติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรของแตละหนวยงานมาดําเนินการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมเปาหมาย

6.  การประชุมติดตอประสานงานรวมมือกัน ทั้งอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการในทุกระดับ เพื่อใหเกิดเอกภาพในการบริหารงานอยางตอเนื่อง

7.  มีการสนับสนุน  สงเสริม  อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่
8.  มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานรวมกัน
9.  มีการประชาสัมพันธแถลงขาวอยางสม่ําเสมอ

    10. มีการติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนามาตราการดําเนินการรวมกันอยาง
สม่ําเสมอ

จากขอตกลงดังกลาว ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนข้ึนในเรือนจํา และทัณฑสถาน  
เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาใหแกผูตองขัง  ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ  ดานวิชาการ  การ
พัฒนาบุคลากร  วัตถุประสงค  และดานส่ือการเรียนการสอนตามความจําเปน
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รูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในเรือนจํา  และทัณฑสถานใชรูปแบบการ
จัดตั้งเปนศูนยการเรียน  ศูนยการเรียนดังกลาวประกาศจัดตั้งโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
หรือหนวยงานที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนมอบอํานาจ  โดยเรือนจําหรือทัณฑสถานจะตองยื่น
คํารองขอจัดตั้งศูนยการเรียนผานศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  (กรณีอยูในภูมิภาค)  
หรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1,2,3  หรือ 4 (กรณีอยูใน กรุงเทพมหานคร)  
เพื่อขอจัดตั้งศูนยการเรียนเรือนจําหรือทัณฑสถานนั้น ๆ

เมื่อศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ หรือ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร ไดรับคํารองแลวขอดําเนินการสํารวจความพรอมดานตาง ๆ เชน เปาหมาย            
ผูเรียน ผูบริหารและผูดําเนินการ ฯลฯ เพื่อสรุปเสนอการจัดประกาศตั้งศูนยการเรียนไปยังผูที่มี
อํานาจการจัดตั้งพรอมดวยหลักฐานตาง ๆ เชน  ชื่อศูนยการเรียน บัญชีรายชื่อ ผูบริหาร         
เจาหนาที ่ และบุคลากรดําเนินการ  ฯลฯ  เปนตน

เมื่อไดรับการอนุญาตใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนในเรือนจําหรือทัณฑสถานได
แลว ก็สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดโดยไดรับการสนับสนุน            
งบประมาณดานวิชาการ  ดานพัฒนาบุคลากร  และดานส่ือการเรียนการสอนตามความจําเปน     
ตอไป

การบริหารศูนยการเรียน
การบริหารศูนยการเรียนในเรือนจําและทัณฑสถานจะบริหารงานในลักษณะ

เดียวกันกับสถานศึกษา  โดยมีคณะผูบริหารและผูดําเนินการประกอบดวย
1. หัวหนาศูนยการเรียน  1  คน
2. เจาหนาที่ธุรการและการเงิน  1  คน
3. เจาหนาที่ทะเบียน  1  คน
4. ครูผูสอน / ครูประจํากลุม  ตามจํานวนชั้นเรียนหรือกลุมที่เปดสอน
5. เจาหนาที่อ่ืน ๆ (ถาจําเปน)
หัวหนาศูนยการเรียนในเรือนจําหรือทัณฑสถานเปนผูเสนอขอแตงตั้งบุคลากร

ดําเนินงาน  และครูผูสอนของศูนยการเรียนไปยังผูมีอํานาจอนุมัติและแตงตั้งผูบริหาร                 
ผูดําเนินการ  และผูสอนในศูนยการเรียนจะไดรับคาตอบแทนในการบริหาร  การดําเนินการและ
การจัดการเรียนการสอนใหแก ผูตองขังและทัณฑสถานที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด

สวนแผนภูมิการบริหารและประสานงานระหวางหนวยงานกรมการศึกษานอก
โรงเรียนและกรมราชทัณฑจะเปนตามแผนภูมิดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 สายงานการบริหารประสานงานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ระหวางกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกรมราชทัณฑ

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

เรือนจํา / ทัณฑสถาน

ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

ศูนยการเรียน

  หัวหนา
  ธุรการ / การเงิน
  ทะเบียนวัดผล

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
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2.8 สภาพการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรที่ใชในการจัดเตรียมการสอนในเรือนจําและทัณฑสถานใชหลักสูตรการ

ศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับตาง ๆ (ป.6, ม.3, ม.6) หลักสูตรกลุมสนใจ  หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน  หลักสูตรประกาศนียบัตร  (ปอ.)  หลักสูตร  ปวช.ทางไกล  หรือหลักสูตรอ่ืนใดที่  
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ใช ส่ือการเ รียนการสอนที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนรวมกับหนวยงานที่      

เกี่ยวของพัฒนาและที่จัดทําไวแลว คือ
- ส่ือเอกสาร  เชน  ชุดการเรียน  แบบเรียนตามหลักสูตรกรมการศึกษานอก  

โรงเรียน  เอกสาร  หลักสูตร  คูมือ  วารสาร  หนังสือพิมพ
-   ส่ือโสตทัศน  เชน  รายการโทรทัศน  ผานดาวเทียม  รายการวิทย ุ  วิดิทัศน 

แถบบันทึกเสียง ฯลฯ
-   ส่ือบุคคล  เชน  ครู  อาจารยผูสอน / ครูประจํากลุม

การพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในศูนยการเรียนในเรือนจําและทัณฑสถาน  ตั้งแตผูบริหารศูนย   

เจาหนาที่ ครูผูสอน และครูประจํากลุมตองผานการฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจในการ
บริหาร ดําเนินงาน  และการจัดการเรียนการสอน  จากหนวยงานกรมการศึกษานอกโรงเรียน     
ที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรใหแกศูนยการเรียนกอนเปดดําเนินการ

การจัดการเรียนการสอน
ศูนยการเรียนในเรือนจําและทัณฑสถานสามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอก     

โรงเรียนไดทุกหลักสูตร ทุกวิธีเรียน และสามารถจัดการศึกษาตามความสามารถและความพรอม
ของศูนยการเรียนแตละแหง

การเทียบโอนผลการเรียน
ศูนยการเรียนในเรือนจําและทัณฑสถาน  เปนหนวยที่พิจารณาเทียบโอนผล   

การเรียนไดตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวในหลักการเทียบโอน
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การนิเทศติดตามผล
การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  และการจัดการเรียนการสอนในศูนย     

การเรียนในเรือนจํา และทัณฑสถานเปนบทบาทหนาที่รวมกันระหวางเรือนจําและทัณฑสถาน
กับหนวยงาน การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่  และหรืออาจมีการรวมนิเทศติดตามผลการ  
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนจากเจาหนาที่สวนกลาง / หรือระดับภาคเปนคร้ังคราว 
ไดตามความจําเปน

การประเมินผลผูเรียน
เปนหนาที่ของศูนยการเ รียนชุมชนที่จะจัดการประเมินผลการเรียนใหมี         

ประสิทธิภาพ  ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร กรณีศูนยการเรียนใดยังขาดความพรอมที่จะจัดทํา
ขอสอบ หรือประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพใหศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หรือ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร ใหความชวยเหลือในการจัดทําขอสอบ และจัดการสอบประเมินผลผูเรียน   
ตามที่ศูนยการเรียนรองขอ

การออกประกาศนียบัตร / วุฒิบัตรและหลักฐานทางการศึกษา
ศูนยการเรียนในเรือนจําและทัณฑสถานเปนหนวยงานที่ออกวุฒิบัตรและ

ประกาศนียบัตร รวมถึงหลักฐานการเรียนใหแกผูที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   
ทุกหลักสูตรที่ศูนยการเรียนเปดสอน

2.9 เรือนจํากลางนครปฐม
เ รือนจํากลางนครปฐมเปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง  สังกัด             

กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย  ประกอบดวยแดนตาง  ๆ รวม 5 แดน คือ แดนเรือนจําพิเศษ  
แดนสถานกักกันนครปฐม  แดนเรือนจํากลางนครปฐม  แดนยาเสพติด  แดนหญิง  เรือนจําแหงนี้
สรางมาตั้งแต พ.ศ. 2440  จนถึงปจจุบันมีอายุนับไดถึง  104  ป  สภาพของเรือนจําจึงคอนขาง
จะเกา แตก็ไดปรับปรุงซอมแซมตลอดมา และเรือนจํายังมีหนวยงานอยูในความควบคุมดูแล    
รับผิดชอบอีก 1 แหง คือ ทัณฑสถานเปดวังตะกู  ตําบลวังตะกู  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
เปนสถานที่ฝกวิชาชีพดานเกษตรกรรม และเล้ียงสัตว (บรรยายสรุปกิจกรรมเรือนจํากลาง
นครปฐม  2543  :  1)
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2.10 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 เรือนจํากลางนครปฐม  มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหเปนไป

ตามคําพิพากษาของศาลและคําส่ังลงโทษของผูมีอํานาจตามกฎหมาย การดําเนินงานเปน       
ไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2479  และฉบับแกไข 
เพิ่มเติม

 ในการปฏิบัติตอผูตองขัง เรือนจํากลางนครปฐมไดพยายามปฏิบัติตาม         
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังของสหประชาชาติโดยอนุโลม เทาที่กําลัง
เงินงบประมาณ ประเพณ ี วัฒนธรรมและสถานการณของประเทศจะอํานวย  ภารกิจที่ตอง
ปฏิบัติตอผูตองขัง คือ การแกไข ฟนฟูสภาพจิตใจผูตองขังใหสํานึกผิด  มีความพรอมที่            
จะประพฤติตนเปนพลเมืองดี สามารถประกอบอาชีพสุจริตและอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดีภายหลัง
พนโทษ  ดวยการจัดการศึกษาอบรม การฝกวิชาชีพ การดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติ              
จัดสวัสดิการใหการสงเคราะหและพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
สุขาภิบาล  ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ         
หรือที่ไดรับมอบหมาย

   ปจจุบันเรือนจํากลางนครปฐม ทําหนาที่เปนเรือนจํากลางประจําเขต  7    ซึ่งมี
เรือนจําอยูในเขตรับผิดชอบ  จํานวน  8  แหง  คือ

  1.  เรือนจํากลางราชบุรี
  2.  เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี

        3.  เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี
  4.  เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร
  5.  เรือนจําจังหวัดสมุทรสงคราม
  6.  เรือนจําจังหวัดเพชรบุรี
  7.  เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ
  8.  เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ
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แผนภูมิที่ 2 การบริหารงานเรือนจํากลางนครปฐม

เรือนจํากลางนครปฐม
เรือนจํากลางประจําเขต  7

ผูบัญชาการเรือนจํา

ฝายบริหารท่ัวไป สวนควบคุมผูตองขัง สวนพัฒนาผูตองขัง สวนสวัสดิการผูตองขัง

สถานพยาบาล

ศูนยปฏิบัติการพิเศษ

ทัณฑสถานเปดวังตะกู

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุแลอาคารสถานท่ี
งานการเจาหนาท่ีและ
สวัสดิการ

1. ฝายรักษาการณ
2. ฝายควบคุม

1. ฝายทัณฑปฏิบัติ
2. ฝายฝกวิชาชีพ
3. ฝายจําแนกลักษณะ
    ผูตองขัง
4. ฝายการศึกษาและ
    พัฒนาจิตใจ

1.  ฝายสวัสดิการผูตองขัง
2.  ฝายสงเคราะหผูตองขัง
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2.11 การจําแนกลักษณะผูตองขัง
 เมื่อผูตองขังเขามาในเรือนจํา เจาหนาที่จะดําเนินการจัดแยกผูตองขังระหวาง

พิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาด  แยกผูตองขังที่เปนเด็กออกจากผูตองขังผูใหญ แยก        
ผูตองขังหญิงไวในแดนหญิง  แยกผูตองขังปวยไวในแดนพยาบาล  และรวมผูตองขังคดีเดียวกัน
ไวดวยกัน  แยกผูตองขังคดีตางประเภทออกจากกัน  เพื่อปองกันการถายทอด ลักษณะนิสัย     
ชั่วรายจากผูตองขังรายไปสูผูตองขังที่สามารถแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนคนดีได และเปนการ
ใหการคุมครองแกตัวผูตองขัง

 การจําแนกลักษณะผูตองขัง ดําเนินการโดยเจาหนาที่จําแนกลักษณะผูตองขัง
ซึ่งมีหนาที่มาดําเนินการสัมภาษณประวัติของผูตองขังทุกราย เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ของผูตองขัง 
ใชประโยชนขอมูลในการวิเคราะหจัดจําแนกควบคุมใหการศึกษาอบรมและฝกวิชาชีพ โดยมี
คณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังเปนผูพิจารณาลงความเห็น  จําแนกลักษณะผูตองขัง  
เปนรายบุคคล และดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังซ้ํา เมื่อติดตามผลแลวทราบขอมูลของ          
ผูตองขังที่เปล่ียนแปลงไป

  ในรอบปงบประมาณ  2544  เรือนจํากลางนครปฐม  ไดดําเนินการเกี่ยวกับการ
จําแนกลักษณะผูตองขัง  ดังนี้

  1.  ปฐมนิเทศผูตองขังใหมทุกราย  เพื่อใหผูตองขังเขาใจหลักการปฏิบัติตัวใน
เรือนจํา  ไดรับรูกฎระเบียบขอบังคับของเรือนจํา

  2.  สัมภาษณประวัติ และรวบรวมขอมูลทําประวัติผูตองขังทุกราย
  3.  จําแนกลักษณะผูตองขัง เพื่อเขาฝกวิชาชีพ

2.12 การจัดใหผูตองขังทํางาน หรือการฝกวิชาชีพ
  การจัดใหผูตองขังทํางานหรือการฝกวิชาชีพ เปนกิจกรรมปฏิบัติอยางหนึ่งใชใน

การอบรม แกไขผูตองขัง โดยมีความมุงหมาย ดังนี้
  1.  เพื่อใหผูตองขังทุกคนมีความรูและวิชาชีพติดตัว    สามารถออกไปประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัวไดภายหลังพนโทษ
 2.  เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการทํางานใหแกผูตองขัง
 3.  เพื่อเหตุผลทางการปกครองและรักษาระเบียบวินัยของเรือนจํา     เนื่องจาก

การทํางานเต็มเวลาจะทําใหผูตองขังไมมีความคิดฟุงซาน กระวนกระวายใจหรือคิดถึงที่จะ
กระทําผิดวินัยได
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  4.  เพื่อใหผูตองขัง  ไดมีเงินสะสมไวเปนทุนสําหรับประกอบอาชีพ  โดยเรือนจํา
จะจายรางวัลปนผลใหแกผูตองขังในอัตรารอยละ  50  ของกําไรสุทธิ

26 พฤศจิกายน 2544 17 ธันวาคม 2544
รายการ ชาย หญิง ชาย หญิง

เพ่ิม
ลด หมายเหตุ

ผูตองขังคดีเด็ดขาด
ผูตองขังระหวางอุทธรณฎีกา
ผูตองขังระหวางพิจารณา
ผูตองขังระหวางสอบสวน
ผูถูกกักกัน

1,966
324
621
381
18

252
70

179
107

-

1,953
369
613
442
18

248
91

169
110

-

-17
66
-18
64
-

-0.7%
17%

-2.2%
13.1%

-
รวม 3,310 608 3,395 618

รวมท้ังสิ้น 3,918 4,013 95 2.4%

ตารางที่ 1 ขอมูลผูตองขัง ผูถูกกักกัน ของเรือนจํากลางนครปฐมและสถานกักกันนครปฐม
ในวันที่  17  ธันวาคม  2544  มีดังนี้

แยกออกเปนประเภทดังนี้
1.  ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชาย 112 คน หญิง     3 คน
2.  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ชาย 312 คน หญิง   12 คน
3.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ชาย 878 คน หญิง   76 คน
4.  ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด ชาย   2,046 คน หญิง 516 คน

4.1  ยาบา ชาย   1,978 คน หญิง 512 คน
4.2  เฮโรอิน ชาย  52 คน หญิง     5 คน
4.3  กัญชา ชาย  12 คน หญิง     - คน

     4.4  ฝน าย    4 คน หญิง     - คน
5.  ความผิดฐาน พ.ร.บ.อ่ืน ๆ ชาย  47 คน หญิง   11 คน
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28 ต.ค. – 25 พ.ย. 2544 16 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2544
รายการ ชาย หญิง ชาย หญิง

เพ่ิม ลด
หมายเหตุ

เฮโรอิน
ยาบา

4
321

-
62

3
343

2
55

1
15

25%
4%

รวม 325 62 346 57 16 4.1%

ตารางที่ 2 ผูตองขังเขาใหมเฉพาะคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ

2.13 บทบาทหนาท่ีของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
นครปฐม

 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  เปนหนวยงานสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานวิชาชีพ การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย ใหกับผูดอยโอกาสโดยเฉพาะผูตองขัง 
ไดดําเนินการประสานงานกับเรือนจํากลางนครปฐม ในการจัดการศึกษาสายอาชีพมาตั้งแต     
ป พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน  มีจํานวนผูตองขังในเรือนจํากลางนครปฐม ซึ่งไดจําแนกลักษณะ       
ผูตองขังคดีเด็ดขาด มีผูตองขังคดีเด็ดขาดที่สามารถเขาฝกอาชีพ เปนชาย  393  คน  หญิง  162  
คน รวม  555 คน  (ขอมูลผูตองขัง ผูถูกกักกัน เรือนจํากลางนครปฐม และสถานกักกันนครปฐม  
17  ธันวาคม  2544)

2.14 ขั้นตอนการจัดการศึกษาสายอาชีพ
 1. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม   ประสานงานกับ

เรือนจํากลางนครปฐม ในการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย
  2.  ประกาศรับสมัครเขาศึกษาทางดานวิชาชีพ  12  สาขา
  3.  ขออนุญาตจัดตั้ง
  4.  แตงตั้งครูสอนวิชาชีพ
  5.  จัดปฐมนิเทศผูตองขัง
  6. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม    ตาม

หลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  7.  นิเทศติดตามผล
  8.  วัดผลและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
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  9.  สรุปรายงานผล (แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใน
เรือนจํา และทัณฑสถาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538  :  37)

 สรุป หนาที่ของเรือนจํา  เปนแหลงควบคุมผูตองขังมิใหหลบหนีและปองกัน
สังคมใหพนจากภัยคุกคามของผูตองขัง และเปนแหลงปรุงแตงแกไขพฤติกรรมของผูตองขังให
กลับเปนพลเมืองดี การจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในอดีต เร่ิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5  มีแนวคิดเร่ิมที่จะปลูกฝงการศึกษาใหแกผูตองขัง โดยสง
คนไทยไปศึกษาดูงานในตางประเทศ แลวโปรดใหกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกรมพระนคร 
รางขอบังคับสําหรับคุมขังนักโทษข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย  ในขอบังคับมีสวนที่วาดวยการเรียนวิชา
ของนักโทษโดยระบุวาการเลาเรียนในขณะที่จําคุกนั้นผูตองขังที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา ตอง
เลาเรียนทุกคน สวนผูตองขังที่มีอายุตั้งแต  18  ปข้ึนไป ถาสมัครเขาเรียนไดรับอนุญาตเฉพาะผูที่
มีความประพฤติด ี และในขณะเลาเรียนใหงดการทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหผูตองขังสามารถอานออก
เขียนได  ในป พ.ศ. 2476  มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนผูตองขัง คือ แผนกศีลธรรม  
แผนกวิชาสามัญ  แผนกวิชาชีพ  ตอมาในป 2479  กรมราชทัณฑไดวางระเบียบในการจัดการ
เรียนการสอน 3 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา  พลศึกษา สวนการจัดการศึกษาวิชาสามัญ  
และฝกอบรมวิชาชีพ สําหรับ  ผูตองขังไดเร่ิมเปนรูปแบบชัดเจนเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2490  ที่
จังหวัดนาน  และในป พ.ศ. 2514  กรมราชทัณฑรวมกับกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา
ไดจัดการศึกษาสายสามัญ  ตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 1-2-3 ในเรือนจํา 
และตอมาในป พ.ศ. 2518 กรมราชทัณฑไดเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนสําหรับผูตองขังใน
เรือนจํา จนกระทั่งถึงระดับที่ 4 และระดับที่  5 สวนการจัดการศึกษาสําหรับผูตองขังในปจจุบัน 
กรมราชทัณฑไดใหความสําคัญในการใหการศึกษาวิชาสามัญ  วิชาชีพ การพัฒนาจิตใจผูตองขัง  
โดยไดประสานงานกับหนวยงานทางการศึกษา คือกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดทําขอตกลง
รวมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียนข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนใหแกกลุมเปาหมายผูตองขัง และยกระดับพื้นฐานการศึกษาและฝกทักษะอาชีพใหแก     
ผูตองขังใหไดรับการศึกษาที่สูงข้ึนตลอดจนสามารถนําความรูไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน
หลังจากพนโทษไปแลว และโดยเฉพาะเรือนจํากลางนครปฐม ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในพื้นที่
อําเภอเมืองนครปฐม ไดรวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม ดําเนิน
การจัดกิจกรรมดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย  เปน
นโยบายรวมกันเพื่อพัฒนาผูตองขังใหมีนิสัยรักการอาน  รักการทํางาน  มีความรูและวิชาชีพ   
ติดตัว และสามารถรูขาวสารขอมูลที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน ฉะนั้นการจัดการศึกษาสําหรับ     
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ผูตองขังในอดีตไดพัฒนามาจนกระทั่งปจจุบัน เพื่อใหการศึกษาแกผูตองขัง เปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณภาพ

ตอนท่ี  3  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในเรือนจํา
3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2537  :  4)  หลักการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  เปนการใหการศึกษาดานอาชีพแก

ประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อใหเห็นชองทางทํามาหากิน  คิดเปน แกปญหาเปน  
มีความรู  ทักษะ  และเจตคติที่ทีดีในการทํางาน  และการประกอบอาชีพอิสระ  หรืออาชีพรับจาง
ในตลาดแรงงาน  หรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชน  โดยการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน  เหมาะสมกับสภาพและความตองการของบุคคล
และชุมชนโดยใหเสริมรับกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

3.2 วัตถุประสงคการจัดการศึกษาสายอาชีพ  (วินัย  สายหงษ  2528 : 5)  ดังนี้
1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสงเสริมการกระจายรายได  และ         

การแกปญหาความยากจนโดยการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีความรู ความสามารถ        
ที่จะสรางงานประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มพูนรายได

2. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงโครงสรางการทํางาน  และความตองการของตลาดแรงงาน

3. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานที่สามารถ
ประยุกตใชพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

3.3 หลักสูตรวิชาอาชีพ / การใชและการพัฒนา
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน  หมายถึง  หลักสูตรวิชาอาชีพสาขาตาง ๆ ที่

กรมการศึกษานอกโรงเรียนพัฒนาข้ึนใหบริการกลุมเปาหมาย  เปนหลักสูตรที่ใชเวลาเรียน ตั้งแต  
3-300  ชั่วโมง

ลักษณะหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใชสวนใหญจะอยูในรูปของหลักสูตรรายวิชาจบใน
ตัวเอง  สามารถเลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งข้ึนมาจัดการเรียนการสอน หรือเลือกหลาย ๆ ราย
วิชามาจัด การเรียนการสอน  แตรวมเวลาแลวไมเกิน  300  ชั่วโมง  ก็สามารถทําได
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หลักสูตรวิชาอาชีพของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีอยูมากมายใหเลือกใชได  
หรือหากไมตรงกับอาชีพที่ชุมชนตองการเรียน  ก็สามารถใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหมได

ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความยืดหยุน คลองตัวยิ่งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมาย
ใหกรมการศึกษานอกโรงเรียนอนุมัติหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ันไมเกิน  300 ชั่วโมง  ไดเอง  และ
ใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคอนุมัติหลักสูตรระยะส้ันไดเอง  ในขณะเดียวกันก็ใหอํานาจ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอนุมัติหลักสูตรอาชีพระยะส้ันไมเกิน 50 ชั่วโมงไดเอง  ซึ่งเอ้ือ
อํานวยใหผูจัดสามารถพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ได

3.4 องคประกอบของเน้ือหาท่ีสําคัญในการพิจารณาสรางหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้น มีดังนี้

1. หลักสูตรจะตองนําไปสูกระบวนการคิดเปน  เห็นชองทางในการประกอบ
อาชีพและ   ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม

2. จะตองนําไปสูการพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพ
3.  จะตองนําไปสูการพัฒนาดานการจัดการประกอบอาชีพ
4.  จะตองนําไปสูการพัฒนาดานการตลาด
5.  จะตองนําไปสูการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
อยางไรก็ดีการสรางหลักสูตรเพื่อใชกับจุดประสงคแตละขอ ยอมจะตองเนนหนัก

ในดานตาง ๆ แตกตางกันออกไป  เชน
-  หลักสูตรเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  เนนความรู  ทักษะในอาชีพและคุณธรรม            

จริยธรรม  ที่นายจางตองการ
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้ันทักษะข้ันพื้นฐานที่ใชในการดําเนินชีวิต    เนนความรู

ทักษะเบื้องตนและเฉพาะอยาง    เพื่อใหนําไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได
- หลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ   เนนในทุกองคประกอบเพื่อใหสามารถ

นําไปประกอบอาชีพที่ครบกระบวนการได

3.5 แนวทางการจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะสั้น
การจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ันเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
เปนการจัดการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตาง ๆ ที่กอใหเกิดรายได  มุงเนนการใช

ทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ในดานการผลิตอาชีพดังกลาว  อาจเปนอาชีพที่แสดง
ถึงความกาวหนาดานศิลปวัฒนธรรมที่กําลังสูญหาย  หรืออาจเปนอาชีพที่เปนความตองการของ
ทองถิ่นในระยะหนึ่ง เปนลักษณะอาชีพที่ผูเรียนสามารถที่จะดําเนินการหรือบริหารกิจการไดโดย
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อิสระ เปนเจาของกิจการเองได  โดยสามารถใชความรู  ความสามารถที่ตนเองถนัดไดอยางเต็มที่  
ในการดําเนินงานจะดําเนินการโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ รวมกันจัดหาเงินทุนและเปน
เจาของ

แนวทางและข้ันตอนการจัดวิชาอาชีพระยะส้ัน  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระจะ
เร่ิมตนดวยการสํารวจปญหาความตองการทางอาชีพ  ทรัพยากรที่เอ้ือตอการประกอบการและ
การเรียนในทองถิ่น เตรียมกลุมเปาหมาย  เตรียมหลักสูตร  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณที่จําเปนในการจัด  
กําหนดแผนกิจกรรม จัดดําเนินการตามแผนที่มุงใหการเรียนโดยใชรูปแบบที่หลากหลายที่จะ
ชวยใหเกิดความรู ทักษะในอาชีพ  การจัดการ  การตลาด  ที่สามารถนําสูการประกอบอาชีพที่
ครบวงจรได  ตลอดจนทําการติดตาม  กํากับ ดูแล และประเมินผลการเรียนพรอมทั้งสนับสนุน
เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพดวย

กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมิน  และการนิเทศ

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพอิสระ

ประสานงานการดําเนินงาน
(ชุมชน/รัฐ/เอกชน)

สํารวจ
วางแผน
จุลภาค
(แบบ

ชาวบาน)
 โดยการ
มีสวนรวม
ของชุมชน

กระบวนการ
แนะแนวทัวร

อาชีพ
พบผูรู
ฯลฯ

(เพ่ือใหเกิด
การมองเห็น
ชองทาง)
ประกอบ
อาชีพ

กระบวนการ
เรียน-สอน

ฝกทักษะ
และพัฒนา
ฝมือจาก

 ศฝช./ศนจ.
และแหลง
วิทยาการ
ตาง ๆ

ฝกงานกับ
แหลงวิทยาการ

หรือสถาน
ประกอบการ

ความรูดาน
การประกอบ

อาชีพ
    - การจัดการ
    - การตลาด
    - คุณธรรม
    - จริยธรรม
          ฯลฯ

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

รวมกลุม
อาชีพ

เงินทุน
หมุนเวียน
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นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล

แผนภูมิที ่6 กระบวนการพัฒนาอาชีพเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน

ศูนยสารสนเทศ

ประสานงาน

-  ทดสอบ
-  วิเคราะห

ฝกงาน

กระบวนการ

ตลาดแรงงาน

-  แรงงานไรฝมือ

-  แรงงานกึ่งฝมือ

-  แรงงานโรงงาน

พัฒนา
คุณสมบัติที่
พึงประสงค

8.

7.

6.5.4.

3.

2.

1.
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การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  (ทักษะพื้นฐาน)
เปนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสงเสริม  สนับสนุนใหประชาชนมีความรูและ

ทักษะอาชีพพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและทันตอเหตุการณเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีข้ึน  ลดรายจายโดยใหตระหนักถึงการอนุรักษ  ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ     ส่ิงแวดลอมศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

สนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีความรูและทักษะในอาชีพที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต      
ประจําวันทันตอเหตุการณ  ลดรายจายของครอบครัว  โดยการทําได  ใชเองเปนสําคัญ  โดยม ี     
กิจกรรมตาง ๆ เชน  การสาธิต  เอกสาร  โทรทัศน  ฯลฯ  ชวยในการเรียนรู

       ติดตาม -ประเมินผล

แผนภูมิที่ 7 กระบวนการดําเนินงานพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ขาวสาร
ทางอาชีพ

สอดแทรก
ความสํานึก

ฝกทักษะ
อาชีพ
พื้นฐาน

กศน.
ประสานงาน
กับหนวยงาน

อื่น

กศน.
ประสานงาน
กับหนวยงาน

อื่น
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน

กลุม
เปา
หมาย

สราง
ความ

ตระหนัก

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

พอใจ

ไมพอใจ
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ผูบริหาร มีภาระหนาที่ที่จะตองจัดดําเนินการเพื่อใหการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา
อาชีพดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 8 การบริหารและการจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพ

วางแผนการดําเนินงาน / จัดสรรงบประมาณ

สํารวจสภาพความตองการและกลุมเปาหมาย

สรรหาและแตงตั้งวิทยากร

สรรหาวัสดุ  อุปกรณ / ส่ือการเรียน

รับสมัครและลงทะเบียน

ปฐมนิเทศ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ

นิเทศ  ตรวจเยี่ยม  และติดตาม กํากับ ดูแล

จัดใหมีการประเมินผลการเรียนอยางตอเนื่อง

อนุมัติผลการเรียน

อนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร

รายงานผล
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3.6 การพิจารณากําหนดแนวทางการจัดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและเง่ือนไข
การดําเนินชีวิตและการงาน  ยอมหลีกไมพนการคน  คิด  พิจารณา  หาเหตุ     

หาผล หาความเปนไปได  สรุป  และเลือกแนวทางที่คิดวาดีที่สุดไปปฏิบัติ
- สํารวจและประเมินศักยภาพในดานขีดความสามารรถของชุมชนหรือ      

ภูมิปญญาที่มีอยูในแตละชุมชน  โดยสํารวจจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดมี
การจัดทําขอมูลหรือทะเบียน  ภูมิปญญาทองถิ่นไวแลว

- จัดประเภทลักษณะของชุมชนที่มีขีดความสามารถสูง  ที่จะเปนแหลง   
วิทยาการใหกับชุมชนของตนเองหรือระหวางชุมชน

- กระตุน  สงเสริมใหชุมชนเสนอความตองการของตนเองและปญหาในขอ
จํากัดของชุมชนที่ตองการความสนับสนุน

- รวบรวมขอมูลจากแหลงวิทยาการผูรู  ครูชาวบาน สาขาตาง ๆ ของแตละ  
ชุมชน

- ร วมกับชุมชนในการวิ เคราะหและวางแผนการจัดการศึกษาและ       
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- จัดทําขอมูลและทะเบียนครูในชุมชนที่เปนเปาหมายการดําเนินงานโดย
ละเอียดตามลักษณะขอมูลที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอใชในการวางแผนและ        
ดําเนินงาน

- พบปะพูดคุย  ทําความเขาใจ  ประสานงานกับครูชาวบาน  เพื่อเตรียม 
ความพรอมในการถายทอดความรูและวิทยาการตาง ๆ

- สนับสนุน  สงเสริมในดานส่ืออุปกรณ  เทคนิคการถายทอด  และอ่ืน ๆ ที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอนของชุมชน

- กําหนด  นัดหมาย  ทําความตกลงการทํางานรวมกันของชุมชนและระหวาง
ชุมชน

- จัดพบปะใหมีการถายทอดความรูวิทยาการตาง ๆ  เพื่อการแลกเปล่ียน
ความรูหรือการเรียนรูของชาวบานและชุมชนดวยกัน

- ติดตามและประเมินผลงานรวมกัน
สรุป  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ เปนการจัดการศึกษาดานอาชีพ

แกผูที่ขาดโอกาส เพื่อใหเห็นชองทางทํามาหากิน คิดเปน ทําเปน  แกปญหาเปน  มีความรูมี
ทักษะและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ  โดยจัดหลักสูตรและกระบวน
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การเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน  เหมาะกับสภาพและความตองการของบุคคลและชุมชน 
โดยใหเสริมรับกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต          เปนหลักสูตรที่ใชเวลาเรียนตั้งแต  30-300  ชั่วโมง แนวทางในการจัดการ
ศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน เปนการจัดการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตาง ๆ ที่กอใหเกิดรายได มุงเนนการ
ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยจัดดําเนินการตามแผนที่มุงใหการเรียน โดยใช
รูปแบบที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิดความรู ทักษะอาชีพ การจัดการ การตลาดที่สามารถนําไปสู
การประกอบอาชีพที่ครบ    วงจรไดตลอดจนทําการติดตามกํากับ  ดูแล และประเมินผลการเรียน
พรอมทั้งสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพดวย  ฉะนั้นในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สายอาชีพในเรือนจํา จึงมีความจําเปนตองจัดตามหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

ตอนท่ี  4  แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 หลักสูตร

หลักสูตร เปนสวนสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของระบบการจัดการศึกษา เปน
เคร่ืองมือที่บงชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของบุคคลและลักษณะของสังคมนั้น เพราะเปนตัวบอก      
หลักการ  จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหาสาระตลอดจนประสบการณการเรียนการสอนที่ครูหรือ
แมแตผูเรียนตองทราบและปฏิบัติตามที่กําหนดไว ซึ่งจะทําใหทั้งผูเรียน และผูสอนบรรลุ        
เปาหมายของการเรียนการสอนของตน และนั่นคือการบรรลุเปาประสงคของงานการศึกษานอก
ระบบ ยิ่งไปกวานั้นยังแสดงถึงความเจริญกาวหนา ความทันสมัย ความมั่นคงของประเทศ       
อีกดวย

ความหมายของหลักสูตร
ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของหลักสูตร ดังนี้
ธํารง  บัวศรี  (2532  :  6)  กลาววา หลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําข้ึน

เพื่อแสดงจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม และประมวลประสบการณในแตละโปรแกรม
การศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

สงัด  อุทรานันท  (2532  :  16) กลาววาหลักสูตร หมายถึงลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังตอไปนี้

1.  หลักสูตร  คือ ส่ิงที่สรางข้ึนในลักษณะของรายวิชาซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหา
สาระที่ไดจัดเรียงลําดับความยากงายหรือเปนข้ันตอนอยางดีแลว
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2.  หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียน  ซึ่งไดวางแผนไวลวงหนา 
เพื่อมุงหวังจะใหเด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตองการ

3. หลักสูตรเปนส่ิงที่สังคมสรางข้ึน สําหรับใหประสบการณทางการศึกษาแก
เด็กในโรงเรียน

4. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทั้งหมดของผูเรียน  ซึ่งเขาไดทํา  ไดรับรู  
และไดตอบสนองตอการแนะแนวของโรงเรียน

กาญจนา  คุณารักษ  (2540  :  14)  กลาววา หลักสูตร หมายถึง  โครงการหรือ
แผนขอกําหนดอันประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง กิจกรรม และวัสดุตาง ๆ ในการจัด      
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  ความสามารถ  โดยสงเสริมใหเอกัตถบุคคล
ไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง

จากความหมายของหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักวิชาการตาง ๆ สรุปไดวา 
หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู และประสบการณหรือกิจกรรมทั้งหลายที่จัดใหแกผูเรียน  เพื่อ
ใหผูเรียนไดเรียนรู และพัฒนาตนเอง  ใหเปนไปในทิศทางที่ปรารถนาตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพชีวิต  อันจะนําไปสูศักยภาพสูงสุด

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับวาเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบ

โดยตรงถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรดวยเพราะเหตุที่วาการสอนของครูเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่
จะทําใหผูเรียนไดรับความรู ไดมีคุณสมบัติและทัศนคติที่ผูสรางหลักสูตรมุงหวังไว โบก  (Bogve  
1974  :  148 – 152)  ไดเสนอแนะเอาไววาในการจัดการเรียนการสอนใหไดผลครูตองคํานึงถึง
มโนทัศน (concept)  4 ประการซึ่งพอสรุปไดดังนี้

1. การเ รียนรูนั้นเปนกระบวนการพัฒนาความมีเสรีภาพทางสติปญญา  
(intellectual  independence)  ฉะนั้น ครูตองใหเสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ใชสติปญญาของเขาเองอยางเต็มที่

2.  การเรียนรูเปนกระบวนการเฉพาะตัว (idiosyncratic  process)  เนื่องจาก
วา ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งความสนใจ  และแบบแผนของการเรียนรู (learning  
style)  ฉะนั้น ครูผูสอนจึงตองระลึกไวเสมอวา ไมมีวิธีการสอนใดที่จะใชไดดีสําหรับผูเรียนทุกคน

3.  การเรียนรูนั้นเปนกระบวนการที่มีชีวิตชีวา (active process) ฉะนั้นครูผูสอน
จึงจําเปนตองชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการเรียนรูอยูเสมอ
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4. การเรียนรูวิธีการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญกวาการเรียนรูเนื้อหาวิชาการ  ฉะนั้นครู
ผูสอนจึงไมควรมุงสืบทอดความรูใหแกผูเรียนอยูตลอดเวลา

คิบเลอร  (Kibler  1970  :  44 – 63)   ไดเสนอแนะหลักการในการจัดการเรียน
การสอนเอาไวดังนี้

1. การเตรียมตัวกอนการเรียนรู  กอนที่จะเรียนรูส่ิงใหมนั้นผูเรียนควรจะไดมี
ความรูอัน ถือวาเปนพื้นฐานที่จําเปนมากอนแลว  และผูเรียนควรจะไดรับการ “อุนเคร่ือง” (warm 
up) เสียกอนดวยการที่ผูสอนแจงใหรูวาความรูเดิมอะไรบางที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรู     
ส่ิงใหม

2. การจูงใจผูเรียนจะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาหากเขามีความสนใจใน
ส่ิงที่ถูกนํามาใชการเลือกเนื้อหาอยูในความสนใจของผูเรียนหรือการใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมการเรียนรูจะเพิ่มความสนใจใครเรียนแกผูเรียนไดกิจกรรมหรืองาน    
ตาง ๆ ที่จะให ผูเรียน สมควรจะมีลักษณะที่ทําใหเขารูสึกมั่นใจวาจะสําเร็จลงไปได

3. การใหผูเรียนไดมีโอกาสเห็นพฤติกรรมปลายทางเปนแบบอยางการให        
ผูเรียนไดมีโอกาสเห็นตัวอยางที่ถือวาประสบความสําเร็จหรือนาพอใจ จะชวยทําใหเขาเกิดการ
เรียนรูดวยการเลือกแบบพฤติกรรมนั้นตามไปดวย

4. การตอบสนองอยางมีชีวิตชีวา การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียนควรเปน
เร่ืองของผูเรียนเปนหลักเพราะผูเรียนจะเรียนรูจากส่ิงที่เขาไดลงมือกระทําเอง  หาใชจากส่ิงที่     
ผูสอนไดกระทําไม

5. การแนะนําในการแสดงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูใหมนั้น     ผูเรียนควรจะ
ไดรับคําแนะนําชวยเหลือจนกระทั่งเขาสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดเองในที่สุดโดยลําพัง

6. การฝกปฏิบัติในการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนควรจะไดรับโอกาสที่จะฝก
ปฏิบัติพฤติกรรมตาง ๆ ที่เรียนรูใหมบอย ๆ

7. การแจงผลกลับไปใหทราบในการแสดงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูใหมแตละ
คร้ัง ผูเรียนควรจะไดรับทราบผลของการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของเขาโดยทันทีถา
หากเปนการปฏิบัติงานที่ไดผลดีการใหรางวัลจะเปนตัวเสริมแรงทําใหผูเรียน  แสดงพฤติกรรม
เชนนี้อีก

8. การจัดลําดับข้ันตอนในการเรียนรู  ในการเรียน การสอนนั้นเนื้อหาวิชาควร
ถูกนํามาจัดในลักษณะที่จะใหผูเรียนจากงายไปหายาก  หรือจากส่ิงที่ใกลตัวไปยังส่ิงที่ไกลตัว
การเรียนรูใหสําเร็จก็จะไดดําเนินไปตามนั้นหาไมแลว ผูเรียนจะเกิดความเบื่อหนายได
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9. ความแตกตางระหวางบุคคล       เนื่องจากวาผูเรียนแตละคนนั้นมีความ
แตกตางกันในดานวิธีการเรียนรูและอัตราในการเรียนรู ฉะนั้นประสบการณการเรียนรูที่จะจัดให
แกผูเรียนจึงตองจัดในลักษณะที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยวิธีการที่เขาถนัด  และใน
อัตราที่เหมาะสมกับความสามารถ

   10.  พฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนผูสอนตองระลึกอยูเสมอวา ทักษะในการกระตุน
ความสนใจอธิบาย  การใหคําแนะนํา  การใชตัวเสริมแรง  ตลอดจนการบริการหองเรียน  ลวนแต
มีผลทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแตกตางกันออกไปทั้งส้ิน

สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมสําคัญที่ครูผูสอนจัดข้ึนเพื่อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดังนั้นครูผูสอนจะตองผสมผสานปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผูเรียนเกิด
การเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายของการสอนที่กําหนดไว ถาครูผูสอนไมสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวน สมบูรณ ตามจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวก็คือถือ
ไดวากิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไมมีประสิทธิภาพ หรือมีประสิทธิภาพนอย ครูผูสอนนั้นมิใช
จะมีความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาเพียงแตอยางเดียวเทานั้น ครูผูสอนจะตองมีความ
สามารถในดานการสอน ดานการใชส่ือและดานการวัดผลประเมินผล จึงจะสามารถจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

4.3 สื่อการเรียนการสอน
ส่ือการสอนนับเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่จะทําใหกระบวนการเรียนการ

สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของการศึกษา  เปนตัวกลางที่จัดทําให        
ผูเรียนไดมีความเขาใจในบทเรียนอยางเต็มที่ นอกจากจะมีประโยชนในการสอนแลวยังเปน     
ส่ิงเราที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ  ยิ่งครูมีวิธีการสอนที่แปลก ๆ ใหม ๆ เทาใดผูเรียนก็จะมี
โอกาสเรียนรูไดมากข้ึน ความพรอมของครูในการใชส่ือการเรียนการสอน อุปกรณตาง ๆ 
ประกอบการสอนจะเปนเคร่ืองชวยเพิ่มทักษะในการสอนไดมากยิ่งข้ึน

ชัยยงค  พรหมวงศ  (2521  :  90)  ไดใหความหมายของส่ือการสอนไววา “ส่ือ
การสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณและวิธีการเปนส่ือกลางใหผูสอนสามารถสงหรือถายทอดความรู
หรือประสบการณไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ”  ไดเสนอวาในทางเทคโนโลยีการสอนอาจ
แบงส่ือการสอนได  3  พวกใหญ คือ

1. อุปกรณ หรือเคร่ืองมือ (hardware)  เปนเร่ืองของเคร่ืองยนตกลไกลเกี่ยวกับ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย พวกนี้จะตองใชกับส่ือประเภทวัสดุ  เพื่อนําสารออกไปยังผูรับ
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บรรดาส่ือประเภทหนัก ไดแก เคร่ืองฉายตาง ๆ เชน เคร่ืองฉายภาพยนต  เคร่ืองฉายสไลด   
เคร่ืองฉาย ฟลมสตริป  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  เคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองเลนแผนเสียง

2. วัสดุ  (software) ส่ือพวกนี้บางอยางก็ใชทํางานไดเองในตัวของมันเอง เชน 
ภาพ หุนจําลอง แผนที่ แผนภูมิ  เปนตน  แตบางอยางก็ตองใชกับส่ือประเภทเคร่ืองมือ เชน ฟลม
ภาพยนตร  ฟลมสตริป  สไลดแผนภาพโปรงใส  เทปบันทึกเสียง  แผนเสียง  เปนตน

3. วิธีการ  ส่ือประเภทนี้อาจเปนการกระทําหรือการปฏิบัติ ซึ่งอาจตองใชส่ือ
ประเภทวัสดุดวยก็ได หรือไมมีก็ได  เชน ละคร การสาธิต  เปนตน

ในการที่จะเลือกใชส่ือการสอนชนิดใดอยางไรนั้นครูจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน  ตัวนักเรียน  กระบวนการที่จะส่ือสารระหวางส่ือและนักเรียน
ความสัมพันธระหวาง hardware และ software และโดยเฉพาะความพรอมของตัวครูเองที่   
เกี่ยวกับทักษะในการใชอุปกรณนั้น ๆ

ลัดดา  ศุขปรีด ี(2522  :  61)  ไดใหความหมายวา ส่ือการเรียนการสอนเปนตัว
กลางที่ใชกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อทําใหนักเรียนและครูเขาใจในส่ิงที่ถายทอดซึ่งกันและ
กัน ไดผลดีตรงตามความมุงหมายของการเรียนการสอน

กรมวิชาการ (2523  :  7)  ไดใหความหมายของส่ือการสอนไววา  ส่ือการสอน
หมายถึงเคร่ืองมือ ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุด
มุงหมายที่วางไว  ส่ือการเรียนยังเปนส่ิงเราความสนใจของผูเรียน  ใหเกิดความอยากเรียนรูตอ ๆ 
ไป เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจในส่ิงที่เรียนไดอยางดี และรวดเร็วยิ่งข้ึน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2525  :  354)  ไดใหความหมายของส่ือ
การเรียนการสอนวา ส่ือ หมายถึง ครู วัสดุและส่ิงแวดลอมตาง ๆ  เพราะส่ิงเหลานี้ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู  ทักษะและเจตคติไดทั้งนั้น  ซี่งสอดคลองกับ L.Shores  (อางโดยพรรณทิพย  
สุนันทลักกานนท 2529  :  14)  ไดใหความหมายของส่ือการเรียนการสอนไววา เปนเคร่ืองมือที่
ครูและนักเรียนจัดทําข้ึนเพื่อชวยในการส่ือความหมายและสงเสริมการเรียนรู  เคร่ืองมือการสอน
ทุกชนิดจัดเปนส่ือการสอน  เชน หนังสือในหองสมุด  โสตทัศนวัสดุตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ     
รูปภาพ  แผนที่ ของจริงและทรัพยากรชุมชน เปนตน

อาชัญญา รัตนอุบล (ม.ป.ป.)  ไดกลาวถึงประเภทของส่ือที่ใชในกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนไวดังนี้

1. ส่ือบุคคล
ไดแก  วิทยากร ครูอาสา ครูประจํากลุมการศึกษาทางไกล
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2. ส่ือส่ิงพิมพ
      ไดแก คูมือหลักสูตร แบบเรียน  ตําราตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนการศึกษา        

นอกระบบโรงเรียน  ภาพพลิก  ภาพโปสเตอร  หนังสือพิมพฝาผนัง เปนตน
3. ส่ือโสตทัศนศึกษา

ไดแก ภาพยนตร  สไลด  วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ
4. ส่ือมวลชน

ไดแก วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หอกระจายขาวสาร
5. ส่ือที่เปนของจริงและของจําลอง

      ไดแก ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  การจัดนิทรรศการ 
การจัดพิพิธภัณฑ เปนตน

ความสําคัญของส่ือเพื่อจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  3  ประการ ไดแก
1. คุณคาทางวิชาการ ส่ือการศึกษานอกระบบทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงมี        

ผลการเรียนที่ดีกวาการไมใชส่ือการศึกษา ผูเรียนจะเขาใจความหมายไดกวางขวาง สงเสริม      
ความคิด และการแกปญหาใหประสบการณที่เปนจริงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง จดจํา
เร่ืองราว ตาง ๆ ไดมาก  และจําไดนาน รวมทั้งชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูดวย

2. คุณคาทางจิตวิทยา  ส่ือการศึกษานอกระบบทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
ตองการเรียนรูในเร่ืองตาง ๆ ทําใหมีมโนทัศนที่ถูกตอง ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ

3. คุณคาทางเศรษฐกิจ    ส่ือการศึกษานอกระบบทําใหผูเรียนเรียนรูไดมากและ
รวดเร็ว เปนการประหยัดเวลา สามารถเอาชนะขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที ่  เวลาและระยะทางได 
ส่ือการศึกษานอกระบบสามารถสงไปไดทุกแหงทั่วประเทศ  เปนการกระจายและใหความเปน
ธรรมทางการศึกษา

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา  ส่ือการเรียนการสอนเปนเคร่ืองชวยสราง concept 
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองอุปกรณการสอนเปนเคร่ืองชวยความสนใจเปนอยางดี จึง      
ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหนักเรียนเห็นภาพพจน และจํา
ไดนานทําใหบทเรียนงายและเปนรูปธรรมมากข้ึน

การเลือกสื่อการเรียนการสอน
  การเลือกส่ือการเรียนการสอนอาจใชหลักเกณฑงาย ๆ ดังนี้

1. สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. ตรงกับเนื้อหา
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3. นาสนใจ
4. เหมาะกับวัยผูเรียน
5. สะดวกตอการใชและเก็บรักษา
อาชัญญา  รัตนอุบล  (ม.ป.ป.)  ไดกลาวเกี่ยวกับการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน 

ใหเหมาะสมตองคํานึงถึงดังนี้
1. วัตถุประสงคของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

      นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนจําเปนตองวิเคราะหวัตถุประสงคของการเรียนรู
และเลือกใชส่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูนั้น ๆ

2. ความเหมาะสมกับเนื้อหาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
      นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรพิจารณาเนื้อหาของกิจกรรม โดยควรให           

สอดคลองและทันตอสภาพเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนี้ยังควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ความยากงาย ซับซอนของเนื้อหา ความยาวส้ันของเนื้อหาดวย

3. สอดคลองกับวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
      กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะที่หลากหลาย เชน การบรรยาย 

การอภิปราย กลุมยอย การสาธิต  การลงมือปฏิบัติ การศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนตน ส่ือการ
ศึกษาที่นํามาใชจึงจําเปนตองสอดคลองกับวิธีการที่หลากหลาย

4. ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน
      นักการศึกษานอกระบบโรงเรียน  จําเปนตองคํานึงถึงสภาพและความเปนมา

ของผูเรียน  เชน อายุ ระดับสติปญญา ภูมิลําเนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณ ีตลอดจนความรูพื้นฐาน ความสนใจ และเจตคติของผูเรียนดวย

5. ความเหมาะสมกับสภาพการนําไปใช
สภาพการนําไปใช หมายความถึง วัตถุประสงคในการผลิต  คุณสมบัติของส่ือ

นั้น ๆ ความสะดวกในการนําไปใช ความเหมาะสมกับสถานที ่ความสามารถในการใชของผูใชส่ือ 
ฯลฯ

สรุปไดวา  การเลือกใชส่ือการเรียนการสอนตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธี
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับเนื้อหา เหมาะสมกับผูเรียน สะดวกตอการใช
และเก็บรักษา และเปนส่ือที่นาพอใจ
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การใชสื่อการเรียนการสอน
การใชส่ือการเรียนการสอนใหไดผลดี โดยทั่วไปยอมรับกันวามี  4  ข้ันตอน คือ ข้ัน

เลือก ข้ันเตรียม ข้ันใชและข้ันวัดประเมินผล ในที่นี้ไดตัดข้ันเลือกออกไปเพราะไดกลาวมาแลว
โดยละเอียด จึงถือวา ไดผานข้ันตอนการเลือกส่ือมาแลว เมื่อส่ืออยูในมือแลว การใชส่ือจึงควร
ปฏิบัติตามข้ันตอน 3 ข้ัน ดังตอไปนี้

1. ข้ันวางแผนเตรียมการใชส่ือ
2. ข้ันนําส่ือไปใชตามแผน
3. ข้ันวัดและประเมินผลการใชส่ือ
สรุปไดวาถาใชส่ือการเรียนการสอนเปนไปตามข้ันตอนแลวจะทําใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพ

4.4 การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอนซึ่งทําให

เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร เปนเคร่ืองมือตรวจสอบความรูความสามารถของนักเรียนเพื่อ
ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการตัดสินผลการเรียน ชวยใหการสอนของครูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผลจากการประเมินจะเปนขอมูลยอนกลับที่ชวยใหครูไดนําไป
คนคิดหาวิธีแกไขขอบกพรอง และจุดออนดานตาง ๆ ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดรับความรูและมี
โอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ อยางไดผล

การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการวัดคุณลักษณะของส่ิงใด     
ส่ิงหนึ่งหรือบุคคล โดยใชวิธีการตาง ๆ ทั้งที่เปนเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการจะวัดได การวัดผลทางการศึกษาที่ใชกันอยู เชน การ        
ซักถาม การสังเกตพฤติกรรม การทํากิจกรรม การปฏิบัติงาน การทําแบบฝกหัด และการทดสอบ 
เปนตน

การประเมินผล (evaluation)  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินในขอมูลที่
ไดจากการวัดวามีระดับคุณภาพมากนอยเพียงใด สรุป ตีคาคุณภาพเปนอยางไร เชนผลที่ไดรับดี
หรือไม บรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด เปนการวินิจฉัยตัดสินความสามารถ
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานเกณฑใดเกณฑหนึ่งแลวจัดลําดับ หรือกําหนดเปนระดับคะแนน 
เชน ดีมาก ดี พอใช ออน และออนมาก ไดระดับคาคะแนน ก ข ค ง จ เปนตน (ประภัสสร        
วงศวรรณ  2531)
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สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
จัดการศึกษา กลาวคือ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน ก็จําเปนจะตองมีการวัดผลเพื่อติดตามผล 
การปฏิบัติวาไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และประเมินผลเพื่อตัดสินคุณคาสรุปหา
คุณภาพของการดําเนินงานนั้น ๆ ออกมา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะขาดการวัดผลและ
ประเมินผลมิได และเปนส่ิงที่จะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อชวยเหลือและแกปญหา
ใหผูเรียนสามารถไดเรียนรูไดเหมาะสมข้ึน และเปนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

จุดประสงคของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ชวาล  แพรัตกุล   (2516 : 91)   ไดจําแนกจุดประสงคของการวัดผลการศึกษา  

หรือการสอบไวดังนี้
1. สอบเพื่อจัดตําแหนง (placement)  เปนการสอบเพื่อเปรียบเทียบผลของเด็ก

แตละคนกับเพื่อน ๆ ทั้งหมด เปนการสอบเพื่อวางหรือบรรจุเขาใหถูกกับตําแหนง
2. สอบเพื่อวินิจฉัย  (diagnosis)  คือ   เปนการสอบเพื่อหาสมมติฐานวาเด็ก

คนนี้เกง ไมเกง เนื่องดวยสาเหตุใด เปนการนําความสามารถชนิดหนึ่งของเด็กไปเปรียบเทียบกับ
ความสามารถดานอ่ืน ๆ ของเด็กคนนั้นเอง

3. สอบเพื่อเปรียบเทียบ (assessment)  คือเปนการสอบเพื่อวัดดูวาเด็กแตละ
คนหรือนักเรียนแตละหองเปล่ียนแปลง พัฒนาข้ึนจากเดิมเทาใด เปนการเปรียบเทียบ       
สมรรถภาพของตัวเองกับตัวเอง ในการทดสอบมักจะใชวิธีสอบซ้ํา โดยใชขอทดสอบชุดเดิมกอน
วัดและหลังการสอบแลวเปรียบเทียบดูวาเด็กแตละคนทําไดมากนอยเพียงใด แลวนําผลไป
พิจารณาตัดสินชี้ขาด

4. สอบเพื่อพยากรณ  (prediction)  คือเปนการนําคะแนนที่ไดจากผลการสอบ
ไปทํานายวา เขาควรเรียนอะไรจึงจะสําเร็จ ซึ่งนักแนะแนวมักจะใชกันโดยใชแบบทดสอบ     
ความถนัดเปนเคร่ืองมือวัด สําหรับพยากรณภายหนาซึ่งเปนเร่ืองของอนาคตกาล

5. สอบเพื่อประเมินคา (evaluation) คือการที่เอาคะแนนจากการสอบไป
ประเมินคุณคา หรือตีราคาผลการศึกษาโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวา หลักสูตรนี้ วิธีสอนแบบนี้
หรือโรงเรียนนี้มีความสามารถใหการศึกษาแกเด็กปานใด มีมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวง
ปรารถนาหรือไม โดยการนําผลการสอบของชั้นหรือโรงเรียนนั้น ๆ ไปเทียบกับชั้นหรือโรงเรียน
อ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันที่มีมาตรฐานการศึกษา ซึ่งถาพบวายังไมถึงเกณฑก็จะไดใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐานตอไป
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สําหรับการประเมินผลทางการศึกษา โดยเฉพาะที่ปฏิบัติอยูตามโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาตาง ๆ  มีวัตถุประสงคที่สําคัญ  2  ประการ คือ

1.  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (formative  evaluation) เปนการประเมินผล
ในขณะที่มีการเรียนการสอน หรือเมื่อสอนผานไปชั่วระยะหนึ่ง จบบทเรียนหรือตอนหนึ่งเพื่อดูวา
นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด เพื่อนําผลประโยชนที่ไดไปใชปรับปรุง
การเรียนการสอนในคร้ังตอไป

2.  เพื่อตัดสินผลการเรียน (summative  evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อ
ส้ินสุดการสอบในแตละระยะ เชน ปลายภาคเรียน ปลายป เปนตน เพื่อตัดสินวาใครเกงใครออน  
ผานเกณฑในการกําหนดไวหรือไม

การวัดผลและประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะส้ัน โดยทั่วไปเนนหนักใหผูเรียนหรือผูเขารับการ

ฝกอบรมไดรับการฝกภาคปฏิบัติใหมีทักษะพอที่จะนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือใชใน
การประกอบอาชีพได

โดยที่การเรียนการสอนวิชาชีพระยะส้ันมีลักษณะดังกลาว การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนจึงควรจัดใหสอดคลองกัน กลาวคือ ในการวัดผลควรใหน้ําหนักทางภาค
ปฏิบัติใหมากกวาภาคทฤษฎีคือ อาจใหประมาณ 80 - 100%  และน้ําหนักทางภาคทฤษฎีอาจ
ใหประมาณ 0 - 20% ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนวาควรจะใหอัตราสวนของน้ําหนักใน
การวัดผลภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเปนเทาไร โดยพิจารณาจากเนื้อหาวิชาในแตละงาน (ราย
วิชายอย)

หลักการวัดผลและการประเมินผล
โดยที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย “การประเมินผลการเรียนหลักสูตร

วิชาชีพ   ระยะส้ัน พ.ศ. 2522” ไดกําหนดใหประเมินผลการเรียนจากการวัดผลระหวางเรียนและ
เมื่อเรียนจบแตละวิชา การประเมินผลอาจใชการทดสอบหรือการสังเกตหรือวิธีอ่ืนใดทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมายของรายวิชานั้น ๆ

เนื้อหาในแตละรายวิชาครูผูสอนอาจพิจารณาแบงออกเปนรายวิชาหรือเปนงาน
ใหผูเรียนปฏิบัติ ในการประเมินผลจึงควรประเมินจากระหวางการเรียนแตละรายวิชายอยหรือ
การปฏิบัติงานแตละงานตั้งแตตนจนจบ  ถือวาเปนผลการเรียนของรายวิชายอยหรืองานนั้น เมื่อ
ส้ินสุดการเรียนของรายวิชาใดแลว  ใหนําผลการเรียนของทุกวิชายอยหรือทุกงานในรายวิชานั้น
มาประเมินเปนผลการเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน : ม.ป.ป.)
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วิธีการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานแตละงาน  (รายวิชายอย)
เมื่อครูผูสอนพิจารณาเนื้อหาในแตละงานวาควรจัดสอนและวัดผลเนนหนักทาง

ทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยางละกี่เปอรเซนตแลว อาจวัดผลโดยใชวิธีสังเกตการปฏิบัติงาน การ
ทดสอบหรือการดูผลงาน ตั้งแตเร่ิมปฏิบัติจนส้ินสุดและใหผลการเรียนออกมาเปนคะแนน แลว
จึงนําคะแนนของการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของงานนั้นมารวมกัน ไดเทาไรนําผล
รวมที่ไดมาปรับเปนระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้

90 - 100 เทากับผลการเรียน ดีมาก ระดับคะแนน  4
75 – 89 เทากับผลการเรียน ดี ระดับคะแนน  3
60 – 74 เทากับผลการเรียน คอนขางดี ระดับคะแนน  2
50 -  59 เทากับผลการเรียน ผานเกณฑข้ันต่ํา ระดับคะแนน  1

    0 – 49 เทากับผลการเรียน ต่ํากวาเกณฑ ระดับคะแนน  0

วิธีการประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา
โดยที่การจัดสอนในแตละรายวิชาแบงออกเปนรายวิชายอยหรืองาน ในแตละ

รายวิชาอาจประกอบดวยงานหลายงาน เมื่อส้ินสุดการเรียนในแตละรายวิชา ใหประเมินผล โดย
นําผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงานของทุกงานในรายวิชานั้น ๆ มารวมกัน ไดเทาไรแลวหาร
ดวยจํานวนงาน นําผลลัพธมาปรับระดับคะแนนอีกคร้ังหนึ่งโดยใชเกณฑ ดังนี้

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.00 เทากับ 4
2.50 – 3.49 เทากับ  3
1.50 – 2.49 เทากับ  2
0.50 – 1.49 เทากับ 1
0.00 – 0.49 เทากับ  0

ตัวอยางเชน ในรายวิชา แผนกวิชาชางไฟฟา เนื่องการตรวจซอมเคร่ืองใชไฟฟาประเภทให        
ความรอน 6 งาน แตละงานไดผลการเรียนเปนระดับคะแนน  2,3,4,4,3,3  ตามลําดับ

ผลรวมของระดับคะแนนทั้ง  6  งาน เทากับ 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3  =  19

ระดับคะแนนเฉล่ียของรายวิชา  เทากับ  3.2
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ดังนั้นเมื่อปรับระดับคะแนนตามเกณฑขางตน จะไดวาระดับคะแนนของรายวิชา 
ตรวจซอมเคร่ืองใชไฟฟาประเภทใหความรอนเปนระดับคะแนน 3  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ม.ป.ป.)

สรุป การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่ทําใหทั้ง
ผูเรียนและผูสอนไดทราบขอดีและขอบกพรองของตน  เพื่อนําไปสงเสริมและปรับปรุงการเรียน
การสอนใหดีข้ึน การวัดผลและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพควรกําหนดเกณฑใหตรงตามจุด
ประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวเหมาะสมกับบทเรียน  และเวลา และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
ที่สอนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

สวนการวัดผลและประเมินผลวิชาอาชีพ จะตองวิเคราะหหาตัวชี้ แลวจึงกําหนด
แนวทางในการวัดผลในตัวชี้แตละตัว ซึ่งมีแนวทางในการจัดดานทักษะพื้นฐานในงานอาชีพ การ
วางแผนการทํางาน ความรู นิสัย และเจตคติที่ดีตอการทํางาน โดยกําหนดคาคะแนนในตัวชี้    
แตละตัวออกมาใหชัดเจน

ตอนท่ี  5 การจัดการเรียนการสอนการศึกษาผูใหญ
ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ันใหกับผูตองขัง       ซึ่งเปน

นักศึกษาผูใหญนั้น จําเปนที่จะตองใหความสนใจและความสําคัญกับกระบวนการตาง ๆ ในอันที่
จะสงผลตอการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษาผูใหญที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อสงผลใหการดําเนิน     
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ไดมีนักการศึกษาผูใหญหลายทานไดใหขอคิดความเห็นไว       
หลายประการ  ดังตอไปนี้

5.1 มัลคอลม  โนลส  (Knowles 1978  :  55 – 59) ไดกลาวถึงผูใหญซึ่งมีลักษณะ
เดนที่แตกตางไปจากเด็ก  4  ประการ คือ

1. การเขาใจตนเอง  (self - concept) ผูใหญจะมองตัวเองวาไมใชเด็กอีก  
ตอไป ผูใหญจะตองมีฐานะใหมในสายตาของตนเองและคนอ่ืน วาเปนผูรูจักเหตุและผลสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเองและนําตนเองได (self – directing)  และตองการใหคนอ่ืนเห็นวาเขา
สามารถนําตนเองได ดังนั้นผูใหญจึงตองการใหคนอ่ืนปฏิบัติตอตนดวยความยกยองนับถือ ให
เขาไดตัดสินใจดวยตนเอง ไมอยากใหถูกมองวาเปนเด็ก คอยแตจะรับคําส่ังไมใชทําอยางนั้น
อยางนี้ ถูกลงโทษหรือทําใหไดรับความอับอายขายหนา ผูใหญตองการเปนตัวของตัวเองและเปน
ผูมีอิสระเสรีภาพ  (autonomous individuals)
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2. ประสบการณผูใหญ  (experiences)  ผูใหญมีประสบการณในหลายดาน
และหลายอยางซึ่งสะสมมาตั้งแตเด็ก ยิ่งเวลานานเขายิ่งสะสมมากข้ึน  ผูใหญจึงมองตัวเองจาก
ประสบการณ และการเห็นคุณคาของประสบการณ

3.  ความพรอมในการเรียน (readiness to  learn)  เปนที่ยอมรับกันวาผูใหญ
จะเรียนรูไดดีที่สุดถาไดเรียนรูในส่ิงที่เปนประโยชนและมีความจําเปนที่ตองรู ผูใหญจึงพรอมใน
การเรียนรูมากกวาเด็ก ฉะนั้นส่ิงที่สอนจึงตองเปนส่ิงที่มีประโยชนและตรงกับความตองการของ
เขาในขณะนั้น หรือในขณะที่เขามีความพรอมอยู

4.  การเห็นคุณคาของเวลา (time  perspectives)  ผูใหญมาเรียนหนังสือ
เพื่อใหไดความรูและความสามารถนําไปใชไดทันที จึงมองเห็นคุณคาดานเวลาแตกตางกันไป
จากเด็ก เพราะเด็กเรียนเพื่อสะสมความรู หรือเนนในเร่ืองเนื้อหา (subject – centredness)  
สวนผูใหญเรียนเพื่อนําความรูไปแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือเนนในเร่ืองปญหา (problem 
centredness)

5.2 เชียรศรี  วิวิธสิริ  (2530  :  100)         ไดใหความเห็นวาเนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของผูใหญแตกตางจากเด็กดังที่ทราบกันมาแลว ดังนั้นนักศึกษาผูใหญจึงมีลักษณะที่
แตกตางจากเด็กนักเรียนดวยซึ่งโดยทั่วไปนักศึกษาผูใหญจะมีลักษณะดังตอไปนี้

1. มีความแตกตางระหวางบุคคลมากมายหลายแบบ
2. มีจุดมุงหมายที่แนนอนในการมาเรียนแตกตางกัน
3. มีประสบการณเดิมที่จะนํามาใชในการเรียนรูแตกตางกัน
4. มาเรียนดวยความสมัครใจ  และมีความสนใจนาน
5. มีความสนใจมากในส่ิงที่เขาพอใจและมีความตองการ
6. ตองใชเวลามากในการปรับตัวและสรางความคุนเคยสนิทสนมระหวาง

เพื่อน ๆ
7. มีความสัมพันธแบบเพื่อนกับครู
8. ชอบทําตามความเคยชินที่ปฏิบัติมา
9. ชอบการแนะแนะมากกวาถูกสอน    ตองการที่จะนําตนเองมากกวาใหผูอ่ืน

บงการ
            10. ตองการคํายกยองชมเชย หรือสนับสนุนดานกําลังใจมากกวาการตําหนิหรือ
ลงโทษ
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11. ชอบการปฏิบัติที่มีความจริงใจและปรารถนาดี   รักความยุติธรรมและความมี
เหตุผล

12. มีภารกิจและความรับผิดชอบในชีวิตมาก ทั้งตองปฏิบัติภารกิจนั้นดวยตนเอง
เปนสวนใหญ

13. มีความวิตกกังวลและตึงเครียดมากกวาเด็ก  รวมทั้งความเหนื่อยลาที่ตอง
ทํางานมาทั้งวันดวย

14. สมรรถภาพทางกายลดนอยลงเพราะเส่ือมลงตามวัย  ทําใหตองใชเวลาตอบโต
หรือปฏิบัติมาก รวมถึงประสบการณเดิมสอนใหตองระมัดระวังดวยการกระทําใด จึงชาลง

15. ผูที่เคยหยุดเรียนกลางคัน (drop – out) มักมองตนเองวามีความสามารถทาง         
การเรียนต่ํา

นอกจากหลักการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษาผูใหญ ดังไดกลาวขางตนแลวนั้นใน
องคประกอบสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญและมีความจําเปนยิ่ง คือ ตัวครูผูสอน ซึ่ง
ในเร่ืองนี้ เชียรศรี  วิวิธสิริ  (2530  :  104)  ไดกลาวถึง บทบาทของครูผูสอนไววาในทางปฏิบัติ
ดานการเรียนการสอนผูใหญ บทบาทของครูผูสอน หรือผูถายทอดความรูนั้นจะเนน “ครู” ใน
ฐานะเปน  “ผูอํานวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียน”  (learning  facilitator)  ครูจะตองเขาใจ
บทบาทใหมคือจะตองเปนผูชวยในการวิเคราะหปญหาและความตองการของผูเรียน ชวยวาง
วัตถุประสงคและออกแบบเพื่อสรางประสบการณการเรียนรู รวมทั้งชวยจัดอุปกรณการเรียนที่จะ
เอ้ืออํานวยใหผูเรียนบรรลุความสําเร็จในการเรียน  ไมใชเปนผูกําหนดหรือแสดงเอง  ผูอํานวย
ความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปที่จะทําใหการเรียนรูของ  
ผูใหญสัมฤทธิ์ผล  บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน  ตองเขาใจการจัดส่ิงแวดลอม และสราง
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และควรเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ในเร่ืองบทบาทของครูผูสอนนี้  โนลส (สุวัฒน วัฒนวงศ 2533  :  155 – 157,  อางอิง
มาจาก Knowles  1978  :  76 – 79) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนไวในหนังสือ the  adult  
learner  โดยพิจารณาถึงหลักสําคัญในการสอนนักศึกษาผูใหญรวม  16 ประการ คือ

1.  ครูชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มที่
2.  ครูชวยเหลือใหผูเรียนไดขยายความแจมชัดในความมุงหวังของตนเอง เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู
3.  ครูชวยใหผูเรียนวินิจฉัยชองวางระหวางความคาดหวังกับระดับความสามารถ
4.  ครูชวยใหผูเรียนระบุถึงสภาพปญหาในชีวิตที่ประสบอยูอันจะนําไปสูการแกไข
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5.  ผูสอนจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหนักศึกษาเกิดความสะดวกสบาย
ไดแก ที่นั่ง อุณหภูมิภายในหอง  แสงสวาง  การตกแตงสถานที่ไดอยางเหมาะสม

6.  ผูสอนตองใหการยอมรับนักศึกษาแตละคน     โดยเฉพาะในดานคุณคา และ
ศักดิ์ศรี  ยอมรับนับถือความคิดเห็นและความรูสึกของนักศึกษา

7.  ผูสอนพยายามสรางสัมพันธภาพความเชื่อถือรวมกันกอใหเกิดความรวมมือใน
กิจกรรมพยายามขจัดการแขงขันใหลดนอยลงไป

8. ผูสอนตองเปดเผยความรูสึกของตนเอง  และชวยสนับสนุนในฐานเปนแหลง
ความรูอยูในฐานะผูรวมเรียน

9. ผูสอนจะตองเกี่ยวของกับผูเรียนในกระบวนการรวมกัน กําหนดวัตถุประสงคของ       
การเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน
               10. ผูสอนชวยใหขอคิดเห็นในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณรวมทั้งวิธีการสอนตาง ๆ
               11. ผูสอนชวยเหลือใหผูเรียนสามารถแบงแยกกลุมเพื่อรวมกันทํากิจกรรมไดใน
หลาย ๆ ลักษณะดวยกัน
               12. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนใชประสบการณของเขาเปนแหลงความรูโดยการใช
เทคนิคหลาย ๆ อยาง เชน การอภิปรายกลุม  บทบาทสมมุต ิ และการศึกษารายกรณี  เปนตน
               13. ผูสอนนําเสนอบทเรียนและความรู     ใหเขากับระดับและประสบการณเดิมของ
ผูเรียนแตละคน
               14. ผูสอนชวยเหลือใหนักศึกษาประยุกตความรูใหมใหสัมพันธกับประสบการณเดิม
ซึ่งจะทําใหการเรียนรูมีความหมายยิ่งข้ึน
               15. ผูสอนตองชวยเหลือใหนักศึกษา   เพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการในการกําหนด
เปาหมาย
               16. ผูสอนชวยใหนักศึกษาพัฒนากระบวนการเพื่อนําไปสูการประเมินดวยตนเอง
ตามเกณฑที่กําหนดไว

เชียรศรี  วิวิธสิริ  (2530  :  107 – 108)  กลาวไววา ครูผูสอนนักศึกษาผูใหญที่ดีจะ
ตอง รูจักและเขาใจในองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอน คือ ตัวครูผูสอน ตัวผูเรียน  
หลักสูตรเนื้อหาวิชา  เทคนิคการสอน  และรวมทั้งส่ือตาง ๆ ทั้งนี้ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของ
ครูสอนผูใหญ  มีดังตอไปนี้
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1. มีมนุษยสัมพันธดี
2. มีลักษณะเปนผูนํา  มีความคิดริเร่ิม
3. มีความแมนยําในหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
4. มีความสนใจที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ อยูตลอดเวลา  ทันโลก  ทันเหตุการณ
5. มีทักษะความชํานาญในวิธีการและเทคนิคการถายทอดความรูตาง ๆ
6. มีกลวิธีหลาย ๆ วิธีในการสอน ใชอุปกรณการสอนหรือส่ือตาง  ๆ ชวย
7. มีอารมณขันไมเครียด
8. มีความสามารถในการสรางและรักษาบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู
9. สามารถดึงประสบการณของผูเรียนออกมาใชประโยชนได

  10. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง  มีความรัก  ความเสียสละ  และมีอุดมการณในการ
ทํางาน
              11. ยอมรับและเขาใจในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  เชื่อวาทุกส่ิงทุกอยาง
ยอมมีทั้งสวนดีและสวนเสีย
              12. มีความเขาใจในตนเอง ทราบขอจํากัดของตนทั้งเดนและดอย  รูวาจุดเดนบาง
อยางอาจเปนจุดดอยในบางสถานการณ

 13. มองโลกในแงดี มีความจริงใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืนเสมอ
             14. เขาใจความตองการและปญหาพื้นฐานของผูเรียน สามารถมองเห็นปญหาและ    
แสวงหาแนวทางแกปญหานั้น ๆ ได
             15. มีความสํานึกวาตนมิใชผูสอนแตเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการ
เรียนรู

 16. ปฏิบัติตนเปนเพื่อนรวมเรียนหรือในฐานะเปนสมาชิกของกลุม
ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตน ครูผูสอนนักศึกษาผูใหญจึงมีความจําเปนที่จะ

ตองจัดการในการเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาผูใหญ  ทั้งนี้โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อ

1.  ชวยใหครูผูสอนวางแผนการสอนไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเนื้อหาวิชา  ทั้งเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียนและวางแผนการสอน
ไดอยางมีข้ันตอนอันเปนประโยชนตอการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายและรวดเร็วข้ึน

2.  ชวยใหครูผูสอนดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามลําดับข้ันตอน
ของกระบวนการเรียนรู
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3.  ชวยใหครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและ      
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  สามารถประเมินผลความรูความสามารถของผูเรียนได
วาอยูในเกณฑใด  และควรปรับปรุงในข้ันตอนใดบาง

4.  ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอน
นอกจากองคประกอบตาง ๆ ดังกลาวนี้แลว  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

ของผูใหญนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งเชนกัน  ทั้งนี้ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนผูใหญ  คือสถานที่เรียนควรจะไมรอนหรือเย็นเกินไป              
มีแสงสวางเพียงพอ สะอาด และเปนระเบียบที่นั่งสามารถเปล่ียนไดเหมาะสมกับเทคนิคการสอน
และไมมีเสียงดังรบกวน เปนตน

สําหรับในการวิจัยการจัดการเรียนการสอนผูใหญซึ่งมีความแตกตางไปจากเด็กนั้น  
สมาคมการศึกษาตอเนื่อง  และการศึกษาผูใหญแหงชาติ  (National  Association  for  Public  
Continuing  and  Adult  Education  :  NAPCAE  1972  :  1 – 5)   ไดกลาวถึงบรรยากาศที่
ชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนผูเรียนที่เปนผูใหญใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนี้คือ

1.  ใหงานที่ผูใหญสามารถทําไดเสร็จในระยะเวลาอันส้ัน  เพื่อความภูมิใจเมื่อ
ทํางานนั้นสําเร็จลุลวง

2.  จะตองย้ําในจุดหรือประเด็นที่มีความสําคัญ
3. ควรใหความสําคัญกับการหยุดพักในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เพราะการเรียนการ

สอนในระยะเวลาที่ยาวนานติดตอกันจะทําใหเกิดการเหนื่อยลา
4.  ในการเรียนรูทักษะและความรูใหม ๆ ผูเรียนที่เปนผูใหญจะเรียนไดชามีความคิด

เปนแบบแผนของตัวเอง  ซึ่งยากแกการเปล่ียนแปลงเพื่อยอมรับส่ิงใหม ๆ ผูสอนตองพยายามชี้
ใหเห็นวาเปนลักษณะธรรมดาโดยทั่วไปของผูใหญ

5. การที่ผูใหญรวมเรียนกับผูที่มีอายุนอยกวาจะทําใหมีความรูสึกขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง  กลัวการแขงขัน ครูผูสอนจึงควรใหกําลังใจอยูเสมอ

นอกจากนี้แลว  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเรียนการสอน  ผูใหญมีความจําเปน
ตอการสงเสริมการเรียนรูของผูใหญอยางยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนวิชาชีพซึ่งเนนทักษะในการฝก
ปฏิบัติ  วัสดุ  อุปกรณ  จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  เปนเคร่ืองจูงใจใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียน  และยังชวยใหครูผูสอนสามารถสอนไดสะดวก  รวดเร็ว  ตลอดจนการส่ือ
ความหมายของครูและผูสอน  สามารถเขาใจกันไดชัดเจนและตรงกัน  ดังนั้น  วัสดุ  อุปกรณที่ใช
ในการสอนควรอยูสภาพที่ใชไดอยูเสมอ  และมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียน  ไมเกาหรือลาสมัย   
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จนเกินไป สวนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอนนั้น  ก็นับวาจําเปนสําหรับชวย
ใหผูใหญเรียนรูไดดี และรวดเร็วข้ึน

การสอนผูใหญในทัศนะของโนลสนั้น  ผูสอนทําหนาที่จัดสภาพแวดลอมใหเกิดการ
เรียนรู มีหนาที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภายในตัวผูเรียนเองเทคนิคการสอนไมจํากัดเฉพาะ             
วิธีการใดวิธีการหนึ่งแตทุก ๆ เทคนิควิธีการสอนนั้น สามารถประยุกตใชใหเหมาะกับสถานการณ

รูปแบบการสอนผูใหญ
วิธีสอนอาจจะเปนไปในหลาย ๆ รูปแบบข้ึนอยูกับพฤติกรรมที่ประสงคตามที่ โนลส  

(Knowles  1980  :  101 – 102)  ไดเสนอแนะ  6  ประเภท  ดังตารางตอไปนี้  คือ

ชนิดของพฤติกรรม วิธีสอนที่ควรใช

1.  ความรู บรรยายอภิปรายเปนคณะ อาน ใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา อภิปรายเน้ือหาจากตํารา
2.  ความเขาใจ อภิปรายแกปญหา ใชเทคนิคการประเมินการทดลองใชในหองฝก การอภิปรายจากผู

ฟง  การยกตัวอยางเฉพาะกรณี
3.  ทักษะ การฝกซอม  การเลนบทบาทสมมุติ  การทําแบบฝกหัด  การสาธิต  การฝกงาน
4.  ทัศนคติ การเปลี่ยนบทบาทสมมุติ  การอภิปรายอยางอิสระ  การใหคําปรึกษา การจัด

สิ่งแวดลอม  การยกตัวอยางเฉพาะกรณี
5.  คานิยม การแสดง  การอภิปรายข้ันปรัชญา  การสัมมนา  การฟงธรรมทางศาสนา   

การเห็นผลของการกระทํา
6.  ความสนใจ โทรทัศน  การสาธิต  ภาพยนตร  สไลด การแสดงละคร นิทรรศการ  ทัศนศึกษา

ตารางที่ 3 รูปแบบการสอนผูใหญ

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา  หลักการเรียนรูและการสอนผูใหญนั้น  ผูใหญจะ
เรียนรู ไดดีเมื่อผูใหญตองการที่จะเรียน  ผูใหญจะเลือกเรียนเฉพาะส่ิงที่เขา มีความรูสึกวามี
ความจําเปนที่จะตองเรียน  เรียนเพื่อนําไปปฏิบัติ  การเรียนของผูใหญจะเนนที่การกระทํา เปน
วิธีการสอนที่ไดผลดีที่สุด  จุดศูนยกลางในการเรียนรูของผูใหญอยูที่ปญหาและปญหาเหลานั้น 
จะตองเปนความจริง ประสบการณของผูใหญมีผลตอการเรียนรูของผูใหญ  การสอนผูใหญตอง
เปดโอกาสใหผูใหญแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงไดตลอดเวลา       เพราะผูใหญไดส่ังสม
ประสบการณมานานทั้งที่ดีและไมดี การไดรับประสบการณใหมที่ไมตรงกับประสบการณเดิมจะ
ทําใหเกิดการปฏิเสธหรือคัดคานได ส่ิงแวดลอมของผูใหญก็มีความสําคัญ  ส่ิงแวดลอมนี้    
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หมายรวมถึงครูหรือผูอํานวย ความสะดวกดวยวิธีการการสอนผูใหญตองใชวิธีการหลาย ๆ อยาง
ข้ึนอยูกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  ครูตองพิจารณาวิธีใชที่เหมาะสม  ส่ิงสําคัญในการสอนที่จะ
มองขามไมไดคือผูใหญตองการแนะแนวมากกวาการใหคะแนนหรือการสอน

ตอนท่ี  6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
6.1 งานวิจัยในประเทศ

มนัส  แสงเรือง (2525  :  บทคัดยอ )  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบที่
เกี่ยวของกับการออกกลางคันของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพ  ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก นักศึกษาผูใหญสายอาชีพที่ออกกลางคัน  ในเขตจังหวัดราชบุรี  จํานวนรวม  136  คน    
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุที่นักศึกษาสวนใหญออกกลางคันเพราะมีสาเหตุเนื่องมากจาก         
องคประกอบดานสวนตัวและครอบครัว  องคประกอบดานหลักสูตร  องคประกอบเกี่ยวกับตัวครู
ผูสอนและการสอนของครู องคประกอบดานการบริหารโรงเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน

ณรงค  ฉายายนต  (2526  :  บทคัดยอ)    ไดทําการศึกษาปญหาและความ
ตองการของนักศึกษาผูใหญทางดานการเรียนการสอนของแผนกชางเคร่ืองยนต  ตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันในโรงเรียนสารพัดชางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนนักศึกษาผูใหญซึ่งเปน
กลุมตัวอยางรวม  135  คน  ผลจากการศึกษาวิจัย  พบวา

1. ปญหาดานการเรียนการสอน  เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ ปญหาดาน
ทักษะสวนตัวของผูเรียนและส่ิงแวดลอม  ดานหลักสูตร  ดานตัวครูผูสอน  และดานคาใชจาย  
ตามลําดับ

2. ความตองการดานการเรียนการสอน  พบวามีความตองการจากมากไปหา
นอย  ดังนี้คือ ดานตัวครูผูสอน  ดานหลักสูตร  ดานความชวยเหลือจากโรงเรียน  และดานตัว     
ผูเรียน ตามลําดับ

3. การเปรียบเทียบปญหาดานการเรียนการสอน จําแนกตามอาย ุ ระดับการ
ศึกษา  สถาบันการศึกษา  และอาชีพ  พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05

4. การเปรียบเทียบความตองการดานการเรียนการสอนโดยจําแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา และอาชีพ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
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สวน    อาชัญญา  สิริยานนท  (2527  :  บทคัดยอ)       ไดทําการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพและผูที่เกี่ยวของ  ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนผูใหญสายอาชีพ  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพ และผูที่เกี่ยวของในการจัดการ
ศึกษาผูใหญสายอาชีพ ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนในดานตัวครูผูสอน  ตัวนักศึกษา  
เนื้อหาและหลักสูตร  ส่ือการสอน  และการวัดและประเมินผล กลุมตัวอยางประกอบดวย         
นักศึกษา  643  คน  ครูผูสอน  58  คน  ผูอํานวยการโรงเรียน  28  คน  ศึกษานิเทศก  15  คน  
และเจาหนาที ่กองปฏิบัติการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาผูใหญสาย
อาชีพตามสภาพที่เปนจริงและความคาดหวังของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน  โดยนักศึกษาผูใหญสายอาชีพในทุกสาขาวิชามี
ความเห็นตามสภาพที่เปนจริงในดานตัวครู  ดานตัวนักศึกษาและดานเนื้อหา  และหลักสูตรอยู
ในระดับที่พอใจ  สวนดานส่ือการสอนและการประเมินผลยังมีขอบกพรอง  และควรปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาผูใหญสาย
อาชีพตามสภาพที่เปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาผูใหญสาย
อาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาผูใหญสาย
อาชีพมีความเห็นตามสภาพที่เปนจริงในดานตัวครู  ดานตัวนักศึกษา  ดานเนื้อหา  และหลักสูตร
ในระดับที่พอใจ  สวนในดานส่ือการสอนและการประเมินผล  มีบางเร่ืองที่ยังมีขอบกพรองและ
ควรปรับปรุง

วินัย  สายหงษ  (2528  :  92 - 98)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพระยะส้ันของครูผูสอน    และผูบริหารศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด  พบวา  ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาชางเคร่ืองยนต  วิชาชางตัดเส้ือสตรี  และ
ผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในดานตาง ๆ มีดังนี้

1. เกี่ยวกับครูผูสอน  ครูผูสอนควรรูนโยบายแนวคิดและจิตวิทยาการเรียนการ
สอนผูใหญ ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรทําหนาที่แนะ
นํามากกวาการสอนโดยตรง และครูควรเปนผูมีความรูความชํานาญและมีวุฒิตรงกับสาขาที่สอน

2. เกี่ยวกับผูบริหาร  ผูบริหารควรจัดใหมีการนิเทศตรวจเยี่ยมระหวางการสอน 
ควรใหมีการประชาสัมพันธและแนะแนวอยางตอเนื่อง  ควรสํารวจความรูของผูเรียนกอนทําการ
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สอน  ควรติดตามผูเรียนหลังจบการเรียนแลว  และควรใหมีการเปดสอนวิชาอาชีพหลาย ๆ      
รูปแบบในเวลาเดียวกัน

3. เกี่ยวกับผูเรียนและจัดชั้นเรียน    ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติอยาง
จริงจัง ควรใหมีการยืดหยุนเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑอายุข้ันต่ําของผูเรียน  ควรใชเกณฑ    
มาตรฐานในการจัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณและควรเปดโอกาสใหผูเรียนเขามาเรียนหรือจบส้ินการ
เรียนไดตามความตองการ

4. เกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา  ควรเนนการปฏิบัติ  ควรยึดหลักใหผูเรียน
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน หลักสูตรควรยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพความตองการ  
ควรเปล่ียนเนื้อหาหลักสูตรอยูเสมอ  ควรเนนใหผูเรียนไดมองเห็นชองทางในการสรางงานอาชีพ  
วัตถุประสงคของหลักสูตรควรเนนการนําไปใช  เพื่อปรับปรุงชีวิตตามความเปนอยูและควรแยก
เนื้อหาหลักสูตรออกเปนรายวิชา

5. เกี่ยวกับส่ือการเรียน ควรปรับปรุงส่ือการเรียนใหทันกับความเปล่ียนแปลง
ทางวิทยาการ  ควรจัดใหมีแบบเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดและควรจัดบริการส่ือเสริม

6.  เกี่ยวกับการประเมินผล  ควรประเมินความสนใจ  ความตั้งใจและผลงาน
ของผูเรียนเปนสําคัญ

สุรีย  นาคนิยม  (2528  :  50 - 57)  ไดทําการศึกษาวิจัยปญหาและความ
ตองการของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพหลักสูตรระยะส้ันของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
ในเขตการศึกษา 2 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาผูใหญสายอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน จํานวนรวม    
ทั้งส้ิน  710  คน  ผลการจากการวิจัยพบวา

1. ปญหาการเรียนการสอน นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเนื้อหาวิชานั้นเปนเนื้อหา
ที่งายเกินไป เปนเนื้อหาที่ไมมีประโยชนตอการนําไปใช  ทั้งเนื้อหาที่เรียนไมตรงกับความตองการ
ของนักศึกษา  ตลอดทั้งเวลาในการเรียนไมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

2. ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก  นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการฝกวิชาอาชีพเกาไมทันสมัย  ทั้งอยูในสภาพที่ไมสมบูรณและมีจํานวนไม  
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา

3. ความตองการดานการเรียนการสอน  นักศึกษาสวนใหญตองการใหเพื่อนใน
ชั้นเรียนมีความเปนกันเอง  ตองการใหเปดหลักสูตรตอเนื่องในระดับที่สูงข้ึน  และตองการใหครู
ผูสอนมีความสนิทสนมเปนกันเองกับนักศึกษา
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4. ความตองการในดานบริการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  นักศึกษาสวนใหญ
ตองการใหจัดบริการแนะแนว  ตองการไปดูงานและออกฝกงานในแหลงสถานประกอบการจริง  
และมีความตองการใหเชิญผูประกอบการประเภทตาง ๆ มาใหความรูเกี่ยวกับตลาดแรงงาน

5. ความตองการใหมีบริการดานจัดหางานใหทําหลังจบการศึกษาแลว  ทั้งยังมี
ความตองการใหจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับนักศึกษาเพื่อใชในการประกอบอาชีพ

6. เหตุผลในดานการเรียนฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  นักศึกษาสวนใหญสมัคร
เขาเรียนเพื่อตองการพัฒนาตนเอง  มีความสนใจในวิชาชีพที่เรียน  ตองการหาประสบการณและ
ฝกความชํานาญเพิ่มเติมเพื่อการประกอบอาชีพ

7. เหตุผลดานสังคมในการเรียนของนักศึกษา  นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการ
มาเรียนจะชวยทําใหรูจักผูคนมากข้ึนตองการมีเพื่อนมากข้ึน และเห็นวาวิชาที่เรียนเปนอาชีพที่มี
เกียรติในสังคม

จิรศักดิ ์ พลรัฐธนาสิทธิ์  (2529  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยสภาพปญหาดาน
การเรียนการสอนของนักศึกษาผูใหญ  แผนกชางเคร่ืองยนต  ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ซึ่ง
จัดโดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุมตัวอยาง  ไดแก นักศึกษาผูใหญ
สายอาชีพแผนกชางเคร่ืองยนต จํานวน  218  คน  ผลการวิจัยพบวา ปญหาสําคัญในการเรียน
แผนกชางเคร่ืองยนต  ปญหาดานหลักสูตร  โดยเฉพาะในเร่ืองหลักสูตรกําหนดเวลาเรียนนอย
เกินไป  และหลักสูตรกําหนดเวลาเรียนภาคปฏิบัตินอยเกินไป  สําหรับปญหาดานอ่ืนรองลงมา 
คือ ปญหาดานทักษะการเรียนในสวนที่เกี่ยวกับอุปกรณ และวัสดุฝกไมเพียงพอ นอกจากนี้เปน
ปญหาดานสังคมการเรียน  และปญหาดานตัวครู  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การเรียน แผนกชางเคร่ืองยนตของนักศึกษาผูใหญแบงกลุมผูตอบตามอายุ  ระดับการศึกษา  
และอาชีพ พบวา อายุจะมีผลทําใหเกิดความแตกตางทางความคิดเห็นในปญหาดานตัวครู  และ
ดานสังคมการเรียนรูสวนระดับการศึกษามีผลทําใหเกิดความแตกตางในปญหาดานหลักสูตร  
ดานสังคมการเรียนรู  และดานทักษะการเรียน  สําหรับความแตกตางทางอาชีพของผูเรียนนั้น    
มีผลทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานตัวครู  และดานทักษะการเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประพิทย  บุญสุข  (2531  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการสอนที่
พึงประสงค   สําหรับครูสอนวิชาชีพของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ   กลุมตัวอยางประกอบดวยครูสอนวิชาชีพ  60  คน  เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอก
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โรงเรียนจังหวัด  24  คน  และนักศึกษาผูใหญสายอาชีพ  300  คน  จํานวนรวมทั้งส้ิน  384  คน  
เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงคสําหรับครูผูสอนวิชาชีพรวม  
5  ดาน  คือ ดานเทคนิคการสอน  ดานการจูงใจ  ดานปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  ดาน
ประเมินผลการเรียน  และดานคุณลักษณะสวนตัวของครู  จากการศึกษาวิจัยดังกลาว  สรุปผล
ไดดังนี้

1. เนนใหผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
2. เตรียมการสอนกอนทุกคร้ัง
3. จําชื่อผูเรียนไดถูกตอง
4. ครูใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการทํางานของผูเรียน
5. ครูเปนผูที่มีอารมณเยือกเย็น  มั่นคงไมโกรธงาย
6. สาธิตใหผูเรียนดูแลวจึงปฏิบัติตาม
7. สอนเนื้อหาวิชาใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน
8. ดูแลชวยเหลือผูเรียนในขณะที่ใหงานทํา
9. มีความรูความชํานาญในวิชาที่สอนเปนอยางดี

        10. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
        11. มีความสามารถในการถายทอดเนื้อหาวิชาที่สอน
        12. เปนผูตรงตอเวลาและรับผิดชอบเอาใจใสการเรียนการสอนดี
        13. ปฏิบัติตัวเสมอตนเสมอปลาย
        14. เปนผูไมหวงวิชาที่สอน
        15. วางตัวกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม

มนัส  ศรีกัลยา  (2533  :  33-38)  ไดทําการศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษา
วิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน  โรงเรียนสารพัดชางเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยจําแนกออกเปน 
3  หมวดวิชา  คือ  หมวดวิชาอุตสาหกรรม  หมวดวิชาคหกรรม  และหมวดวิชาพาณิชยกรรมใน
ปญหาการเรียนของนักศึกษา รวม  4  ดาน  คือ ปญหาดานตัวผูเรียน  ปญหาดานครูผูสอน  
ปญหาดานหลักสูตร  และปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก  กลุมตัวอยางในการศึกษาเปน    
นักศึกษาที่ประสบปญหาการเรียน  โดยมีผลการเรียนต่ําสุดในแตละหมวดวิชา  จํานวนรวม      
ทั้งส้ิน  320  คน  ผลจากการวิจัยพบวา  นักศึกษาสวนใหญประสบปญหาการเรียนในระดับมาก  
คือ  ปญหาดานตัวผูเรียน  ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก  และปญหาดานหลักสูตร  สวน
ปญหาดานครูผูสอนพบวามีปญหาอยูในระดับกลาง
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อารยา  นครเขตต  (2533  :  54-56)  ไดทําการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษา
วิชาอาชีพระยะส้ัน ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในชวงแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ระยะที ่7  (2535 - 2539)  ในส่ีดาน  คือ  เปาหมายของการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน  การบริหาร
การศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน  หลักสูตรและโครงการสอนวิชาอาชีพระยะส้ัน  และการจัดการ
เรียนการสอนวิชาอาชีพระยะส้ัน  โดยการใชเทคนิคเดลฟาย  (delphi  techniques)  กลุม       
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยเปนผูเชี่ยวชาญสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ที่ทําหนาที่บริหาร
วางแผน  และกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน  ทั้งในสวนกลางและสวน    
ภูมิภาค  จํานวนรวมทั้งส้ิน  29  คน  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา

1. ดานเปาหมายของการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน ควรเพิ่มความรูความสามารถให
ผูเรียนนําไปพัฒนาอาชีพเดิมของตนใหดีข้ึน  และเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น  สงเสริมให     
ผูเรียนมีโลกทัศนที่กวางเกี่ยวกับโลกของงานอาชีพ  มองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ  รูจัก
คนควาหาความรูจากแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ สามารถวิเคราะหเชิงธุรกิจกอนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ซึ่งจะเปนการสนองนโยบายการลดปญหาการวางงาน

2. ดานการบริหารการศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ันแนวโนมที่เปนไปไดมากที่สุด  คือ 
ควรจัดใหมีการประสานงานกันระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน  เพื่อเรงระดมและใชทรัพยากร
รวมกันทั้งกระจายอํานาจการบริหารไปสูสวนภูมิภาคเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

3.  ดานหลักสูตรและโครงการสอนวิชาอาชีพระยะส้ัน  ควรจัดหลักสูตรใหเปนชุด
วิชา โดยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดเปนตอน ๆ แตละตอนมีระยะเวลาการฝกส้ัน  เรียนจบเร็ว  
และมีลักษณะยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนไปไดตามความตองการของผูเรียนจะยึดสภาพและ
ปญหา การประกอบอาชีพของประชาชน  และใชหลักสูตรเฉพาะทองถิ่น

4.  ดานการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพระยะส้ัน  มีแนวโนมที่จะดําเนินการจัด
กิจกรรม แนะแนวอาชีพทั้งกอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเรียนอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูเรียน
เห็นชองทางในการประกอบอาชีพกอนการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาอาชีพใด  สวนการเรียนการ
สอนจะมีการพัฒนาส่ือการเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  สําหรับวิชาชีพที่ตองอาศัย
การฝกทักษะเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ จะไดจัดใหมีการจัดสงไปฝกทักษะในสถานประกอบการ
ตอไป
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6.2 งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ชีพในเรือนจํา

รัตนา  พลับพลา  (2533  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติที่มีตอการฝก
อาชีพของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีภูมิหลังตางกัน ผลการวิจัยพบวา       
ผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตาง ๆ ที่ไมใชเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นฐาน
ทางการศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ํา ในดานการฝกอาชีพผูตองขังไมเห็นดวยในเร่ืองรายไดของ      
การปนผล เพราะรายไดนั้นไมสามารถนําไปชวยเหลือครอบครัวภายนอกได ผูตองขังยอมรับการ
ฝกอาชีพแตไมเลือกวิชาชีพที่จะฝก เพราะจะตองเรียนวิชาชีพที่เรือนจําจังหวัดจัดหาใหไมตรงกับ
พื้นฐานของครอบครัว กรมราชทัณฑควรใหการศึกษาตามความตองการของบุคคลภายนอกตอ
ผลิตผลและฝกอาชีพหลาย ๆ อยางที่สามารถสรางความพรอมใหกับผูตองขังในการฝกอาชีพ      
ตาง ๆ จะทําใหผูพนโทษออกไปจากเรือนจํามีอาชีพที่สามารถเล้ียงตัวเองได และไมกลากลับมา
กระทําผิดอีก

อาทิตย โพนทอง  (2536 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูตองขังตามแผนงานอบรมฟนฟูผูตองขังกรมราชทัณฑ โดยไดศึกษาผูบริหารเรือนจําและ
ทัณฑสถานทั่วประเทศ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. เรือนจําและทัณฑสถานแตละแหงไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูตองขังในแนว
เดียวกัน เทาที่ระเบียบขอบังคับจะเอ้ืออํานวย แตมีจํานวนคร้ัง จํานวนกลุม และจํานวนผูตองขัง
ที่เขารวม กิจกรรมแตกตางกัน

2.  ผูบริหารเรือนจําสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความคิดเห็นตอปญหาการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแผนการอบรมแกไขและฟนฟูพฤติกรรมของผูตองขังแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานบุคลากรผูใหการศึกษาสายสามัญ  และดานความพรอมของ
เคร่ืองมือในการสงเสริมและพัฒนาการฝกวิชาชีพ  ซึ่งความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

3. ผูบริหารเรือนจําขนาดเล็กและผูบริหารเรือนจําขนาดใหญมีความคิดเห็นตอ
ปญหาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแผนการอบรมแกไขและฟนฟูพฤติกรรมผูตองขังแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานงบประมาณและคาตอบแทนในการใหการศึกษาสาย
อาชีพ ดานปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ในกิจกรรมอบรมกอนปลอยตัวจากเรือนจํา  กิจกรรม
ฝกทักษะทางวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมการสงผูตองขังออกปลูกสวนปา ดานสถานที่ของ  
เรือนจําในกิจกรรมสงนักโทษออกทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ดานความรูความสามารถของ      
เจาหนาที ่ ความเอาใจใสของเจาหนาที ่  การใหความรวมมือของเจาหนาที่อ่ืน และโอกาสหา
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ความรูเพิ่มเติมในกิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการฝกวิชาชีพ  ซึ่งความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

จําเนียร  จันทรงาม  (2536 : 122)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ
สภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในเรือนจําและทัณฑสถาน โดยทํา
การศึกษาจากครูผูสอนวิชาชีพระยะส้ัน  สาขาวิชาชางตัดผม  วิชาชางไม  วิชาเกษตรกรรม  วิชา
ชางเชื่อมโลหะ วิชาจักสานและวิชาชางปูน  จํานวน  174  คน พบวา

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนการสอนตาม       
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในเรือนจําและทัณฑสถานในดานผูเ รียนอยูในระดับปานกลาง        
สวนดานอ่ืนอีกส่ีดานอยูในระดับนอย

2.  ครูผูสอนที่มีอาย ุ  วุฒิทางการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน ครู    
ผูสอน ผูที่เขารับการอบรมการสอนผูใหญ  สาขาวิชาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปญหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในเรือนจําและทัณฑสถาน    ไม
แตกตางกัน

3. ครูผูสอนมีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมวา     ครูผูสอนตอง
ทําหนาที่หลายอยางนอกจากสอน  ไมมีเวลาเตรียมการสอนและไมมีความรู  ความสามารถใน
การวัดผลและประเมินผล ผูเรียนมีพื้นฐานความรูไมดีและมีอายุแตกตางกันมาก ไมมีความตั้งใจ
เรียน ไมมีความกระตือรือรนในการเรียน  มีปญหาสวนตัว  วิตกกังวล  ขาดอุปกรณการฝกปฏิบัติ
และลาสมัย  และการวัดผลยังไมครอบคลุมเนื้อหา

4.  ครูผูสอนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา   ควรใหครูผูสอนทําหนาที่สอนเพียง
อยางเดียว ควรไดรับการฝกอบรมดานการศึกษาผูใหญ เทคนิคการสอนวิชาชีพ จัดหาส่ือ       
การสอน เพิ่มสาขาวิชาชีพที่เปดสอน ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น และควร     
มีการวัดผลอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีขอสอบแตละสาขาวิชาไวเปนมาตรฐาน

ณัฐ  จุลสุวรรณ  (2537 : 166)  ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญสาย
อาชีพในเรือนจํากลางคลองเปรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  รวม    
4  ดาน  คือ ดานเนื้อหาและหลักสูตร  ดานวิธีการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 
และดานการนําไปใชโดยศึกษาจากนักศึกษาผูใหญสายอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใน
เรือนจํากลางคลองเปรมรวม  4  สาขาวิชา คือ วิชาชางยนต  ชางไม  ชางตัดผม  และวิชา   
เกษตรกรรม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1. นักศึกษาผูใหญสายอาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันโดยรวมและเปนรายดานในระดับเห็นดวย   แตไมเห็นดวยในเร่ืองที่
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวบรัดเกินไป  เนื้อหาวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับเวลา นักศึกษาไมกลา
แสดงออกในชั้นเรียน  ครูผูสอนขาดความยุติธรรมในดานการใหคะแนน

2.  นักศึกษาผูใหญสายอาชีพที่มีอายุต่ํากวา  30  ป     และตั้งแต  30  ปข้ึนไป 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันโดยรวม  และเปนรายดาน
แตกตางกัน

3. นักศึกษาผูใหญสายอาชีพที่มีพื้นฐานความรูเดิมระดับประถมศึกษา  และ
ระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันโดยรวม
และเปนรายดานแตกตางกัน

จตุพัฒน  วิไลรัตน  (2541  :  บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองทัศนคติตอโครงการ
ฝกวิชาชีพของผูตองขังที่มีภูมิหลังตางกันในเรือนจําเขต  6  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ คือ

ผูตองขังสวนใหญอายุ  20 - 29 ป  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตาง ๆ  ที่ไมใชเขต  
6  พื้นฐานการศึกษาสวนใหญจบ ป.6 สามารถอานเขียนภาษาไทยไดมีอาชีพรับจางทั่วไป     
รายไดตอเดือนกอนตองโทษต่ํากวา  4,000  บาท  มีสถานภาพโสด พี่นองในครอบครัว  4 - 5 คน      
เคยถูกศาล ตัดสินจําคุกเปนคร้ังแรกคิดเปนรอยละ  87.50  บิดามารดาสมรสอยูดวยกัน อาชีพ
ของบิดามารดา ทําไร ทํานา ทําสวน รายไดรวมกับของบิดามารดาต่ํากวา  4,000  บาทตอเดือน  
ผูตองขังมีทัศนคติตอโครงการวิชาชีพในดานการยอมรับในตัวครู การยอมรับคุณคาของโครงการ
ฝกวิชาชีพ  และรวมทั้งสองดานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูตองขังที่
มีภูมิลําเนาตางกัน พบวาผูตองขังที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดอุทัยธาน ี  มีทัศนคติตอโครงการฝก   
วิชาชีพดานการยอมรับในตัวครูดีกวาผูตองขังที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดพิษณุโลก ผูตองขังที่มี     
ภูมิลําเนาในจังหวัดสุโขทัย มีทัศนคติตอโครงการฝกวิชาชีพดานการยอมรับคุณคาของโครงการ
ฝกวิชาชีพ และรวมทั้งสองดาน  ดีกวาผูตองขังที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดพิษณุโลก

6.3 งานวิจัยตางประเทศ
ไซรีล  โอ  ฮูล  (Cyril  o.  Houle 1961  :  16-25)    ไดทําการศึกษาวิจัยโดย

วิธีการสัมภาษณนักศึกษาผูใหญ  เกี่ยวกับสาเหตุที่นักศึกษาผูใหญเขาศึกษาตอในโครงการ
ศึกษาผูใหญที่มหาวิทยาลัยชิคาโก  ผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาว พบวา กลุมตัวอยางเปน     
นักศึกษาที่เขาเรียนในลักษณะที่แตกตางกัน  ดังนี้
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1.  ประเภทมุงเปาหมาย  (goal - oriented)  คือ นักศึกษาผูใหญที่เขาสูโครงการ
การศึกษาผูใหญประเภทตาง ๆ เปนคร้ังคราว  ตามที่คิดวาการเรียนรูจากโครงการแตละโครงการ 
จะตอบสนองความตองการ  ปญหาและความสนใจของตัวนักศึกษาไดหรือไมเพียงใด

2.  ประเภทมุงกิจกรรม  (activity - oriented)  คือ นักศึกษาผูใหญที่เขารวม    
กิจกรรมเพราะความพอใจ  สนใจในกิจกรรมบางอยางมากกวาเนื้อหาหรือหลักสูตร นักศึกษาที่
ชอบกิจกรรมนี้จะเนนถึงเร่ืองมนุษยสัมพันธเปนสําคัญ

3.  ประเภทมุงการเรียนรู  (learning - oriented)        นักศึกษาผูใหญที่เขาสู
โครงการนี้เพราะมีความตองการไดรับความรูอยางแทจริง  นักศึกษากลุมนี้จะเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดมาจนดูเหมือนกลายเปนนิสัยประจําตัวที่ตองการจะศึกษาอยูอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา

แลนเจนปค  (Langenbach  1972  :  35-38)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเจตคติ
ของครูที่มีตอการใชและวางแผนพัฒนาหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวาครูที่มีสวนในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรไดคะแนนสูงกวาครูที่ไมมีสวนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร สวนระดับการ
ศึกษาและประสบการณในการสอนนั้น  มีอิทธิพลตอเจตคติตอครู  นอกจากนั้นยังพบวาครูที่มี
ประสบการณ  หรือมีสวนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  จะมีเจตคติทางบวกตอการใชและการ
วางแผนหลักสูตรมากกวาครูที่ไมมีประสบการณ  หรือมีสวนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร

คารูเธอร  (Caruther  1976  :  1978-A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักเรียน  ซึ่งสอนโดยครูที่มีประสบการณและครูที่ไมมีประสบการณ ครูที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อ
สอนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ และครูที่ไมไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน        
ที่มีผลการเรียนสูงสุด คือ นักเรียนที่เรียนจากครูที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร และมี
ประสบการณมาก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรองลงมาเปนอันดับสอง คือ นักเรียนที่
เรียนจากครูที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตรแตมีประสบการณนอย นักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาเปนอันดับสาม คือ นักเรียนที่เรียนจากครูที่มีประสบการณมาก 
แตไมไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยที่สุด 
คือ นักเรียนที่เรียนจากครูที่ไมมีประสบการณและไมไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร

คา และโจเซฟ  (Karr  and  Joseph 1976  :  6426-A)        ไดศึกษาการ
เปล่ียนแปลงความตองการของนักศึกษาผูใหญที่มีตอบริการและโปรแกรมดานการศึกษา  ผล
การวิจัยพบวา  นักศึกษาผูใหญรับรูวาบริการและโปรแกรมการศึกษามีความจําเปนและตองการ
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ใหขยายบริการใหมากข้ึน  สําหรับโปรแกรมการศึกษาที่จัดไวนั้น  ตรงกับความตองการใน     
ขณะนั้น และควรจัดใหตรงกับความตองการในอนาคตดวย  นักศึกษาผูใหญตองการใหขยาย
โปรแกรมทางการศึกษาดานอาชีพ  โดยเฉพาะดานการคา  เทคนิคธุรกิจ  สําหรับในดานบริการที่
เกี่ยวของ  นักศึกษาตองการแนะแนวและการบริการดูแลเด็ก  นอกจากนี้ยังสรุปไดวานักศึกษา  
ผูใหญยังคงเห็นความสําคัญของโปรแกรม การบริการแนะแนว ซึ่งจะทําใหนักศึกษาบรรลุ       
เปาหมายดานอาชีพและการศึกษา     โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวในดานอาชีพของผูใหญ]

รอส  และเจนนี (Ross  and  Jennie  1976  :  2697-A)  ไดศึกษาตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาในโปรแกรมการศึกษาผูใหญ  กลุมตัวอยางเปนนัก
ศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  627  คน  ที่กําลังศึกษาอยูในโปรแกรมการศึกษาผูใหญของ
มหาวิทยาลัย  12  แหง  การศึกษาพบวา  เหตุผลที่เขามาศึกษาตอนั้น  นักศึกษาที่มีเพศ        
ภูมิหลังดานอาชีพ  และระดับของโปรแกรมการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวนตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางมากในการเลือกโปรแกรมทางการศึกษา       
ผูใหญ  คือ ตองการเปนบุคคลที่มีการศึกษา  ตองการมีความสุขลวงหนา  ตองการปริญญา  และ
ตองการมีสถานภาพทางการทํางาน

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาการ
จัดการศึกษาใหกับผูตองขังในเรือนจํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในลักษณะของการ
ฝกทักษะวิชาชีพนั้น  นับไดวาเปนประโยชนอันสําคัญยิ่ง  เพราะเปนแนวทางในการชวยเหลือ     
ผูตองขังใหสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตเล้ียงตนเองและครอบครัวภายหลังเมื่อพนโทษไปแลว  
ทั้งยังสงผลไมใหผูตองขังไดยอนกลับไปกระทําความผิดซ้ําข้ึนอีก  อันจะกลายเปนปญหาสังคม
อยางไมรูจบ อยางไรก็ดี สภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาผูใหญสายอาชีพหลักสูตร
ระยะส้ัน ที่จัดใหกับผูตองขังในเรือนจํากลางนครปฐม  ประสบปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  ซึ่ง
ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้นับวาจะเปนประโยชนอันสําคัญยิ่งตอการนําไปเปนแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพ          หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหกับ
ผูตองขังไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ืองศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 
เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  ในลักษณะของการศึกษาแบบสํารวจ  
(survey study)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม  ในดานหลักสูตร   กิจกรรมการเรียนการสอน    ส่ือการเรียนการสอน    การวัดผลและ
ประเมินผล ปงบประมาณ  2544  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยสําเร็จและเปนไปตามความมุงหมายของการวิจัย ผูวิจัยกําหนด

ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ       
รวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวยผูบริหาร 8 คน           

ครูผูสอนวิชาชีพ 12 คน ผูเรียนวิชาชีพ  555  คน  ในเรือนจํากลางนครปฐม  ประจําป              
งบประมาณ  2544  รวม  575  คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ ใน

เรือนจํากลางนครปฐม ไดกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร ผูบริหาร 8 คน ครูผูสอนวิชาชีพ 12 
คน โดยศึกษาทั้งหมด ผูเรียนวิชาชีพจํานวน  234  คน  ไดจากประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง 
โดยใชตาราง เคซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, อางถึง พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 303) 
จากนั้นผูวิจัยไดคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามวิชาชีพ     หาสัดสวนและใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงายในแตละวิชาชีพ  ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.  ผูบริหารจํานวน 8 คน ประกอบดวย ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐม            
ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง เจาหนาที่บริหารราชทัณฑ 2 คน หัวหนาฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ นักทัณฑวิทยา เจาหนาที่ฝายการศึกษา 2 คน

2.  ครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  จํานวนกลุมตัวอยางครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ

ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เปดสอนในเรือนจํากลางนครปฐม

ปงบประมาณ 2544 ประชากร ประชากร กลุมตัวอยาง

1.  วิชาชางตัดผมชาย
2.  วิชาชางดัดผม – เสริมสวย
3.  วิชาชางอาหาร – ขนม
4.  วิชาชางเชื่อมโลหะ
5.  วิชาชางแกะสลักไม
6.  วิชาชางปูน
7.  วิชาชางจักสานหวาย
8.  วิชาชางจักสานกรงนก
9.  วิชาชางผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
10. วิชาชางแกะลายกระจก
11. วิชาชางทําเทียนผลไม
12. วิชาชางไมเฟอรนิเจอร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

128
120
42
20
25
20
20
50
50
30
30
20

54
51
18
8
11
8
8
21
21
13
13
  8

รวม 12 555 234

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก  แบบสอบถามสําหรับ

ผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม แบงออกเปน   3   ตอน   โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ 
จํานวน 12 ขอ เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา การดํารงตําแหนง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการสอนวิชาชีพ วิชาชีพที่สอน วิชาชีพที่เรียน อาชีพเดิมกอน
เปนผูตองขัง ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํากลางนครปฐม ผลการเรียนวิชาชีพ การตัดสินใจเลือก
เรียนวิชาชีพ
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ตอนที่  2  สอบถามขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ 4 ดาน คือ             
ดานหลักสูตร 10 ขอ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 10 ขอ ดานส่ือการเรียนการสอน 10 ขอ 
ดานการวัดผลและประเมินผล 10 ขอ รวม 40 ขอ

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ม ี5 ระดับ 
คือ นอยที่สุด (1) นอย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) และมากที่สุด (5)

ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สายอาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ประกอบดวยประเด็น  4   ดาน   คือ   ดานหลักสูตร       
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมีข้ันตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร รายงาน ส่ิงพิมพ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และวัตถุประสงคของการ

วิจัย แลวนํามากําหนดเปนกรอบของแบบสอบถาม
2. สรางขอคําถามเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ    ตอนที่ 1 เปนขอมูล

เบื้องตนของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียน       
การสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล  สวนตอนที่ 3 เปนแบบสอบ
ถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพของ           
ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียน  
การสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล

3. นําเคร่ืองมือวิจัยเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ของ         
แบบสอบถาม

4.  นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือวิจัยที่เหมาะสม    
ตอไป

5. นําเคร่ืองมือวิจัยที่แกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (try  out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง โดยนําไปทดลองใชในเรือนจํากลางราชบุรี 30 ชุด  เพื่อหาขอบกพรองทั้งในเร่ือง
เนื้อหาและภาษา
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6. นําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง และหาคาความเชื่อมั่นตามแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha  coefficient) ของ Cronbach  ไดคาความเชื่อมั่น (reliability)      
เทากับ 0.92

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. ติดตอภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อขอความรวมมือในการทดลองเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยที่เรือนจํากลางราชบุรี และเก็บ     
รวบรวมขอมูลในการวิจัยที่เรือนจํากลางนครปฐม

2. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือไปยังกรมราชทัณฑเรือนจํา
กลางราชบุรี เรือนจํากลางนครปฐม ในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.  ผูวิจัยไดอธิบายใหผูชวยวิจัย คือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน  8  คน เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค
ตลอดจนวิธีตอบ เพื่อใหเขาใจถูกตองตรงกัน และถาหากผูเรียนวิชาชีพไมสามารถเขียน   ตอบได
ก็ใหผูชวยผูวิจัยเปนผูกรอกให และใหผูชวยวิจัยผูชายเขาไปเก็บรวบรวม ขอมูลกับผูเรียนวิชาชีพ
ผูชาย ใหผูชวยวิจัยผูหญิงเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเรียนวิชาชีพผูหญิง เพื่อความปลอดภัยและ  
เปนไปตามระเบียบของเรือนจํา (ไดรับแบบสอบถาม กลับคืนมารวมทั้งส้ิน 234 ชุด คิดเปน    
รอยละ 100.00)

4.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จ

รูป SPSS For Windows (The Statistical  Package for the Social Science for Windows)  
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้

1. ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ และนําเสนอในรูปความเรียง

2. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ในดาน
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ ทําการวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ หา
คาเฉล่ีย ( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ แลวสรุปรวมเปนรายดาน จัดอันดับ 
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และแปลความหมายตามเกณฑ และทําการวิเคราะหโดยนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมา
วิเคราะห      โดยการรวบรวมคําตอบ และสรุปเนื้อหาในแตละดานทั้ง 4 ดาน และนําเสนอในรูป
ความเรียง

3.  ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา วิชาชีพที่เรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ การตัดสิน
ใจเลือกเรียนวิชาชีพ วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย ( Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน
รายขอ และสรุปรวมแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

4. การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม        
ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล    
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ ขอมูลจากแบบสอบถามเปน     
ขอคําถามปลายเปด  ทําการวิเคราะหโดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหาเปนรายดาน  ทั้ง  4   ดาน  
และนําเสนอในรูปความเรียง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัย เร่ือง ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความคิดเห็นของ       
ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพ และศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพที่มี   
สถานภาพแตกตางกันและเพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐมในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัด
ผลและประเมินผล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยม ี     
ผูชวยวิจัย คือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมืองนครปฐม  จํานวน  8  คน  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรอิสระ  คือ สถานภาพ
ของผูบริหาร  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง สถานภาพ
ครูผูสอนวิชาชีพ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาชีพที่สอน  สถานภาพผูเรียนวิชาชีพ ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา  วิชาชีพที่เรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชาชีพ การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ และตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผูบริหาร      
ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา
กลางนครปฐมในดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และ
ดานการวัดผลและประเมินผล กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียน            
วิชาชีพ ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดรอยเปอรเซนต ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลไดจําแนกการนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   ขอมูลเบื้องตน ของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ
ตอนที่ 2   ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม

ในดานหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ
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ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม จําแนกตามตัวแปร ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
วิชาชีพที่เรียน  อาชีพเดิม  ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ  การตัดสินใจ
เลือกเรียนวิชาชีพ

ตอนที่ 4 ศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ

ตอนท่ี  1  ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ
การวิจัยเร่ืองศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 

ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน  8  คน  ครูผูสอนวิชาชีพ  จํานวน  12  คน   ผูเรียน  
จํานวน    234   คน โดยเก็บขอมูลในปงบประมาณ  2544  เดือนตุลาคม  2543  –  เดือน
กันยายน  2544  ไดขอมูลกลับมาทั้งหมด  254  ชุด คิดเปนรอยละ 100

ขอมูลเบื้องตนของ ผูบริหารพบวาผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย     อายุของผูบริหาร
สวนใหญ 40 ปข้ึนไป  ระดับการศึกษาสูงสุดของผูบริหารคือ ปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารราชทัณฑ และ ดํารงตําแหนงมาแลวต่ํากวา 10  ป

ขอมูลเบื้องตนของครูผูสอนวิชาชีพพบวาครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญเปนเพศชาย  อายุ
ของครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญ 40 ปข้ึนไป ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอนวิชาชีพ คือ ระดับ
มัธยมศึกษา  มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการสอนวิชาชีพต่ํากวา 10 ป และวิชาชีพที่
สอนคือ ชางตัดผมชาย ชางดัดผม–เสริมสวย ชางอาหาร–ขนม ชางเชื่อมโลหะ ชางแกะสลักไม 
ชางปูน ชางจักสานหวาย ชางจักสานกรงนก วิชาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน วิชาแกะลายกระจก 
วิชาทําเทียนผลไม และชางไมเฟอรนิเจอร

ตารางที่  5  ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ

ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ จํานวน รอยละ
1. เพศ
               1.1  ชาย
               1.2  หญิง

165
69

70.50
29.50
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ตารางที่ 5 (ตอ)

ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ จํานวน รอยละ
2. อายุของผูเรียนวิชาชีพในปจจุบัน
           2.1  ต่ํากวา 21 ป
               2.2  21 – 30 ป
               2.3  31 – 40 ป
               2.4  41 ปข้ึนไป

5
130
76
23

2.10
55.60
32.50
9.80

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของผูเรียนวิชาชีพ
           3.1   ต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
               3.2   ชั้นประถมศึกษาปที ่4
               3.3   ชั้นประถมศึกษาปที ่6 – 7
               3.4   ชั้นมัธยมศึกษา
               3.5   สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา
               3.6   ปริญญาตรี
               3.7   อ่ืน ๆ

21
38
105
61
6
3
-

9.00
16.20
44.90
26.10
2.60
1.30

-
4. วิชาชีพท่ีเรียน (หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน)
            4.1   ชางตัดผมชาย
               4.2   ชางดัดผม – เสริมสวย
               4.3   ชางอาหาร – ขนม
               4.4   ชางเชื่อมโลหะ
               4.5   ชางแกะสลักไม
               4.6   ชางปูน
               4.7   ชางจักสานหวาย
               4.8   ชางจักสานกรงนก
               4.9   วิชาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
               4.10 วิชาแกะลายกระจก
               4.11 วิชาทําเทียนผลไม
               4.12 ชางไมเฟอรนิเจอร

54
51
18
8
11
8
8
21
21
13
13
8

23.10
21.80
7.70
3.40
4.70
3.40
3.40
9.00
9.00
5.60
5.60
3.40

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

ตารางที่ 5 (ตอ)

ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ จํานวน รอยละ
5. อาชีพเดิมกอนเปนผูตองขัง
           5.1  คาขาย, ขายของ
               5.2  รับจาง
               5.3  เย็บผา
               5.4  ทํานา, ทําสวน, ทําไร
               5.5  แมบาน

37
156
3
18
3

15.80
66.70
1.30
7.70
1.30

               5.6  ธุรกิจสวนตัว
               5.7  เล้ียงปลา
               5.8   ชางไม
               5.9   ขับรถ
               5.10 ขาราชการ

2
2
3
7
3

0.90
0.90
1.30
3.00
1.30

6.ระยะเวลาท่ีตองอยูในเรือนจํากลางนครปฐม
    6.1  ต่ํากวา 6 ป
    6.2  6 – 10 ป

                 6.3 10 ปข้ึนไป

190
34
10

81.20
14.50
4.30

7.ผลการเรียนวิชาชีพท่ีทานสอบได
             7.1 ดีมาก
                7.2 ดี
                7.3 พอใช
                7.4 ออน

33
135
63
3

14.10
57.70
26.90
1.30

8.การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ
   8.1 ดวยตนเอง
   8.2 ตามเพื่อน

                8.3 การแนะนําจากเจาหนาที่

210
3
21

89.70
1.30
9.00
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จากตารางที่  5  แสดงวา  ผูเรียนวิชาชีพสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ  70.50  อายุ
ของผูเรียนวิชาชีพในปจจุบันอยูในชวง 21 – 30 ป  รอยละ  55.60  ระดับการศึกษาสูงสุดของ    
ผูเรียนวิชาชีพ สวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 – 7 รอยละ 44.90 วิชาชีพที่เรียน        
สวนใหญ คือ ชางตัดผมชาย รอยละ 23.10 มีอาชีพเดิมกอนเปนผูตองขัง คือ รับจาง รอยละ  
66.70  ระยะเวลาที่ตองอยูในเรือนจํากลางนครปฐม ต่ํากวา 6 ป  รอยละ  81.20  มีผลการเรียน
วิชาชีพที่สอบไดอยูในระดับดี  รอยละ  57.70  และการตัดสินใจเลือกวิชาชีพดวยตนเอง  รอยละ  
89.70

ตอนท่ี 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมในดาน
ตาง ๆ  4 ดาน คือ ดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ

 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
ดานตาง ๆ 4 ดาน พิจารณาตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม        
ผูวิจัยนําขอมูลมาหาคาเฉล่ีย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมรายดาน และราย
ขอ ซึ่งผลที่ไดจะนํามาเทียบกับเกณฑ ดังนี้  (Best , 1970)

1.00 – 1.49   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับควรปรับปรุงอยางยิ่ง
1.50 – 2.49   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับควรปรับปรุง
2.50 – 3.49   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับพอใช
3.50 – 4.49   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
4.50 – 5.00   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก

ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่  6  ถึงตารางที่  10

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 6 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมตามความคิดเห็นของผูบริหาร
ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ

ผูบริหาร (n = 8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ดานหลักสูตร
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานส่ือการเรียนการสอน
ดานวัดผลและประเมินผล

3.93
3.95
3.68
3.88

0.51
0.41
0.52
0.52

ดี
ดี
ดี
ดี

2
1
4
3

3.85
3.97
3.57
3.97

0.40
0.38
0.41
0.23

ดี
ดี
ดี
ดี

3
2
4
1

3.92
4.18
3.95
4.06

0.46
0.46
0.49
0.44

ดี
ดี
ดี
ดี

4
1
3
2

รวม 3.86 0.48 ดี - 3.84 0.29 ดี - 4.03 0.39 ดี -
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จากตารางที่ 6 พบวาผูบริหารมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี       
( Χ = 3.86, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดีสูงสุด ( Χ = 3.95, S.D. = 0.41)  รองลงมาคือ ดานหลักสูตร ( Χ = 3.93, S.D. = 0.51) 
ดานวัดผลและประเมินผล ( Χ = 3.88, S.D. = 0.52) สวนดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดี
ต่ําสุด ( Χ = 3.68, S.D. = 0.52)

ครูผูสอนวิชาชีพ มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ = 3.84, S.D. 
= 0.29)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพดานวัดผลและ
ประเมินผลอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 3.97, S.D. = 0.23)  รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน  ( Χ = 3.97, S.D. = 0.38)  สวนดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ =
3.57, S.D. = 0.41)

ผูเรียนวิชาชีพ  มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา
กลางนครปฐม โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี  ( Χ = 4.03, S.D. = 
0.39)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =4.18, S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ ดานวัดผลและประเมิน
ผล  ( Χ = 4.06, S.D. = 0.44)  สวนดานหลักสูตรอยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ =3.92, S.D. = 0.46)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 7 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ดานหลักสูตร ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

1. เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรู ความ
เขาใจที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิม
ของผูเรียน
2. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรง
กับความตองการของ ผูเรียน
3. หลักสูตรวิชาชีพที่ผูเ รียนเรียนสอด
คลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

3.63

4.00

4.00

0.74

0.76

0.76

ดี

ดี

ดี

10

5

5

3.50

4.25

3.92

0.67

0.62

0.79

ดี

ดี

ดี

8

1

7

3.78

4.00

3.72

0.81

0.84

0.93

ดี

ดี

ดี

6

5

8
4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตร    เหมาะสมกับ
เวลา
5 . เ นื้ อ ห า วิชา ชีพที่ เ รือน จําเปดสอน
สามารถปรับเปล่ียนได

4.00

3.75

0.53

0.89

ดี

ดี

4

8

3.17

4.17

0.72

0.58

พอใช

ดี

9

5

3.73

3.66

0.90

0.90

ดี

ดี

7

9
6.หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนมีการ
ใหความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 4.00 0.53 ดี 3 4.08 0.67 ดี 6 4.17 0.78 ดี 3
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

7.เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียน
มองเห็นชองทางประกอบอาชีพได
8.เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิ
ลําเนาเดิมของผูเรียน
9.เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงให ผูเรียนมี
ทักษะที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ภายหลังพนโทษ
10. เนื้อหาวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน
ทําเปนและแกปญหาเปน

4.25

3.63

4.13

3.88

0.46

0.74

0.64

0.64

ดี

ดี

ดี

ดี

1

10

2

7

4.17

2.83

4.25

4.17

0.39

0.83

0.62

0.39

ดี

พอใช

ดี

ดี

3

10

1

3

4.32

3.49

4.25

4.13

0.78

0.97

0.80

0.82

ดี

พอใช

ดี

ดี

1

10

2

4
รวมดานหลักสูตร 3.93 0.51 ดี - 3.85 0.40 ดี - 3.92 0.46 ดี -
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จากตารางที่ 7 พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน        
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ดานหลักสูตรมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
( Χ = 3.93, S.D. = 0.51)     เมื่อพิจารณารายขอพบวา      ขอ 7 “เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตร
ทําใหผูเรียนมองเห็นชองทางประกอบอาชีพได” อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.25, S.D. = 0.46)  
รองลงมาคือขอ 9 “เนื้อหาวิชาชีพที่เรียน มุงใหผูเรียนมีทักษะที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ภายหลังพนโทษ” ( Χ = 4.13, S.D. = 0.64) สวนขอ 1 “เนื้อหา วิชาชีพเสริมสรางความรู ความ
เขาใจที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน” และขอ 8 “เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพ
ภูมิลําเนาเดิมของผูเรียน” อยูในระดับดีต่ําสุด ( Χ =3.63, S.D. = 0.74)

ครูผูสอนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม ดานหลักสูตรมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ = 3.85, 
S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ 2 “หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรงกับความ
ตองการของผูเรียน” และขอ 9 “เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่เปนพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ” อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ  = 4.25, S.D. = 0.62) รองลงมาคือขอ 
7 “เนื้อหาวิชาชีพตาม หลักสูตร ทําใหผูเรียนมองเห็นชองทางประกอบอาชีพได” และขอ 10       
“เนื้อหาวิชาชีพ มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน”  ( Χ = 4.17, S.D. = 0.39)  
สวนขอ 8  “เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิมของผูเรียน” อยูในระดับพอใช ( Χ =
2.83, S.D. = 0.83)

ผูเรียนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม ดานหลักสูตร มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี  ( Χ = 3.92, S.D. 
= 0.46) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 7 “เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนมองเห็นชอง
ทางประกอบอาชีพได”  อยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ = 4.32, S.D. = 0.78)  รองลงมาคือ ขอ 9        
“เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ” 
อยูในระดับดี  ( Χ =4 .25, S.D. = 0.80) สวนขอ 8 “เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิม
ของผูเรียน” อยูในระดับพอใช  ( Χ = 3.49, S.D. = 0.97)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ  และผูเรียนวิชาชีพ

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

1.ครูผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อ
หาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน
2.ครูผูสอนมีทักษะและประสบ-การณใน
การถายทอดความรูดานการสอน
ภาคปฏิบัติ
3.ครูผูสอนสามารถใชอุปกรณ  ประกอบ
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
4.ครูผูสอนใหความสนใจกับผูเรียน
อยางทั่วถึง
5.ผูเรียนไดฝกปฏิบัติและใชอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยางทั่วถึงกันทุกคน

4.13

4.00

4.00

4.13

3.87

0.64

0.76

0.53

0.64

0.35

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

3

9

5

2

4

4.00

4.25

4.25

4.50

3.67

0.74

0.62

0.62

0.52

0.65

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

6

3

2

1

7

4.54

4.41

4.29

4.21

3.93

0.62

0.66

0.73

0.77

0.94

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

1

2

4

5

9

93

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 (ตอ)

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

6.ครูผูสอนเนนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติดวยตนเอง
7.เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายให
ความรูวิชาชีพสาขา  ตาง ๆ แกผูเรียน
8.ครูผูสอนสอนโดยวิธีการสาธิตใหผูเรียน
ดูกอนลงมือปฏิบัติ
9.ครูผูสอนดําเนินการสอนดวยกระบวน
การแกปญหาใหผูเรียน
10. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการเรียนการ
สอนวิชาชีพ

4.13

3.62

3.87

3.87

3.87

0.35

1.06

0.35

0.83

0.35

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1

10

7

8

6

3.50

3.42

4.25

3.83

4.00

1.38

0.51

0.62

0.58

0.60

ดี

พอใช

ดี

ดี

ดี

9

10

4

8

5

4.35

3.85

4.15

3.96

4.13

0.72

0.84

0.79

0.80

0.87

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

3

10

6

8

7
รวมดานกิจกรรมการเรียน
การสอน

3.95 0.41 ดี - 3.97 0.38 ดี - 4.18 0.46 ดี -
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จากตารางที่ 8 พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน    
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ = 3.95, S.D. 
= 0.41)  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ขอ 6 “ครูผูสอนวิชาชีพเนนการสอนใหผูเรียนวิชาชีพได
เรียนรูและฝกปฏิบัติดวยตนเอง” อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.13, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ                         
ขอ 1 “ครูผูสอนวิชาชีพมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน”             
( Χ = 4.13, S.D. = 0.64)   และขอ 4 “ครูผูสอนวิชาชีพใหความสนใจกับผูเรียนอยางทั่วถึง”     
อยูในระดับดี ( Χ = 4.13, S.D. = 0.64) สวนขอ 7 “เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู
วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียนวิชาชีพอยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ = 3.62, S.D. = 1.06)

ครูผูสอนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี ( Χ = 3.97, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 4 “ครูผูสอนใหความสนใจกับผู
เรียนอยางทั่วถึง” อยูในระดับดีมาก  ( Χ = 4.50, S.D. = 0.52)  รองลงมา คือ ขอ 2  “ครูผูสอนมี
ทักษะและประสบการณในการถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ, ขอ 3 “ครูผูสอน
สามารถใชอุปกรณประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม, และขอ 8 “ครูผูสอนสอนโดยวิธี
การสาธิตใหผูเรียนดูกอนลงมือปฏิบัติ” อยูในระดับดี ( Χ = 4.25, S.D. = 0.62)  สวนขอ 7 “เรือน
จําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูวิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียน” อยูในระดับพอใช  ( Χ =
3.42, S.D. = 0.51)

ผูเรียนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
( Χ = 4.18, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 1 “ครูผูสอนมีความรูความสามารถใน
เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน” อยูในระดับดีมาก  ( Χ = 4.54, S.D. = 0.62)  รองลงมา 
คือ ขอ 2  “ครูผูสอนมีทักษะ  และประสบการณในการถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ”  
อยูในระดับดี  ( Χ = 4.41, S.D. = 0.66)   สวนขอ 7 “เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู
วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียน “ อยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ = 3.85, S.D. = 0.84 )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 6 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ดานส่ือการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

1.ส่ืออุปกรณ ที่นํามาใชในการฝกภาค
ปฏิบัติสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
2.เรือนจําจัดหาวัสดุ ในการฝกภาคปฏิบัติ
ในการเรียนวิชาชีพ  เพียงพอกับจํานวน
ผูเรียน
3.ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ
4.  ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในการใชส่ือ วัสดุอุปกรณ อยางทั่วถึง

3.75

3.50

4.00

4.13

0.71

0.76

0.76

0.35

ดี
.

ดี

ดี

ดี

4

7

2

1

3.92

3.50

4.08

4.00

0.51

0.90

0.51

0.85

ดี
.

ดี

ดี

ดี

3

6

1

2

4.03

3.74

4.38

4.12

0.85

1.01

0.68

0.79

ดี

ดี

ดี

ดี

5

7

1

4
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ตารางที่ 6 (ตอ)

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

5. ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ใชใน
การฝกภาคปฏิบัติการเรียนวิชาชีพมีความ
ทันสมัย
6.เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการ
เรียนการสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/
เหมาะสม
7.มีการแจกเอกสารประกอบการสอน
อยางทั่วถึง
8.  ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภาย
หลังเสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย

3.38

3.38

3.63

3.88

0.52

0.74

0.92

0.83

ดี

ดี

ดี

ดี

8

9

6

3

3.58

3.00

3.25

3.92

0.79

0.60

1.14

0.90

ดี

พอใช

พอใช

ดี

5

9

8

4

3.72

3.54

3.56

4.34

0.85

1.06

1.05

0.71

ดี

ดี

ดี

ดี

8

10

9

2
9.ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม
10.มีการแนะแนวดานแหลงส่ือการสอน

3.63
3.50

0.52
0.53

พอใช
พอใช

5
10

3.00
3.42

0.85
1.08

พอใช
พอใช

10
7

4.17
3.91

0.77
0.83

ดี
ดี

3
6

รวมดานสื่อการเรียนการสอน 3.68 0.52 ดี - 3.57 0.41 ดี - 3.95 0.49 ดี -
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จากตารางที่ 9 พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน    
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ = 3.68, S.D. = 
0.52)  เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 4 “ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการใชส่ือ 
วัสดุอุปกรณ อยางทั่วถึง” อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.13, S.D. = 0.35)  รองลงมาคือขอ 3      
“ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ” ( Χ = 4.00, S.D. 
= 0.76)      สวนขอ 6 “เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียนการสอนวิชาชีพใหอยาง
เพียงพอ/เหมาะสม” อยูในระดับดีต่ําสุด ( Χ = 3.38, S.D. = 0.74)

ครูผูสอนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานส่ือการเรียนการสอน มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
( Χ = 3.57, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 3 “ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ
และความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ” อยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ = 4.08, S.D. = 0.51)    
รองลงมาคือขอ 4 “ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการใชส่ือ วัสดุอุปกรณอยาง   
ทั่วถึง” อยูในระดับดี ( Χ = 4.00, S.D. = 0.85)  สวนขอ 9 “ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม” 
อยูในระดับพอใช  ( Χ = 3.00, S.D. = 0.85)

ผูเรียนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม  ดานส่ือการเรียนการสอน มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ =
3.95, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 3 “ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ” อยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ = 4.38, S.D. = 0.68)          
รองลงมาคือขอ 8 “ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภายหลังเสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบ   
เรียบรอย”   อยูในระดับดี ( Χ = 4.34, S.D. = 0.71) สวนขอ 6 “เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือ 
คูมือการเรียนการสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสม”  อยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ = 3.54,
S.D. = 1.06)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 7 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ดานวัดผลและประเมินผล
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

1.ครูผูสอนแจงใหผูเรียนทราบจุดประสงค
และเกณฑการผานวิชาชีพกอนจะมีการ
เรียน
2 . ผู เ รียน มีส วน ร วม กับ ผูสอนในการ
กําหนดเกณฑการประเมินผล

3.75

3.38

0.71

0.52

ดี

พอใช

8

10

3.83

3.83

0.58

0.39

ดี

ดี

9

6

4.15

3.76

0.79

0.90

ดี

ดี

4

10
3.การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตาม
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
4.มีการวัดผลและประเมินผลระหวาง
เรียน  มีสวนทําใหผูเรียนสนใจใน
การเรียน

3.62

3.87

0.74

0.35

ดี

ดี

9

7

3.75

3.92

0.45

0.29

ดี

ดี

10

5

3.91

4.06

0.67

0.74

ดี

ดี

8

7
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ผูบริหาร (n=8) ครูผูสอน (n = 12) ผูเรียน (n = 234)สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพดานหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

5.ครูผูสอนทําการวัดผลและประเมิน-ผล
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี
6.เกณฑที่ใชประเมินสอดคลองกับความ
มุงหมายของหลักสูตร

3.88

3.88

0.83

0.83

ดี

ดี

5

5

3.83

3.83

0.39

0.39

ดี

ดี

6

6

3.81

4.01

0.81

0.75

ดี

ดี

9

6
7.ครูผูสอนประเมินผลจากความ
รับผิดชอบ  ในการทํางานและมีสวนรวม
ของผูเรียน
8. ครูผูสอนวัดและประเมินผลจาก
การสังเกตดูความสนใจในการเรียนของ
ผูเรียน

4.25

4.00

0.46

0.53

ดี

ดี

1

3

4.08

4.25

0.29

0.45

ดี

ดี

3

1

4.26

4.27

0.67

0.74

ดี

ดี

2

1
9.การวัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใช
มากกวาการเนนความจํา
10.  การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการ
ตรวจผลงานในการฝกภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม

4.13

4.00

0.64

0.76

ดี

ดี

2

4

4.08

4.25

0.51

0.62

ดี

ดี

4

2

4.06

4.26

0.79

0.68

ดี

ดี

5

3
รวมดานวัดผลและประเมินผล 3.88 0.52 ดี - 3.97 0.23 ดี - 4.06 0.44 ดี -

100

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

จากตารางที่10 พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน    
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับดี ( Χ = 3.88, S.D. = 
0.52) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 7 “ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบในการทํางาน
และมีสวนรวมของผูเรียนอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.25, S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ ขอ 9 “การ
วัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใชมากกวาการเนนความจํา ” อยูในระดับดี ( Χ = 4.13, S.D. 
= 0.64) สวนขอ   2  “ ผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการกําหนดเกณฑการประเมินผลอยูในระดับ
พอใช   ( Χ = 3.38, S.D. = 0.52)

ครูผูสอนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานวัดผลและประเมินผล มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
( Χ  =3.97, S.D. = 0.23)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 8 “ครูผูสอนวัดและประเมินผลจาก
การสังเกตดูความสนใจในการเรียนของผูเรียน” อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.25, S.D. = 0.45) 
รองลงมา คือขอ 10 “การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการตรวจผลงานในการฝกภาคปฏิบัติมี
ความเหมาะสม” อยูในระดับดี ( Χ = 4.25, S.D. = 0.62) สวนขอ 3 “การวัดผลครอบคลุมเนื้อหา
ตามหลักสูตรที่จัด การเรียนการสอน”  อยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ =3 .75, S.D. = 0.45)

ผูเรียนวิชาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม  ดานวัดผลและประเมินผล มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
( Χ = 4.06, S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 8 “ครูผูสอนวัดและประเมินผลจาก
การสังเกตดูความสนใจในการเรียนของผูเรียน”  อยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ = 4.27, S.D. = 0.74)  
รองลงมา คือ ขอ 7 “ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบ  ในการทํางานและมีสวนรวมของ
ผูเรียน”  อยูในระดับดี  ( Χ = 4.26, S.D. = 0.67)  สวนขอ  2  “ผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการ
กําหนดเกณฑการประเมินผล” อยูในระดับดีต่ําสุด  ( Χ = 3.76, S.D. = 0.90)

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม จําแนกตามตัวแปรไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา วิชาชีพท่ีเรียน อาชีพเดิม ระยะ-เวลาท่ีอยูในเรือนจํา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพและการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ
รายละเอียด ปรากฎในตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 18

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
วิชาชีพจําแนกตามเพศ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ชาย   (n=165) 3.81 0.44 ดี 2 4.08 0.47 ดี 2 3.92 0.51 ดี 2 3.99 0.44 ดี 2 3.95 0.39 ดี 2
หญิง  (n=69) 4.17 0.41 ดี 1 4.43 0.31 ดี 1 4.02 0.43 ดี 1 4.21 0.40 ดี 1 4.20 0.31 ดี 1
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จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  4.20,  S.D.  = 0.31 ) สูงกวาเพศชาย
อยูในระดับดี ( Χ =  3.95,  S.D.  = 0.39 )

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานหลักสูตรเพศหญิงอยูในระดับดี ( Χ =  4.17, S.D.  = 
0.41) สูงกวาเพศชาย ( Χ =  3.81,  S.D . = 0.44) ดานกิจกรรมการเรียนการสอนเพศหญิงอยูใน
ระดับดี ( Χ =  4.43,  S.D.  = 0.31) สูงกวาเพศชายอยูในระดับดี ( Χ =  4.08,  S.D.  = 0.47)  
ดานส่ือการเรียนการสอนเพศหญิงอยูในระดับดี ( Χ =  4.02 ,  S.D.  = 0.43) สูงกวาเพศชายอยู
ในระดับดี ( Χ =  3.92 ,  S.D.  = 0.51) ดานวัดผลและประเมินผลเพศหญิงอยูในระดับดี ( Χ =  
4.21 ,  S.D.  = 0.40) สูงกวาเพศชายอยูในระดับดี ( Χ =  3.99,  S.D.  = 0.44)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  9 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
วิชาชีพจําแนกตามอายุ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ต่ํากวา 21 ป   (n=5) 3.56 0.40 ดี 4 4.02 0.35 ดี 4 3.72 0.31 ดี 4 3.80 0.37 ดี 4 3.78 0.33 ดี 4
21-30 ป      (n=130) 3.90 0.45 ดี 3 4.17 0.45 ดี 2 3.97 0.49 ดี 2 4.03 0.40 ดี 3 4.02 0.73 ดี 3
31-40 ป    (n=76) 3.96 0.48 ดี 2 4.16 0.50 ดี 3 3.89 0.47 ดี 3 4.06 0.49 ดี 2 4.02 0.40 ดี 2
41 ปขึ้นไป (n=23) 3.96 0.46 ดี 1 4.36 0.43 ดี 1 4.08 0.62 ดี 1 4.19 0.49 ดี 1 4.15 0.43 ดี 1
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จากตารางที่  12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ        
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีอาย ุ 41 ปข้ึนไป            
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  4.15,  S.D.  = 
0.43 ) ซึ่งสูงกวาผูเรียนวิชาชีพในกลุมอาย ุ31 – 40 ป ( Χ =  4.02 ,  S.D.  = 0.40) อายุ 21 –30 
ป ( Χ =  4.02,  S.D.  = 0.73 ) และอายุต่ํากวา 21 ป ( Χ =  3.78,  S.D.  = 0.33 )

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีอายุ 41 ป ข้ึนไปมีความคิดเห็น  
ทุกดานสูงที่สุดอยูในระดับดีรองลงมาพบวาผูเรียนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีความคิดเห็น
ดานหลักสูตรและดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี ( Χ =  3.96,  S.D.  = 0.48 และ  Χ  =  
4.06, S.D. = 0.49 ตามลําดับ) และผูที่มีอายุระหวาง 21 – 30 ป มีความคิดเห็นดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนและดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดี ( Χ =  4.1, S.D.  = 0.45, Χ =  3.97, 
S.D.  = 0.49 ตามลําดับ) ผูเรียนวิชาชีพที่มีอายุต่ํากวา 21 ป มีความคิดเห็นทุกดานต่ําที่สุดอยู
ในระดับดี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 10 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
      จําแนกตามระดับการศึกษา

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ต่ํากวาช้ันประถม
ปท่ี 4  (n=21) 3.89 0.58 ดี 3 4.13 0.46 ดี 5 3.96 0.48 ดี 4 3.89 0.48 ดี 5 3.97 0.39 ดี 4
ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  (n=38) 4.11 0.44 ดี 1 4.34 0.41 ดี 1 4.13 0.47 ดี 2 4.27 0.37 ดี 1 4.21 0.35 ดี 1

ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี6-7 (n=105) 3.93 0.42 ดี 2 4.23 0.44 ดี 2 4.04 0.41 ดี 3 4.13 0.40 ดี 2 4.08 0.34 ดี 3
ชั้นมัธยมศึกษา
(n=61) 3.81 0.50 ดี 4 4.02 0.50 ดี 6 3.69 0.54 ดี 5 3.85 0.46 ดี 6 3.84 0.42 ดี 6
สูงกวาชั้นมัธยม
ศึกษา  (n=6) 3.80 0.49 ดี 6 4.15 0.46 ดี 4 3.73 0.52 ดี 6 4.10 0.42 ดี 3 3.95 0.41 ดี 5
ปริญญาตรี  (n=3) 3.80 0.35 ดี 5 4.23 0.72 ดี 3 4.23 0.55 ดี 1 4.10 0.53 ดี 4 4.09 0.49 ดี 2
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จากตารางที่ 13  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ        
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับ
ดี    ( Χ =  4.21,  S.D.  = 0.35) รองลงมาไดแกผูเรียนวิชาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
( Χ =  4.09,  S.D.  = 0.49) ประถมศึกษาปที ่6-7 ( Χ =  4.08,  S.D.  = 0.34) ต่ํากวาชั้นประถม
ปที ่4  ( Χ =  3.97,  S.D.  = 0.39) สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา ( Χ =  3.95,  S.D.  = 0.41) และ    
ชั้นมัธยมศึกษา ( Χ =  3.84,  S.D. = 0.42) ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพที่มี
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในลําดับสูงที่สุด  ( Χ =  4.11,  S.D.  = 0.44)          
รองลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 – 7 ( Χ =  3.93,  S.D.  = 0.42) ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 อยูในระดับสูงที่สุด ( Χ =  4.34,  S.D.  = 0.41) รอง
ลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6-7 ( Χ =  4.23,  S.D.  = 0.44) ดานส่ือการเรียนการสอน
ผูเรียนระดับปริญญาตรีอยูในลําดับสูงที่สุด ( Χ =  4.23,  S.D.  = 0.55) รองลงมาไดแกผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ( Χ =  4.13,  S.D.  = 0.47)  ดานวัดผลและประเมินผลผูเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 อยูในลําดับสูงที่สุด  ( Χ =  4.27,  S.D.  =  0.37) รองลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6-7 ( Χ = 4.13,  S.D. = 0.40)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
จําแนกตามวิชาชีพที่เรียน

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ชางตัดผมชาย  
                  (n=54) 3.78 0.38 ดี 9 4.05 0.49 ดี 7 3.92 0.47 ดี 7 3.90 0.43 ดี 10 3.91 0.36 ดี 10
ชางจักสานหวาย
                  (n=8) 3.80 0.41 ดี 8 4.48 0.24 ดี 2 4.05 0.33 ดี 4 4.13 0.35 ดี 5 4.11 0.12 ดี 5
ชางดัดผมเสริมสวย
                  (n=105) 4.13 0.43 ดี 3 4.41 0.31 ดี 3 3.92 0.40 ดี 6 4.16 0.41 ดี 4 4.16 0.31 ดี 4
ชางจักสานกรงนก
                 (n=21) 3.54 0.35 ดี 11 4.00 0.36 ดี 9 3.84 0.70 ดี 10 3.90 0.46 ดี 11 3.82 0.38 ดี 11
ชางอาหาร-ขนม
                 (n=18) 4.26 0.38 ดี 1 4.50 0.32 ดี 1 4.32 0.41 ดี 1 4.35 0.34 ดี 1 4.36 0.30 ดี 1
วิชาผลิตภัณฑท่ีใชใน
ครัวเรือน   (n=21) 3.91 0.40 ดี 6 3.92 0.51 ดี 11 3.89 0.48 ดี 8 3.96 0.35 ดี 9 3.92 0.40 ดี 9
ชางเช่ือมโลหะ
                 (n=8) 4.10 0.64 ดี 4 4.06 0.71 ดี 8 3.68 0.73 ดี 11 4.05 0.78 ดี 8 3.97 0.64 ดี 7
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ตารางที่ 11 (ตอ)

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

วิชาแกะลายกระจก
                 (n=18) 3.75 0.48 ดี 10 3.99 0.52 ดี 10 3.87 0.57 ดี 9 4.12 0.41 ดี 6 3.93 0.45 ดี 8
ชางแกะสลักไม
                 (n=18) 4.26 0.40 ดี 2 4.31 0.44 ดี 5 4.02 0.38 ดี 5 4.05 0.25 ดี 7 4.16 0.29 ดี 3
วิชาทําเทียนผลไม
                 (n=18) 3.83 0.35 ดี 7 4.16 0.45 ดี 6 4.12 0.52 ดี 3 4.26 0.46 ดี 3 4.09 0.46 ดี 6
ชางปูน       (n=18)

3.54 0.55 ดี 12 3.91 0.38 ดี 12 3.66 0.40 ดี 12 3.71 0.45 ดี 12 3.71 0.41 ดี 12
ชางไมเฟอรนิเจอร
                   (n=8) 4.03 0.44 ดี 5 4.33 0.37 ดี 4 4.15 0.32 ดี 2 4.29 0.20 ดี 2 4.20 0.28 ดี 2
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จากตารางที่ 11  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูที่เรียนวิชาชีพชางอาหาร – ขนม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในลําดับสูงสุด ( Χ =  4.36,  S.D.  =
0.30 ) รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร ( Χ =  4.20,  S.D.  = 0.28 )

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรชางอาหาร – ขนม อยูในลําดับสูง 
( Χ =  4.26, S.D. = 0.38) รองลงมาไดแกชางแกะสลักไม ( Χ = 4.26,  S.D.  = 0.40)  ดาน     
กิจกรรมการเรียนการสอนชางอาหาร – ขนม อยูในลําดับสูง  ( Χ =  4.50,  S.D.  = 0.32)        
รองลงมาไดแกชางจักสานหวาย ( Χ =  4.48,  S.D.  = 0.24)  ดานส่ือการเรียนการสอนชาง
อาหาร – ขนม อยูในลําดับสูง ( Χ =  4.32,  S.D.  = 0.41) รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร 
( Χ =  4.15,  S.D.  = 0.32) ดานวัดผลและประเมินผลชางอาหาร – ขนม อยูในลําดับสูง ( Χ = 
4.35,  S.D. = 0.34) รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร  ( Χ =  4.29,  S.D.  = 0.20)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 12 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
จําแนกตามอาชีพเดิม

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

คาขาย        (n=79) 3.98 0.46 ดี 8 4.25 0.37 ดี 8 3.92 0.52 ดี 7 4.15 0.38 ดี 7 4.08 0.35 ดี 8
รับจาง        (n=156) 3.85 0.44 ดี 10 4.14 0.48 ดี 9 3.91 0.50 ดี 8 3.10 0.45 ดี 10 3.97 0.39 ดี 9
เย็บผา        (n=3) 4.23 0.40 ดี 4 4.53 0.12 ดี 2 4.20 0.36 ดี 4 4.43 0.25 ดี 3 4.35 0.25 ดี 3
ทํานา,ทําสวน,ทําไร,
เกษตร        (n=3) 4.07 0.56 ดี 6 4.28 0.54 ดี 6 4.18 0.39 ดี 5 4.17 0.44 ดี 6 4.18 0.43 ดี 6

แมบาน       (n=2) 4.00 0.52 ดี 7 4.50 0.40 ดี 3 4.03 0.76 ดี 6 3.87 0.65 ดี 9 4.10 0.57 ดี 7
ธุรกิจสวนตัว  (n=2) 4.60 0.42 ดี 1 4.30 0.26 ดี 5 3.70 0.28 ดี 10 4.20 0.14 ดี 5 4.20 0.21 ดี 5
เล้ียงปลา    (n=2) 4.30 0.28 ดี 3 4.25 0.07 ดี 7 4.25 0.21 ดี 3 4.25 0.35 ดี 4 4.26 0.23 ดี 4
บัญชี          (n=3) 4.33 0.64 ดี 2 4.67 0.40 ดี 1 4.27 0.40 ดี 2 4.50 0.00 ดี 2 4.44 0.36 ดี 1
ชางไม         (n=3) 4.13 0.25 ดี 5 4.47 0.25 ดี 4 4.27 0.21 ดี 1 4.57 0.12 ดี 1 4.36 0.12 ดี 2
ขับรถ          (n=7) 3.93 0.33 ดี 9 3.91 0.48 ดี 10 3.87 0.53 ดี 9 4.03 0.43 ดี 8 3.94 0.29 ดี 10
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จากตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีอาชีพ เดิมบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.44,  S.D.  = 
0.36) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมชางไม  ( Χ =  4.36,  S.D.  = 0.12)

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรผูเรียนที่มีอาชีพเดิมธุรกิจสวนตัวมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับสูงสุด ( Χ =  4.60,  S.D. 
= 0.42) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชี ( Χ =  4.33,  S.D.  = 0.64) ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.67,  S.D.  = 0.40) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิม
เย็บผา ( Χ =  4.53,  S.D.  = 0.12) ดานส่ือการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมชางไมมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ = 4.27,  S.D.  = 
0.21) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชี  ( Χ =  4.27,  S.D.  = 0.40) และดานวัดผลและ
ประเมินผลพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมชางไมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.57,  S.D.  = 0.12) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชี    
( Χ =  4.50,  S.D.  = 0.00)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 13 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
จําแนกตามระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

10 ปขึ้นไป  (n=190) 3.90 0.45 ดี 2 4.14 0.48 ดี 2 3.92 0.52 ดี 3 4.03 0.45 ดี 2 3.10 0.40 ดี 2
6-10 ป         (n=34) 4.10 0.52 ดี 1 4.41 0.34 ดี 1 4.09 0.38 ดี 1 4.23 0.42 ดี 1 4.21 0.34 ดี 1
ต่ํากวา 6 ป   (n=10) 3.70 0.23 ดี 3 4.10 0.32 ดี 3 4.08 0.21 ดี 2 4.02 0.36 ดี 3 3.98 0.23 ดี 3
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จากตารางที่ 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 
6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  
4.21, S.D.  = 0.34) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจําต่ํากวา  6  ป  ( Χ =  3.98, 
S.D.  = 0.23)

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 
ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.10,  S.D. 
= 0.52) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาเวลาอยูในเรือนจํา 10 ป ข้ึนไป ( Χ =  3.90,  S.D. 
= 0.45) ดานกิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ =  4.41,  S.D. = 0.34)         
รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาเวลาอยูในเรือนจํา 10 ป ข้ึนไป ( Χ =  4.14,  S.D.  = 0.48) 
ดานส่ือการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.09,  S.D. = 0.38) รองลงมาไดแก    
ผูเรียนที่มีระยะเวลาต่ํากวา 6 ป  ( Χ =  4.08,  S.D.  = 0.21) และดานวัดผลและประเมินผล   
พบวาผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ =  4.23, S.D. = 0.42) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาเวลา
อยูในเรือนจํา 10 ป ข้ึนไป ( Χ =  4.03,  S.D. = 0.45)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 14 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ดีมาก          (n=33) 4.00 0.52 ดี 1 4.12 0.50 ดี 3 3.76 0.56 ดี 4 3.98 0.43 ดี 3 3.97 0.44 ดี 3
ดี                (n=135) 3.92 0.45 ดี 2 4.18 0.48 ดี 2 4.00 0.51 ดี 1 4.08 0.43 ดี 1 4.05 0.39 ดี 1
พอใช          (n=63) 3.87 0.47 ดี 3 4.24 0.41 ดี 1 3.93 0.41 ดี 3 4.05 0.47 ดี 2 4.02 0.36 ดี 2
ออน            (n=3) 3.83 0.38 ดี 4 3.90 0.26 ดี 4 3.97 0.06 ดี 2 3.87 0.32 ดี 4 3.89 0.23 ดี 4
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จากตารางที่ 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน   
วิชาชีพในปจจุบันดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี
สูงสุด ( Χ =  4.05,  S.D. = 0.39) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ            
ในปจจุบันพอใช ( Χ =  4.02,  S.D.  = 0.36)

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ
ในปจจุบันดีมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี     
สูงสุด ( Χ =  4.00,  S.D. = 0.52) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพใน
ปจจุบันดี ( Χ =  3.92,  S.D. = 0.45) ดานกิจกรรมการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาชีพในปจจุบันพอใชมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
อยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.24,  S.D. = 0.41)  รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชาชีพในปจจุบันดี ( Χ =  4.18,  S.D. = 0.48) ดานส่ือการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ชีพอยูในระดับดีสูงสุด ( Χ =  4.00,  S.D. = 0.51) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชาชีพในปจจุบันออน ( Χ =  3.97,  S.D. = 0.06) และดานวัดผลและประเมินผลพบวาผูเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันด ี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด  ( Χ =  4.08,  S.D. = 0.43) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชาชีพในปจจุบันพอใช  ( Χ =  4.05,  S.D. = 0.47)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 15 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียน
จําแนกตามการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล รวม
เพศ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ดวยตนเอง  (n=210) 3.95 0.46 ดี 1 4.21 0.46 ดี 1 3.96 0.48 ดี 1 4.06 0.45 ดี 1 4.05 0.38 ดี 1
ตามเพ่ือน    (n=3) 3.73 0.64 ดี 2 4.17 0.65 ดี 2 3.80 0.52 ดี 3 3.93 0.60 ดี 3 3.91 0.59 ดี 2
การแนะนําของ
เจาหนาท่ี     (n=21) 3.64 0.38 ดี 3 3.95 0.40 ดี 3 3.83 0.61 ดี 2 3.99 0.37 ดี 2 3.85 0.37 ดี 3
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จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐมของผูเรียนวิชาชีพโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีการตัดสินใจเลือกเรียน
วิชาชีพดวยตนเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูง
สุด ( Χ =  4.05,  S.D.  = 0.38) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจตามเพื่อนอยูในระดับดี 
( Χ =  3.91,  S.D. = 0.59)

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูใน
ระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  3.95, 
S.D  = 0.46) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจตามเพื่อน ( Χ =  3.73,  S.D. = 0.64) ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  4.21,  S.D.  = 0.46) รองลงมาไดแก
ผูเรียนที่มีการตัดสินใจตามเพื่อน ( Χ =  4.17,  S.D.  = 0.65) ดานส่ือการเรียนการสอนผูเรียนที่
มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  3.96,  S.D.  = 0.48) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจโดยการ
แนะนําของเจาหนาที่อยูในระดับดี  ( Χ =  3.83,  S.D.  = 0.61) ดานวัดผลและประเมินผล        
ผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพอยูในระดับดี ( Χ =  4.06,  S.D.  = 0.45) รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจ
โดยการแนะนําของเจาหนาที่อยูในระดับดี  ( Χ =  3.99,  S.D.  = 0.37)

ตอนท่ี 4 ปญหาการจัดการเรียนการสอนในเรือนจํากลางนครปฐม ตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ สรุป

ความคิดเห็นเปนตารางไดดังนี้

ตารางที่ 19  ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหาร (n=8)
ความคิดเห็น หลักสูตร

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

ผูบริหาร 1. วิชาชีพบางสาขา
วิชาชีพ ระยะเวลาท่ี
ใชในการสอนไม
เหมาะสม ซึ่งบางวิชา
ใชเวลานอยเกินไป

1. บุคคลภายนอกท่ี
เปนครูสอน ไมอยาก
เขาไปสอนภายใน
เรือนจํา เน่ืองจาก
เกรงกลัวเร่ืองความ
ปลอดภัย

1.ขาดสื่อท่ีเปน
เทคโนโลยีใหม ๆ

1.ไมไดทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ความคิดเห็น หลักสูตร

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

2. ครูผูสอน ไมเคย
เรียนศิลธรรม จึงไมมี
ความรูท่ีจะนําไปสอน
เสริมได

2. ผูเรียนไมคอยกลา
แสดงออก

2. วัสดุบางสาขา
วิชาชางหายาก
และตองคอยนาน
เชน ชาง จักสาน
หวาย

2. มีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอรมจากศูนย-
การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด

3. ไมสอดคลอง เน่ือง
จากบางวิชาชีพผู
เรียนถูกบังคับให
เรียนตามหลักสูตรท่ี
เปดสอนเทาน้ัน

3. การเชิญวิทยากร
มาใหความรูไดรับ
ความรวมมือไมดีเทา
ท่ีควร

3. สื่อไมเพียงพอ

4. เน้ือหายังเนนภาค
ทฤษฎีมากเกินไป

4. อาคารสถานท่ี ไม
เพียงพอ

4. งบประมาณใน
การซื้อสื่อมีนอย

5. เน้ือหาในหลักสูตร
กวางจะตองมา
ประยุกตใช

5. เสียงรบกวน

6. บุคคลภายนอก
เขาสอนในเรือนจํา
ตองขออนุญาตทุก
คร้ัง
7. หาวิทยากรใหตรง
กับสาขาท่ีผูเรียน
ตองการ บางวิชาได
ยาก เชน ชางซอม
เคร่ืองทําความเย็น

จากตารางที่ 19 ผูบริหารมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม

ดานหลักสูตร คือ ระยะเวลาที่ใชในการสอนไมเหมาะสม ใชเวลานอยเกินไป ครู     
ผูสอนไมเคยเรียนวิชาศิลธรรม จึงไมมีความรูที่จะนําไปสอนเสริมได วิชาชีพบางวิชาที่เปดสอนไม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนจะถูกบังคับใหเรียนตามหลักสูตรที่เปดสอน เนื้อหายังเนน
ทฤษฎีมากเกินไป และเนื้อหาในหลักสูตรกวางตองมาประยุกตใช
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน คือ บุคคลภายนอกที่เปนครูสอนไมอยากเขาไป
สอนภายในเรือนจํา เนื่องจากเกรงกลัวเร่ืองความปลอดภัย ครูผูสอนมองผูเรียนนาเกรงกลัว 
เนื่องจากคําวา   “ผูตองขัง” “นักโทษ” บุคคลภายนอกที่เขาไปสอนในเรือนจําตองขออนุญาตเขา
ทุกคร้ัง ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีอิสระ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูในดานประชาธิปไตยในการดําเนินงาน มีปญหาคือ ผูเรียนไมคอยกลาแสดงออก สวนการ
เชิญวิทยากรมาใหความรู ไดรับความรวมมือไมดีเทาที่ควรเพราะเกรงกลัวอันตราย สถานที่ใน
การเรียนการสอนไมเพียงพอ เพราะมีสถานที่จํากัดเนื่องจากมีผูตองขังจํานวนมาก และมีเสียง   
รบกวนเพราะเรือนจําอยูใกลตลาด วิทยากรบางสาขาวิชาชีพหายาก

ดานสื่อการเรียนการสอน ปญหาส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ
เรียนการสอน คือ ขาดส่ือที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ วัสดุหายากตองคอยนาน เชน ชางจักสานหวาย        
ตองส่ังซื้อจากที่อ่ืน งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุมีจํากัด

ดานการวัดผลและประเมินผล ปญหาคือไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิมของ      
ผูเรียนกอนทําการสอนวิชาชีพ เพราะพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนสวนใหญไมมีอาชีพ จึงไมได
ทดสอบพื้นฐานความรูเดิมจะพิจารณาความสมัครใจ และความตั้งใจจริงของผูเรียน และศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจะมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมบอย ๆ        ทําใหครูผูสอนและ
เจาหนาที่เรือนจําตองทํางานซ้ําซอน คือ ทําตามแบบฟอรมเดิมเสร็จแลวตองมาทําใหมอีก

ตารางที่ 20 ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน (n=12)

ความคิดเห็น หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

ครูผูสอนวิชาชีพ 1. ระยะเวลาท่ีใชใน
การสอนนอย

1. การถายทอด
ความรู มีปญหาคือ
พื้นฐานความรูของผู
เรียนต่ํา อายุมาก
สายตามองไมชัด

1.อุปกรณไม
เพียงพอ

1. ความรูของ
ผูเรียนต่ํา

2. ความตองการของ
ตลาดแรงงานมีนอย
บางสาขาวิชาไมอยู
ในภูมิลําเนาของผู
เรียน

2. การเขาออกเรือน
จําของวิทยากรยัง
กลัวดานความปลอด
ภัย

2. วัสดุบางอยาง
แพงเกินไป แต
จําเปนตองใช

2. ผูเรียนบางคนไม
มีความรูดานชาง
มากอน
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ตารางที่ 20 (ตอ)

ความคิดเห็น หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

3. การสอน ผูเรียน
ดานคุณธรรม จริย
ธรรม ผูเรียนบางสวน
ไมปฏิบัติตาม

3. ผูเรียนไมมีประสบ
การณมากอน

3. ขาดสื่อท่ีเปน
เทคโนโลยีใหม ๆ

3. ไมไดทดสอบ
ความรูเดิม

4. ผูเรียนกําลังเรียน
อยู แตถูกยายเรือน-
จําและถูกพักการ
ลงโทษ

4. วิทยากรบางสาขา
วิชาชีพไมมี

4. ขาดงบประมาณ
ในการจัดซื้อสื่อ -

จากตารางที่ 20 ครูผูสอนวิชาชีพมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม

ดานหลักสูตร คือระยะเวลาที่ใชในการสอนนอยเกินไป ควรเพิ่มเวลาสอนใหมากข้ึน 
เพราะผูเรียนจะไดฝกภาคปฏิบัติ จะไดมีความชํานาญ ความตองการของตลาดแรงงานมีนอย 
บางสาขาวิชาไมอยูในภูมิลําเนาของผูเรียนวิชาชีพ การสอนดานคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน       
วิชาชีพบางสวนไมปฏิบัติตาม และในบางคร้ังผูเรียนวิชาชีพกําลังเรียนหลักสูตรวิชาชีพแตถูกยาย
เรือนจําและถูกพักการลงโทษ ทําใหเรียนไมจบหลักสูตร

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน การถายทอดความรูของครูผูสอนวิชาชีพมีปญหา 
คือ พื้นฐานความรูของผูเรียนต่ํา อายุมาก สายตามองไมชัด การเขาออกเรือนจําของวิทยากรยัง
กลัวดานความปลอดภัย ผูเรียนวิชาชีพไมมีประสบการณมากอนและวิทยากรบางสาขาวิชาชีพ
ไมมี

ดานสื่อการเรียนการสอน อุปกรณไมเพียงพอ วัสดุบางอยางแพงเกินไปแตจําเปน
ตองใช ขาดส่ือที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ และขาดงบประมาณในการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน

ดานวัดผลและประเมินผล ความรูของผูเรียนวิชาชีพต่ํา ผูเรียนวิชาชีพบางคนไมมี
ความรูดานชางมากอน และไมไดทดสอบความรูเดิม
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ตารางที่ 21  ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความคิดเห็นของผูเรียน (n=234)

ความคิดเห็น หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

ผูเรียนวิชาชีพ
1. ชางตัดผมชาย
(n=54)

1. ระยะเวลาเรียน
นอยเกินไป
2. แตละหลักสูตรรับ
จํานวนผูเรียนนอย

3. เรือนจําจัดจําแนก
ผูเรียนเอง ไมตรงกับ
ความตองการของ
ผูเรียนทุกคน

1. ไมมีสมุดจดบันทึก

2. บางคร้ังญาติมา
เยี่ยมตองออกไป
พบญาติจึงขาดชวง
เวลาเรียน
3. เขียน อาน
ไมคลอง

1. ไมมีสวนรวม
ในการพิจารณา
จัดซื้อสื่อ
2. สื่อไมเพียงพอ

3. ไมไดใชวัสดุ
อุปกรณท่ีเปน
เทคโนโลยีใหม ๆ

1. ไมไดทดสอบพื้น-
ฐานความรูเดิม
2. การวัดผลตรงกับ
การเยี่ยมญาติ

-

2. ชางดัดผม-
เสริมสวย   (n=51)

1. ชวงระยะเวลาท่ี
สอนนอยเกินไป

1. ไมมีสมุด ปากกา
จดบันทึก
2. เขียนหนังสือไมได

1. สื่อ วัสดุ
อุปกรณ ไมเพียง
พอ
2. วัสด ุอุปกรณ
และเทคโนโลยี
ใหม ๆ ไมคอยมี

3. ซื้ออุปกรณไมได
ตรงกับความตองการ

3. ไมมีสวนรวม
ในการพิจารณา
จัดซื้อสื่อ  วัสดุ
อุปกรณ

3. ชางอาหาร -
ขนม
(n=18)

1. ชวงระยะเวลาท่ี
สอนนอยเกินไป

1. เขียนหนังสือจด
บันทึกไมคลอง

1. สื่อ วัสดุ
อุปกรณ ไม
เพียงพอ
2. สื่อ วัสดุ
อุปกรณ บาง
อยางไมสอด
คลองกับวิชาชีพ
ท่ีเรียน
3. ผูเรียนไมมีสวน
รวมในการซื้อ
อุปกรณการเรียน

1. ไมไดทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

ตารางที่ 21 (ตอ)

ความคิดเห็น หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

4. ชางเชื่อมโลหะ
(n=8)

1. จัดใหกับผูเรียนไม
ตรงกับความตองการ
เรือนจําจัดให

1. ไมมีเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย

2. ไมมีอิสระในการ
ทํากิจกรรมการเรียน

1. ไมมีสวนรวม
ในการซื้อวัสดุ
อุปกรณในการ
เรียน
2. สื่อ วัสดุ
อุปกรณ ไมเพียง
พอ

1. ไมมีการทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม

2. ไมมีโอกาสใน
การวัดผล

5. ชางแกะสลักไม
(n=11)

1. ระยะเวลาท่ีใช
สอนนอนเกินไป

1. จดบันทึกชา 1. ไมมีสวนรวม
ในการพิจารณา
ซื้อวัสดุ
2.ไมเคยไดใช
เทคโนโลยีใหม ๆ

1. ไมมีสวนรวมใน
การวัดผล

2. ไมไดทดสอบพื้น-
ฐานความรูเดิม

6. ชางปูน (n=8) 1. ระยะเวลาท่ีใช
สอนนอยเกินไป

1. เขียนหนังสือชา 1. ไมมีเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย

1. ผูเรียนไมเขาใจ
การวัดผล ท่ีครอบ
คลุมเน้ือหาทุกอยาง

7. ชางจักสานหวาย
(n=8)

1. ระยะเวลาท่ีใช
สอนนอยเกินไป
2. ผูตองขังบางคนไม
ตองการเรียน แตถูก
บังคับใหเรียน
3. ขาดการประชา-
สัมพันธในการนําผล
ผลผลิตไปจําหนาย

1. ผูเรียนมีความจํา
สั้น

1. สื่อ วัสดุไม
เพียงพอ
2. ไมมีสวนรวม
ในการจัดซื้อวัสดุ

1. ไมไดทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม

8. ชางจักสานกรง
นก (n=21)

1. ระยะเวลาท่ีใช
สอนนอยเกินไป

1. ผูเรียนมีความจํา
สั้น

1. ไมมีสวนรวม
ในการจัดซื้อสื่อ
วัสดุ

1. ไมไดทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม

2. ไมมีอุปกรณ
เทคโนโลยีใหม ๆ
3. สื่อ วัสดุไม
เพียงพอ
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ตารางที่ 21  (ตอ)

ความคิดเห็น หลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

9. วิชาชางผลิต
ภัณฑท่ีใชในครัว
เรือน (n=21)

1. ระยะเวลาท่ีใช
สอนนอยเกินไป
2. หลักสูตรท่ีจะเปด
สอนไมมี

1. ผูเรียนเขียน
หนังสือชา

1. ไมมีเทคโนโลยี
ใหม ๆ
2. ไมมีสวนรวม
ในการจัดซื้อวัสดุ
3. สื่อ วัสด ุไม
เพียงพอ

1. ไมไดทดสอบพื้น
ฐานความรูเดิม

10. วิชาชางแกะ
ลายกระจก (n=13)

1. ไมตรงกับความ
ตองการของผู เ รียน 
เพราะหลักสูตร รับ
สมัครจํานวนนอย
2. ระยะเวลาเรียนท่ี
ใชสอนนอยเกินไป

1. ผูเรียนวิชาชีพ
เขียนหนังสือชา

1.ไมมีสวนรวมใน
การจัดซื้อสื่อ วัสดุ

2. วัสดุไม
เพียงพอ
3. งบประมาณ
นอย

1 . ไ ม ไ ด ท ด ส อบ         
พื้นฐานความรูเดิม

11. วิชาชางทํา
เทียนผลไม (n=13)

1. ระยะเวลาเรียน
นอยเกินไป
2.  หลักสูตรท่ีจะเปด
สอนไมมี

1. ผูเรียนเขียน
หนังสือชา
2. การเชิญวิทยากร
มาใหความรูระยะสั้น
ไป

1. ขาดสื่อ
เทคโนโลยีใหม ๆ
2. วัสด ุอุปกรณ
ไมเพียงพอ
3. ผูเรียนไมมีสวน
รวมในการจัดซื้อ
วัสดุ

1. ไมไดทดสอบ
พื้น-ฐานความรูเดิม

12. ชางไม
เฟอรนิเจอร (n=8)

1. การนําผลผลิตไป
จําหนาย ไมมีตลาด
รองรับทําใหเกิดผล
กระทบตอการลงทุน

1. ไมมีเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย

1.ขาดเทคโนโลยี
ใหม ๆ

1. ไมไดทดสอบ
พื้นฐานความรูเดิม

จากตารางที่ 21 ผูเรียนวิชาชีพ 12 วิชาชีพ มีความคิดเห็นตอปญหาการจัดการเรียน      
การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม
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ดานหลักสูตร
1. วิชาชางตัดผมชาย ระยะเวลาเรียนนอยเกินไป แตละหลักสูตรรับผูเรียนจํานวน

นอย เรือนจําจัดจําแนกผูเรียนเองไมตรงกับความตองการของผูเรียนทุกคน
2.  วิชาชางดัดผม – เสริมสวย ชวงระยะเวลาที่สอนนอยเกินไป
3.  วิชาชางอาหาร – ขนม ชวงระยะเวลาที่สอนนอยเกินไป
4.   วิชาชางเชื่อมโลหะ จัดใหกับผูเรียนไมตรงกับความตองการ เรือนจําจัดใหเอง
5.   วิชาชางแกะสลักไม ระยะเวลาที่สอนนอยเกินไป
6.   วิชาชางปูน  ระยะเวลาที่ใชสอนนอยเกินไป
7.  วิชาชางจักสานหวาย ระยะเวลาที่ใชสอนนอยเกินไป ผูตองขังบางคนไมตองการ

เรียน แตถูกบังคับใหเรียน ขาดการประชาสัมพันธในการนําผลผลิตไปจําหนาย
8.  วิชาชางจักสานกรงนก ระยะเวลาที่ใชสอนนอยเกินไป
9. วิชาชางผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน ระยะเวลาที่ใชสอนนอยเกินไปและหลักสูตรที่

จะขอเปดสอนไมม ีจึงไมสามารถเปดสอนได
10. วิชาชางแกะลายกระจก ไมตรงกับความตองการของผูเรียนเพราะหลักสูตรรับ

สมัครนอย แตมีผูเรียนตองการเรียนมาก และระยะเวลาที่สอนนอยเกินไป
11. วิชาชางทําเทียนผลไม ระยะเวลาเรียนนอยเกินไปและหลักสูตรที่จะเปดสอนไมมี
12. วิชาชางไมเฟอรนิเจอร การนําผลผลิตไปจําหนายไมมีตลาดรองรับ ทําใหเกิด             

ผลกระทบตอการลงทุน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนวิชาชีพ 12 วิชาชีพ มีความคิดเห็นตอ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้คือ

1.  วิชาชางตัดผมชาย ไมมีสมุดจดบันทึก บางคร้ังตองออกเยี่ยมญาติจึงขาดชวง
การเรียน เขียน อานไมคลอง

2.  วิชาชางดัดผม – เสริมสวย ไมมีสมุด ปากกา จดบันทึก เขียนหนังสือไมได ซื้อ
อุปกรณไมตรงกับความตองการ

3.  วิชาชางอาหาร – ขนม เขียนหนังสือจดบันทึกไมคลอง
4.  วิชาชางเชื่อมโลหะ ไมมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย ไมมีอิสระในการทํากิจกรรมการเรียน
5.  วิชาชางแกะสลักไม จดบันทึกชา
6.  วิชาชางปูน  เขียนหนังสือชา
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7.   วิชาชางจักสานหวาย  ผูเรียนวิชาชีพมีความจําส้ัน
8.   วิชาชางจักสานกรงนก  ผูเรียนมีความจําส้ัน
9.   วิชาชางผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน ผูเรียนวิชาชีพเขียนหนังสือชา
10. วิชาชางแกะลายกระจก ผูเรียนวิชาชีพเขียนหนังสือชา
11. วิชาชางทําเทียนผลไม  ผูเรียนวิชาชีพเขียนหนังสือชา และเชิญวิทยากรมาให

ความรูระยะส้ันเกินไป
12. วิชาชางไมเฟอรนิเจอร  ไมมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย

ดานสื่อการเรียนการสอน ผูเรียนวิชาชีพ 12 วิชาชีพ มีความคิดเห็นตอปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมดานส่ือการเรียนการสอน ดังนี้คือ

1. วิชาชางตัดผมชาย  ไมมีสวนรวมในการจัดซื้อส่ือ ส่ือไมเพียงพอ และไมไดใช
วัสดุอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ

2.  วิชาชางดัดผม – เสริมสวย ส่ือวัสดุ อุปกรณไมเพียงพอ และเทคโนโลยีใหม ๆ ไม
คอยมี ไมมีสวนรวมในการจัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ

3.  วิชาชางอาหาร – ขนม ส่ือ วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอ บางอยางไมสอดคลองกับ
วิชาชีพ  ที่เรียน และไมมีสวนรวมในการจัดซื้ออุปกรณในการเรียน

4. วิชาชางเชื่อมโลหะ  ไมมีสวนรวมในการซื้อวัสด ุ อุปกรณในการเรียน ส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ ไมเพียงพอ

5. วิชาชางแกะสลักไม  ไมมีสวนรวมในการพิจารณาซื้อวัสด ุไมเคยไดใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ

6.  วิชาชางปูน  ไมมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย
7.  วิชาชางจักสานหวาย  ส่ือ วัสดุ ไมเพียงพอ ไมมีสวนรวมในการจัดซื้อวัสดุ
8. วิชาชางจักสานกรงนก  ไมมีสวนรวมในการจัดซื้อวัสด ุ ไมมีอุปกรณเทคโนโลยี

ใหม ๆ ส่ือ วัสดุไมเพียงพอ
9. วิชาชางผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน ไมมีเทคโนโลยีใหม ๆ ไมมีสวนรวมในการจัด

ซื้อวัสดุ และส่ือวัสดุไมเพียงพอ
10. วิชาชางแกะลายกระจก ไมมีสวนรวมในการจัดซื้อส่ือ วัสดุ และวัสดุไมเพียงพอ       

งบประมาณในการจัดซื้อนอย
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11. วิชาชางทําเทียนผลไม  ขาดส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ วัสดุไมเพียงพอ  ผูเรียนไมมี
สวนรวมในการจัดซื้อวัสดุ

12. วิชาชางไมเฟอรนิเจอร ขาดเทคโนโลยีใหม ๆ

ดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนวิชาชีพ 12 วิชาชีพ มีความคิดเห็นตอปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมดานการวัดผลและประเมินผล ดังนี้คือ

1. วิชาชางตัดผมชาย ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม การวัดผลตรงกับการเยี่ยม
ญาติ

2.  วิชาชางดัดผม – เสริมสวย ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม ผูเรียนวิชาชีพไมมี
พื้นฐานเดิม

3.  วิชาชางอาหาร – ขนม ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
4. วิชาชางเชื่อมโลหะ ไมมีการทดสอบพื้นฐานความรูเดิม  และไมมีโอกาสในการ

วัดผล
5. วิชาชางแกะสลักไม ไมมีสวนรวมในการวัดผล และไมไดทดสอบพื้นฐานความรู

เดิม
6. วิชาชางปูน  ผูเรียนไมเขาใจการวัดผลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกอยาง
7.  วิชาชางจักสานหวาย ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
8.  วิชาชางจักสานกรงนก  ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
9.  วิชาชางผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
10. วิชาชางแกะลายกระจก ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
11. วิชาชางทําเทียนผลไม ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
12. วิชาชางไมเฟอรนิเจอร  ไมไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมมี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน       
การสอน  การวัดผลและประเมินผล  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียน
วิชาชีพ   2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ในดานเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน
การสอน  การวัดผลและประเมินผล จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาชีพที่เรียน 
อาชีพเดิม  ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ 
และ  3) เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ  โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร ครูผูสอน
วิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ไดมาจากการสุมอยางงาย ตัวแปรที่ศึกษา     
แบงออกเปนตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
วิชาชีพที่สอน  วิชาชีพที่เรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ 
การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ และตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียน
วิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมในดานหลักสูตร 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม  ผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ 
และผูเรียนวิชาชีพ แบงออกเปน  3  ตอน คือ        ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของ
ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาชีพที่สอน    
วิชาชีพที่เรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาที่อยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ การตัดสินใจ
เลือกเรียนวิชาชีพ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ 4 ดานคือ ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน 
และดานการวัดผลและประเมินผล รวมจํานวน  40  ขอ และ  ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามปลาย
เปด ผูบริหาร และครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 4 ดานไดแก ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอน   
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ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม   
ตัวอยางไดแลว นําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรม   
สําเร็จรูป SPSS FOR  WINDOWS (ธงชัย งามสันติวงษ 2542) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย ( Χ )      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อจะไดทราบ
ถึงผลการวิเคราะหขอมูลวาเปนอยางไร ซึ่งจะนําไปสูประโยชนในการนําผล  การวิจัยมาใชและ
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติและการวิจัยคร้ังตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

1. ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ
1.1 ผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย ผูบริหารสวนใหญอายุ 40 ปข้ึนไป  ระดับการ

ศึกษาสูงสุดของผูบริหาร คือ ปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารราชทัณฑ และดํารง
ตําแหนงมาแลวต่ํากวา  10  ป

1.2 ครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญเปนเพศชาย ครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญอายุ 40 ป
ข้ึนไป ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอนวิชาชีพ คือ ระดับมัธยมศึกษามีประสบการณใน      
การปฏิบัติงานดานการสอนวิชาชีพต่ํากวา 10 ปข้ึนไป  และวิชาชีพที่สอน 12 วิชาชีพ

1.3  ผูเรียนวิชาชีพ  สวนใหญเปนเพศชาย  อายุของผูเรียนวิชาชีพอยูในชวง  21 
– 30 ป  ระดับการศึกษาสูงสุดของผูเรียนวิชาชีพ สวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6-7 
วิชาชีพที่เรียนสวนใหญ คือ ชางตัดผมชาย มีอาชีพเดิมกอนเปนผูตองขัง คือ รับจาง ระยะเวลาที่
ตองอยูในเรือนจํากลางนครปฐมต่ํากวา 6 ป มีผลการเรียนวิชาชีพที่สอบไดอยูในระดับดี และการ
ตัดสินใจเลือกวิชาชีพดวยตนเอง

2. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม 
ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพ สรุปผล
ไดดังน้ี
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ดานหลักสูตร
ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม ดานหลักสูตรมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนวิชาชีพมองเห็นชองทางประกอบอาชีพไดอยูใน
ระดับดีสูงสุด รองลงมาคือ เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนวิชาชีพมีทักษะที่เปนพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ และหลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรงกับความตองการของ
ผูเรียน หลักสูตรวิชาชีพที่ผูเรียนเรียนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนมีการใหความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรู ความเขาใจที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของ       
ผูเรียน และเนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิมของผูเรียนอยูในระดับดีต่ําสุด

ครูผูสอนวิชาชีพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานหลักสูตร  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจํากลางนครปฐม เปดสอนตรงกับความตองการ
ของผูเรียน เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษ อยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาคือ เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตร  ทําใหผูเรียนมองเห็นชอง
ทางประกอบอาชีพได   เนื้อหาวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน  สวน
เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิมของผูเรียนอยูในระดับพอใช

ผูเรียนวิชาชีพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐม ดานหลักสูตร มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี           
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนมองเห็นชองทางประกอบ
อาชีพไดอยูในระดับสูงสุดรองลงมาคือ เนื้อหาวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีทักษะที่เปนพื้นฐานใน    
การประกอบอาชีพ ภายหลังพนโทษอยูในระดับดี สวนเนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนา
เดิมของผูเรียนอยูในระดับพอใช

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูผูสอน
วิชาชีพมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน ครูผูสอนวิชาชีพใหความ
สนใจกับผูเรียนวิชาชีพอยางทั่วถึง ครูผูสอนวิชาชีพเนนการสอนใหผูเรียนวิชาชีพไดเรียนรูและ 
ฝกปฏิบัติดวยตนเองอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมา คือ ผูสอนวิชาชีพมีทักษะและประสบการณ 
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ในการถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ  ครูผูสอนวิชาชีพสามารถใชอุปกรณประกอบ 
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม       เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูวิชาชีพสาขา
ตาง ๆ แกผูเรียนวิชาชีพอยูในระดับดีต่ําสุด

ครูผูสอนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูผูสอนใหความสนใจกับผูเรียนอยางทั่วถึงอยูในระดับดีมาก 
รองลงมาคือ ครูผูสอนมีทักษะและประสบการณในการถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ
ครูผูสอนสามารถใชอุปกรณประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  และ ครูผูสอนสอนโดย
วิธีการสาธิตใหผูเรียนดูกอนลงมือปฏิบัติ สวนเรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูวิชาชีพ
สาขาตาง ๆ แกผูเรียนอยูในระดับพอใช

ผูเรียนวิชาชีพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ครูผูสอนมีความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปด
สอนอยูในระดับดีมาก  รองลงมาคือ ครูผูสอนมีทักษะและประสบการณในการถายทอดความรู 
ดานการสอนภาคปฏิบัติอยูในระดับดี  สวนเรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูวิชาชีพ
สาขาตาง ๆ แกผูเรียนอยูในระดับดีต่ําสุด

ดานสื่อการเรียนการสอน
ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม ดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูผูสอน    
วิชาชีพเปดโอกาสใหผูเรียนวิชาชีพไดมีสวนรวมในการใชส่ือ วัสดุ อุปกรณอยางทั่วถึงอยูในระดับ
ดีสูงสุด รองลงมาคือ ครูผูสอนวิชาชีพมีความรูความสามารถ และความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ 
อุปกรณ ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติการเรียนวิชาชีพมีความทันสมัย 
เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียนการสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ / เหมาะสมอยูใน
ระดับดีต่ําสุด

ครูผูสอนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานส่ือการเรียนการสอน  มีสภาพจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูผูสอนมีความรู  ความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ  
อุปกรณ  อยูในระดับดีสูงสุด  รองลงมา คือ ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการใช
ส่ือ  วัสดุอุปกรณอยางทั่วถึง  สวนครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสมอยูในระดับพอใช
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ผูเรียนวิชาชีพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือน
จํากลางนครปฐม  ดานส่ือการเรียนการสอน  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือ วัสดุ 
อุปกรณอยูในระดับดีสูงสุด  รองลงมาคือ ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภายหลังเสร็จส้ินการ
เรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับดี สวนเรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียน
การสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสมอยูในระดับดีต่ําสุด

ดานวัดผลและประเมินผล
ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม ดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอพบวาครูผูสอน
ประเมินผลจากความรับผิดชอบในการทํางานและมีสวนรวมของผูเรียนอยูในระดับดีสูงสุด      
รองลงมาคือ การวัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใชมากกวาการเนนความจํา สวนผูเรียนมี 
สวนรวมกับครูผูสอนในการกําหนดเกณฑการประเมินผลอยูในระดับดีต่ําสุด

ครูผูสอนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม  ดานวัดผลและประเมินผล มีสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ครูผูสอนวัดผลและประเมินผลจากการสังเกตดูความสนใจในการ
เรียนของผูเรียน อยูในระดับดีสูงสุด รองลงมา คือ การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการตรวจผล
งานในการฝกภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมสวนการวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด

ผูเรียนวิชาชีพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         
ในเรือนจํากลางนครปฐม  ดานวัดผลและประเมินผล มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  ครูผูสอนวัดผลและประเมินผลจากการสังเกตดูความสนใจ
ในการเรียนของผูเรียนอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาคือ ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานและมีสวนรวมของผูเรียนอยูในระดับดี สวนผูเรียนมีสวนรวมกับครูผูสอนในการ
กําหนดเกณฑการประเมินผลอยูในระดับดีต่ําสุด

3. การศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล จําแนกตามตัวแปร เพศ  อาย ุ  ระดับ
การศึกษา วิชาชีพท่ีเรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาท่ีอยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การเรียน  
วิชาชีพ การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ  สรุปผลไดดังน้ี
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ความคิดเห็นจําแนกตามเพศ
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูระดับดีสูงกวาเพศชาย    เมื่อพิจารณาเปนรายดาน    คือ  ดาน
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล พบวาเพศ
หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดานสูงกวาเพศชาย

ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามอายุ
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวม ผูเรียนวิชาชีพที่มีอายุ 41 ปข้ึนไปม ี   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงกวาผูเรียนวิชาชีพใน
กลุมอาย ุ31 – 40 ป และอายุต่ํากวา 21 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีอาย ุ
41  ปข้ึนไป  มีความคิดเห็นทุกดานสูงที่สุดอยูในระดับดี    รองลงมาพบวาผูเรียนที่มีอายุระหวาง
31-40 ป มีความคิดเห็นดานหลักสูตรและดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดีและผูที่มีอายุ
ระหวาง 21 - 30 ป มีความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานส่ือการเรียนการสอน
อยูในระดับดีตามลําดับ ผูเรียนวิชาชีพที่มีอายุต่ํากวา 21 ป มีความคิดเห็นทุกดานต่ําสุดอยูใน
ระดับดี

ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามระดับการศึกษา
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี 
รองลงมาไดแกผูเรียนวิชาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประถมศึกษาปที่ 6-7 ต่ํากวาชั้น
ประถมปที ่4 สูงกวาชั้นมัธยมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบ
วาดานหลักสูตร ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูใน
ลําดับสูงที่สุด รองลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6-7 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน       
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในลําดับสูงที่สุด รองลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6-7 
ดานส่ือการเรียนการสอน ผูเรียนระดับปริญญาตรีอยูในลําดับสูงที่สุด รองลงมาไดแกผูเรียน
ระดับประถมศึกษาปที ่4 ดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในลําดับสูง
ที่สุด รองลงมาไดแกผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6-7
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ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามวิชาชีพท่ีเรียน
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนวิชาชีพชางอาหาร-ขนม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในลําดับสูงสุด รองลงมาไดแก
ชางไมเฟอรนิเจอร เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตร ชางอาหาร-ขนม อยูในลําดับสูง 
รองลงมาไดแกชางแกะสลักไม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ชางอาหาร-ขนม อยูในลําดับสูง 
รองลงมาไดแกชางจักสานหวาย ดานส่ือการเรียนการสอนชางอาหารขนมอยูในลําดับสูง        
รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร ดานวัดผลและประเมินผล ชางอาหาร-ขนม อยูในลําดับสูง 
รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร

ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามอาชีพเดิม
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชีมีความ   
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด  รองลงมาไดแก ผูเรียน
อาชีพเดิมชางไม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตร ผูเรียนที่มีอาชีพเดิมธุรกิจสวนตัว 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก   
ผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญช ี ดานกิจกรรมการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่
มีอาชีพเดิมเย็บผา ดานส่ือการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมชางไม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มี
อาชีพเดิมบัญช ี และดานวัดผลและประเมินผล พบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมชางไม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มี
อาชีพเดิมบัญชี

ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูในเรือนจํา
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6 
–10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด         
รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจําต่ํากวา 6 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานหลักสูตร ผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด
การเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 10 ป   
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ข้ึนไป ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6 – 10 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด   รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลา
อยูในเรือนจํา 10  ปข้ึนไป  ดานส่ือการเรียนการสอนพบวาผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6 – 
10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแก   
ผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา  6   ป   และดานวัดผลและประเมินผล  พบวาผูเรียนที่มีระยะ
เวลาอยูในเรือนจํา 6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
สูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 10 ปข้ึนไป

ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชีพในปจจุบันดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด 
รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานหลักสูตร ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันดีมาก มีความคิดเห็นเกี่ยว
กับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาชีพในปจจุบันดี ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชาชีพในปจจุบันพอใช มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูใน
ระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันดี  ดานส่ือการเรียน
การสอน พบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันด ี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชาชีพในปจจุบันออน และดานวัดผลและประเมินผล พบวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน     
วิชาชีพในปจจุบันดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี
สูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันพอใช

ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ
จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมโดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีการตัดสินใจเลือกเรียน
วิชาชีพดวยตนเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี    
สูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจตามเพื่อนอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานหลักสูตร ผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจตาม
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เพื่อน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการ
ตัดสินใจตามเพื่อน ดานส่ือการเรียนการสอน ผูเรียนที่มีการตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี     
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดี รองลงมาไดแกผูเรียน
ที่มีการตัดสินใจโดยการแนะนําของเจาหนาที่อยูในระดับดี ดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนที่มี
การตัดสินใจดวยตนเองอยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน   
วิชาชีพอยูในระดับดี รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจโดยการแนะนําของเจาหนาที่อยูใน
ระดับดี

4. การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม ในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูผูสอนวิชาชีพ  ผูเรียนวิชาชีพ

4.1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  สรุปผลไดดังน้ี
ดานหลักสูตร วิชาชีพบางรายวิชาไมมีความสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน คือ หลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน ผูเรียนมีความสนใจเรียนมาก แตก็ไมสามารถเรียนได
ตามความตองการ   เพราะแตละหลักสูตรรับจํานวนจํากัด   จึงจําเปนตองใหผูเรียนเรียนในสาขา
วิชาชีพที่ไมตรงกับความตองการ หลักสูตรบางสาขาวิชาชีพเปดสอนใชระยะเวลานอยเกินไป ทํา
ใหไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เนื้อหาในหลักสูตรกวางตองมาประยุกตใช

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาชีพบางสาขาไมสามารถเชิญ
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานที่ตองการมาใหความรูไดเพราะบางคนไมอยากเขาไปในเรือนจํา 
เนื่องจากเกรงกลัวเร่ืองความปลอดภัย  เพราะวิทยากรบางคนมองผูเรียนนาเกรงกลัว  เนื่องจาก 
คําวา “ผูตองขัง” “นักโทษ” ปญหาดานงบประมาณที่ไดรับทางเรือนจํากลางนครปฐม เพื่อเปนคา
วิทยากรมีจํานวนจํากัดการใหบุคคลภายนอกเขามาสอนในเรือนจําตองขออนุญาตเขาออก      
ทุกคร้ัง  อาคารสถานที่ไมเพียงพอ  ขณะสอนมีเสียงรบกวน ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทํา    
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีอิสระเพื่อสงเสริมการเรียนรูในดานประชาธิปไตยในการดําเนิน
งานมีปญหาคือ ผูเรียนไมคอยกลาแสดงออก

ดานสื่อการเรียนการสอนบางสาขาวิชาไมสามารถจัดซื้อได  เพราะงบ
ประมาณมีจํากัด  และสาขาวิชาชางจักสานหวายวัสดุหายากตองส่ังซื้อจากที่อ่ืน บางคร้ังตอง
คอยวัสดุเปนเวลานาน วัสดุไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน วัสดุ อุปกรณ หรือส่ือที่เปนเทคโนโลยี
ใหม ๆ  มีนอย
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ดานการวัดผลและประเมินผล  บางสาขาวิชาไมไดมีการทดสอบพื้นฐาน
ความรูเดิม หากแตพิจารณาความสมัครใจ   และความตั้งใจจริงของผูเรียน    และยังมีปญหา
เกี่ยวกับแบบฟอรมที่ทางการศึกษานอกโรงเรียนเปล่ียนแปลงบอย ๆ

4.2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาชีพ  สรุปผลไดดังน้ี
ดานหลักสูตร ระยะเวลาที่ใชในการสอนวิชาชีพบางสาขาวิชาชีพมีปญหา

ในการที่ผูเรียนตองยายเรือนจํา พักการลงโทษ วันลดโทษ วิชาแกะสลักไมมีปญหาคือ ตลาด  
แรงงานมีนอย  และไมอยูในภูมิลําเนาของผูเรียน การสอนหลักสูตรบางหลักสูตรที่เปนความ
ตองการของผูเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไมอนุมัติหลักสูตร จึงไมสามารถเปดสอน
ได ระยะเวลาที่ใชในการสอนวิชาชีพ ระยะเวลานอยไป ผูเรียนตองการเรียนใหมีระยะเวลา     
มากกวานี้เพื่อไดฝกทักษะ

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    ในการถายทอดความรูดานการสอน
วิชาชีพ ครูผูสอนมีปญหาคือ ผูเรียนมีความรูพื้นฐานต่ํา อายุมาก  สายตามองไมชัด การเขาออก
เรือนจํา อาจมีปญหาอุปสรรคดานความปลอดภัย  ดูแล และลาชาไปบาง ในการถายทอดความรู
ดานการสอนวิชาจักสานหวาย มีปญหาในระยะแรกเพราะบางคนไมมีพื้นฐานมากอน การเชิญ
วิทยากรใหความรูมีปญหาเกี่ยวกับการเขาออกของวิทยากร เพราะการจะใหบุคคลภายนอกเขา
ภายในเรือนจําแตละคร้ัง  ตองไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะเขาได และการสอน
ความรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนวิชาชีพ ครูผูสอนสอนไปแลวบางสวนไมปฏิบัติตาม

ดานสื่อการเรียนการสอน ไมเพียงพอเพราะผูเรียนมีจํานวนมาก อุปกรณ
นอย งบประมาณมีจํานวนจํากัด  ขาดส่ือ วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีใหม ๆ บางวิชาชีพครูผูสอน
ตองจัดหามาเอง  ปญหาวิชาจักสานหวาย คือ ในฤดูฝนจะหายากและราคาแพง

ดานวัดผลและประเมินผล มีผูไมรูหนังสือ ทําใหทําการทดสอบพื้นฐาน
ความรูเดิมกอนทําการสอนมีปญหาในการทดสอบพื้นฐานความรูเดิมกอนทําการสอนวิชาชีพ    
ผูเรียนบางคนไมมีความรูทางดานชางมากอน  และไมมีประสบการณ

4.3 ตามความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพ สรุปผลไดดังน้ี
ดานหลักสูตร ระยะเวลาเรียนนอยเกินไป ทําใหผูเรียนไมเกิดความชํานาญ    

ทําใหหลักสูตรตาง ๆ ตองเรงรัดผูเรียนเกินไป เรียนไมทัน  บางสาขาวิชาผูเรียนไมตองการเรียน
แตถูกบังคับใหเรียน ไมตรงกับความตองการของผูเรียน เพราะแตละหลักสูตรรับผูเรียนนอย เมื่อ
หลักสูตรแตละหลักสูตรเต็ม ผูเรียนตองไปสมัครเรียนหลักสูตรอ่ืน
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ความจําไมคอยดี จําไดในเวลาส้ัน ๆ  ไมมี
สมุด ปากกา จดบันทึก บางคนเขียน อาน หนังสือยังไมคลอง ไมรูหนังสือ

ดานสื่อการเรียนการสอน  ไมเพียงพอ ไมมีเทคโนโลยีใหม ๆ  ไมไดมีสวนรวม
ในการพิจารณาจัดซื้อส่ือ เคร่ืองมือ และวัสดุ อุปกรณในการเรียนวิชาชีพ จัดซื้อไมตรงกับความ
ตองการ

ดานวัดผลและประเมินผล ไมไดทดสอบความรูเดิมกอนเรียนบางวิชาไมไดมี
โอกาสวัดผล และประเมินผลการเรียนรวมกับครูผูสอน และในบางคร้ังตรงกับการเยี่ยมญาติ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม     

ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายดังตอไปนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร ผูเรียนวิชาชีพ และครูสอนวิชาชีพในเรือนจํา

กลางนครปฐม
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสวนใหญเปนผูชาย อายุของผูบริหารสวนใหญ 40 ป

ข้ึนไป ระดับการศึกษาสูงสุด  คือ  ปริญญาตรี สวนมากดํารงตําแหนงมาแลวต่ํากวา  10   ป  
ดานหลักสูตรผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับดีทุกดาน 

ครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญเปนชาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเรียนมีผูตองขังชายมาก
กวาผูตองขังหญิง  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผูตองขัง  ผูถูกกักกันของเรือนจํากลางนครปฐม  (ใน 
วันที่  17  ธันวาคม  2544)  พบวา มีผูตองขังชาย  จํานวน  3,395  คน  ผูตองขังหญิง  618  คน  
จึงทําใหวิชาชีพที่เปดสอนเปนวิชาที่เหมาะสมกับเพศชาย  ดังนั้น ครูผูสอนจึงสอนวิชาชีพตามที่  
ผูเรียนเรียน ซึ่งมีจํานวนมากในเรือนจํากลางนครปฐม

ผูเรียนวิชาชีพสวนใหญเปนผูชาย อายุอยูในชวง  21 – 30 ป การศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 – 7 วิชาชีพที่เรียนมากที่สุด คือ ชางตัดผมชาย อาชีพเดิมกอนเปน   
ผูตองขัง คือ รับจาง ระยะเวลาที่ตองอยูในเรือนจํากลางนครปฐมต่ํากวา 6 ป ผลการเรียนวิชาชีพ
อยูในระดับดี และการตัดสินใจเลือกวิชาชีพสวนมากเลือกดวยตนเอง

ผูเรียนวิชาชีพเปนผูชายสวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูตองขังชายมีจํานวนมาก
กวาและมีความสนใจเขารับการอบรมวิชาชีพมากกวา  ผูตองขังที่เปนผูเรียนวิชาชีพสวนมากเปน
ผูที่อยูในวัยผูใหญ และมีอายุที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มีความตองการที่จะศึกษาหา
ความรู ทักษะ และประสบการณในดานวิชาชีพ  ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพหลังจากพนโทษ
ไปแลว ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ มัลคอลมโนลล  (Knowles 1978  :  59)  ที่ไดกลาวถึง
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ลักษณะเดนของผูใหญ คือ ความพรอมในการเรียน  (readiness  to  learn) คือจะเรียน ในส่ิงที่
เปนประโยชน และมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู และการเห็นคุณคาของเวลา  (time  
respectives)  คือ ผูใหญเรียนเพื่อไดความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได วิชาที่เรียน
มากที่สุด คือ ชางตัดผมชาย เพราะคิดวาเปนวิชาที่ใชประโยชนไดมากที่สุดในชีวิตประจําวัน 
และสามารถประกอบอาชีพอิสระได  ลงทุนนอยที่สุด อาชีพเดิมกอนเปนผูตองขัง คือ รับจาง ดวย
เหตุนี้อาจเปนผลทําใหผูเรียนเหลานี้ มีแนวโนมที่เรียนสายอาชีพ เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิต
ประจําวัน และประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ ไมไปกระทําผิด และหวนกลับมาตองโทษซ้ําอีก 
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของสุนทร  สุนันทชัย (2529  :  122 – 261) ที่กลาวถึงจุดมุง
หมายในการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อใหผูเรียนมีงานทํา  เพื่อใหประกอบอาชีพได และ
เพื่อนําไปปรับปรุงความเปนอยูของตนเอง ประกอบกับจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา         
ดานวิชาชีพใหกับผูตองขังของ  กรมราชทัณฑ  (2532  :  25)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตองขัง 
สามารถนําไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัวภายหลังพนโทษ  ระยะเวลาที่ตองอยูใน
เรือนจํากลางนครปฐม  สวนมากต่ํากวา 6 ป จึงเปนเหตุใหผูตองขังไดใชเวลาที่ตองโทษใหเปน
ประโยชนในการเรียนวิชาชีพเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ  ผูตองขังสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัวภายหลังพนโทษ จึงทําใหมีการตัดสินใจเลือก
เรียนวิชาชีพดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ รอส และเจนนี  (Ross and  Jennie 
1976  :  2697 –  A)   ไดศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาในโปรแกรม
การศึกษา  ผูใหญ  คือ ตองการเปนบุคคลที่มีการศึกษา  ตองการมีความสุข และตองการมีสถาน
ภาพทางการทํางาน  ทําใหมีความพยายามจึงมีผลการเรียนอยูในระดับดี

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพดานตาง ๆ  4 ดาน ดังน้ี  ดาน
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพของเรือนจํากลาง
นครปฐม

2.1 ตามความคิดของผูบริหาร
ดานหลักสูตร พบวาการสอนตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ทําใหผู เรียนมองเห็นชองทางประกอบอาชีพได ทั้งนี้เพราะผูเรียนวิชาชีพซึ่งเปนผูตองขัง           
ในเรือนจํากลางนครปฐม ซึ่งไมมีความรูในเร่ืองการประกอบอาชีพและไมมีอาชีพเปนหลักแหลงที ่      
แนนอน เมื่อตองโทษจําคุกอยูในเรือนจําจึงมีโอกาสไดศึกษาวิชาชีพตางๆ จึงทําใหมองเห็นชอง
ทางที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพอยางอิสระไดภายหลังพนโทษไปแลว ทั้งนี้
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สอดคลองกับความเห็นของ สุนทร สุนันทชัย ( 2529 :121-122 ) ที่กลาวถึงจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาวิชาชีพระยะส้ันวา เพื่อใหผูเรียนมีงานทําเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพดวยตนเองได
และเพื่อนําไปปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนทั้งยังสอดคลองกับจุดมุงหมายในการจัดการ
ศึกษาอบรมดานวิชาชีพใหกับผูตองขังของ กรมราชทัณฑ (2532 : 25 ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูตองขังสามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนและครอบครัวหลังจากที่พนโทษไปแลว สวน
เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรูความเขาใจที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนอยูใน
ระดับดีต่ําสุด และเนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิมของผูเรียนอยูในระดับดีต่ําสุด 
แสดงใหเห็นวาเนื้อหาวิชาชีพยังไมเหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนและไมสอดคลอง
กับภูมิลําเนาเดิมของผูเรียน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนวิชาชีพเนนการ
สอนใหผูเรียนวิชาชีพไดเรียนรูและฝกปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะในเรือนจําแตละแหง
ไดเนนใหฝกปฏิบัติจริงเพื่อฝกทักษะใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่ง      
ผูเรียนวิชาชีพอยูในวัยผูใหญมีประสบการณในดานอาชีพพอสมควรจึงเรียนรูไดเร็วในภาคปฏิบัติ
สอดคลองกับงานวิจัยของ   ณัฐ  จุลสุวรรณ (2537 : 173)    พบวาครูผูสอนควรเนนทักษะ
ประสบการณในการฝกปฏิบัติ  เพื่อใหผูตองขังเรียนรูไดงาย  เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายให
ความรู วิชาชีพตาง  ๆ   แก ผู เ รียนอยู ในระดับดีต่ําสุดเพราะวิทยากรยังเกรงกลัวเร่ือง              
ความปลอดภัยและงบประมาณในการเชิญวิทยากรนั้นมีจํากัด เรือนจําจึงควรประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เชิญวิทยากรมาใหความรู

ดานสื่อการเรียนการสอน พบวาครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ใชส่ือ วัสดุ อุปกรณ อยางทั่วถึง และครูผูสอนวิชาชีพมีความรู ความสามารถและความชํานาญ
ในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ เพราะครูผูสอนเห็นความสําคัญในการใชส่ือในการเรียนการสอน 
เพราะส่ือการสอนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของการศึกษาเปนตัวกลางที่จัดทําใหผูเรียนไดมีความ
เขาใจในบทเรียนอยางเต็มที่ ทั้งนี้สอดคลองกับความเห็นของ ชัยยงค พรหมวงศ (2521 : 90) ที่
ไดใหความหมายของส่ือการสอนไววา “ส่ือการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และวิธีการเปน      
ส่ือกลางใหผูสอนสามารถสงหรือถายทอดความรูหรือประสบการณไปยังผูเรียนไดอยางมี       
ประสิทธิภาพ” ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสมอยูในระดับพอใชจึงตองจัดหาส่ือใหเหมาะสม
กวาที่เปนอยูเพื่อพัฒนาส่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและตองมีการแนะแนวดานแหลงส่ือใหมากกวา
เดิมเพราะอยูในระดับพอใช
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ดานการวัดผลและประเมินผล        พบวา     ครูผูสอนประเมินผลจากความ
รับผิดชอบในการทํางานและมีสวนรวมของผูเรียนทั้งนี้สอดคลองกับหลักการวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่กําหนดใหมีการประเมินผล (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
: ม.ป.ป.) และพบวาครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญเห็นดวยตอการที่จะใหครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียน
วิชาชีพมีโอกาสรวมกันในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในแตละวิชาชีพ เพราะเปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมทําใหไดรูขอตกลงรวมกันที่จะนําไปปฏิบัติ  เพื่อจะไดนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน นอกจากนี้การวัดผลเนนการนําความรูทักษะไปใชมากกวาการ
เนนความจํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนการสอนวิชาชีพเปนวิชาทักษะที่ตองฝกจากภาคปฏิบัติ
มากกวา   ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติดวยผูเรียนวิชาชีพมีสวนรวมกับครูผูสอนวิชาชีพในการกําหนดเกณฑการประเมินอยู
ในระดับพอใชจึงควรใหผูเรียนวิชาชีพและครูผูสอนวิชาชีพมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ          
การประเมินรวมกัน

2.2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาชีพ
ดานหลักสูตร พบวาหลักสูตรซึ่งกําหนดข้ึน โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน   

จะเนนการฝกทักษะ เปนการสรางประสบการณโดยตรงใหกับผูเรียน สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดอยางแทจริง  กอปรกับผูตองขังซึ่งเปนผูเรียนมีพื้นความรูต่ํา  ถาหากเนนทางทฤษฏี
จะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายจึงเนนภาคปฏิบัติ ทําใหผูเรียนมีความรู ความชํานาญ 
สามารถมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งหลักการดังกลาวสอดคลองกับ   
แนวคิดของ จอหน  ดิวอ้ี  ที่กลาววาการเรียนรูโดยการกระทํา  (learning  by  doing)  ยังสอด
คลองกับผลงานวิจัยของ วินัย  สายหงษ  (2528  :  93)  พบวาดานเนื้อหาหลักสูตร ควรเนน          
ภาคปฏิบัติ ยึดหลักใหผูเรียนคิดเปน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณัฐ   จุลสุวรรณ  
(2537  :  172)   พบวาเนื้อหาของหลักสูตร ควรเนนใหเห็นชองทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต  ดังนั้น ครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญจึงมีความคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับดําเนินการอยูใน
ระดับดี เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาในระดับพอใช ฉนั้นจึงตองมีการนําหลักสูตรไป
พิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใชสอนวิชาชีพ

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาครูผูสอนวิชาชีพมีความเห็นวา ครูผูสอนให
ความสนใจกับผูเรียนอยางทั่วถึง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดใหสอดคลองและยืดหยุนตาม
สภาพในเรือนจํากลางนครปฐม ครูผูสอนมีทักษะในการถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ 
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และสามารถใชอุปกรณการเรียนการสอนไดเหมาะสม  ครูผูสอนสวนใหญใชวิธีสอนโดยวิธีการ
สาธิตใหผูเรียนดูกอนลงมือปฏิบัติจริง  ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนวิธีนี้เปนวิธีที่
เหมาะสมวิธีหนึ่ง กับการฝกทักษะ  ความชํานาญ  เกี่ยวกับวิชาชีพ ทําใหผูเรียนเห็นการปฏิบัติ
เกิดการเรียนรูไดเร็ว  สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ  จุลสุวรรณ  (2537  :  173)  พบวา          
ครูผูสอนควรเนนทักษะในการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดงาย เรือนจําเชิญวิทยากรมา
บรรยายใหความรูวิชาชีพสาขาตางๆ แกผูเรียนอยูในระดับพอใช ยังมีปญหาในดานความ     
ปลอดภัยและดานงบประมาณซึ่งมีจํากัด

ดานสื่อการเรียนการสอน พบวาครูผูสอนวิชาชีพมีความเห็นวาครูผูสอนมี
ความชํานาญในการใชส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  ในระดับดีสูงสุดและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การใชส่ืออยางทั่วถึง และครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม จะเห็นไดวาครูผูสอนสวนใหญเห็น
ความสําคัญในการใชส่ือเพราะชวยในการเรียนการสอนไดสะดวกและไดผลดี เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาและมีความคิดสรางสรรค  สอดคลองกับแนวคิดของ รัตนา  พุมไพศาล (2533 : 112) ที่ได
อธิบายความหมายของส่ือการสอนวา หมายถึง ตัวกลางที่ชวยนําและถายทอดความรูจากผูสอน
ไปยังผูเรียน ทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนตามที่ตั้งไวในจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสมอยูในระดับพอใชนั้นแสดงวาตองมีการปรับปรุงดานส่ือให
เหมาะสมกับวิชาชีพและตองมีการแนะแนวดานแหลงส่ือการสอนใหผูเรียนวิชาชีพใหมากข้ึน
เพราะอยูในระดับพอใช เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียนการสอนวิชาชีพและการ
แจกเอกสารประกอบการสอนอยูในระดับพอใช จึงตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เพื่อจะไดมี
ส่ือการสอนใหเพียงพอและประหยัดงบประมาณ

ดานวัดผลและประเมินผล ครูผูสอนวิชาชีพมีความเห็นวา ครูผูสอนวัดผลและ
ประเมินผล จากการสังเกตความสนใจในการเรียนของผูเรียน และประเมินผลโดยการตรวจผล
งานในการฝกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ สอดคลองกับหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันที่กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผล (กรมการศึกษานอกโรงเรียน : ม.ป.ป.)  
นอกจากนี้พบวาครูผูสอนสวนใหญเนนความสําคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียน      
การสอน จากภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนการสอนวิชาชีพเปนวิชา
ทักษะที่ตองฝกความชํานาญจากภาคปฏิบัติมากกวา ดังนั้น การวัดผลและประเมินผลจึงตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติดวย สวนการวัดผลประเมินผล  
ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร ครูผูสอน
ควรไดรับการอบรมการสอนผูใหญและวิธีการวัดผลและประเมินผล ไดตรงตามความมุงหมาย
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ของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ อาชัญญา  สิริยานนท  (2527  :  บทคัดยอ)  พบวา 
ในการวัดผลและประเมินผลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ และควร
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่จัดการเรียน  
การสอนอยูในระดับดีต่ําสุดยังมีปญหาเพราะครูผูสอนวัดผลยังไมครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร
ควรจัดอบรมวิธีการวัดผลและประเมินผล

2.3 ตามความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพ
ดานหลักสูตร พบวาเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตร ทําใหผูเรียนวิชาชีพมองเห็น

ชองทางประกอบอาชีพไดอยูในระดับดีสูงสุด แสดงวาสวนใหญไมมีปญหาในดานหลักสูตร  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะเรือนจํากลางนครปฐมใชหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเปนหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐาน เนื้อหาวิชาชีพในหลักสูตรทําใหผูเรียนวิชาชีพมองเห็นชองทางประกอบอาชีพ  ทั้ง
นี้อาจเปนเพราะผูเรียนวิชาชีพเปนกลุมเปาหมายพิเศษที่ขาดความรู และทักษะในวิชาชีพ และไม
มีความรูในการประกอบอาชีพ เมื่อมีโอกาสไดศึกษา  วิชาชีพตาง ๆ ที่ทางเรือนจํากลางนครปฐม
จัดใหเรียน จึงทําใหผูเรียนมองเห็นวาหลักสูตรวิชาชีพจะเปนชองทางในการประกอบอาชีพ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐ  จุลสุวรรณ  (2537 :  172)  ที่พบวา นักศึกษาวิชาชีพมีความ
คิดเห็นวา หลักสูตรเนนใหเห็นชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคตและสอดคลองกับผลงาน
วิจัยของวินัย  สายหงษ  (2528  :  93)  พบวาหลักสูตรควรเนนใหผูเรียนมองเห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถสรางงานอาชีพดวยตนเอง  เนื้อหาหลักสูตรเนนการฝกทักษะ เพื่อ
เปนฐานในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษเนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิมของ
ผูเรียนระดับพอใช ฉะนั้น ควรมีการแนะแนวใหกับผูที่จะเรียนวิชาชีพใหตรงกับสาขาวิชาที่มีอยูใน
ภูมิลําเนาเดิม

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาผูเรียนวิชาชีพมีความเห็นวา ครูผูสอนมี
ความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอนอยูในระดับดีมาก ศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม จะพิจารณาคัดเลือกครูผูสอนที่มีความรู ความสามารถ 
มีทักษะและประสบการณ ทั้งในเนื้อหาวิชาที่สอน และมีเทคนิควิธีการสอนเปนอยางดี ซึ่งสอด
คลองกับความคิดเห็นของ   เชียรศรี  วิวิธสิริ  (2530  :  107 – 108)  ที่กลาววา ครูสอนนักศึกษา
ผูใหญที่ดีจะตองรูจักและเขาใจในองคประกอบของการเรียนการสอน คือ ตัวครูผูสอน ตัวผูเรียน 
หลักสูตรเนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน  และรวมทั้งส่ือตาง ๆ นั่นคือ ครูผูสอนตองมีความแมนยํา
ในหลักสูตร และเนื้อหาวิชามีทักษะความชํานาญในวิธีการและเทคนิค การถายทอดความรู 
ตลอดทั้งกลวิธีในการสอนจึงไปสัมพันธกับผลวิจัยที่พบคือ ครูผูสอนมีทักษะและประสบการณใน
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การถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติอยูในระดับดี สวนเรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ใหความรู วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียนอยูในระดับดีต่ําสุดนั้น บางสาขาวิชาชีพวิทยากรมีนอย 
และงบประมาณจํากัด จึงควรประสานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน

ดานสื่อการเรียนการสอน พบวาผูเรียนวิชาชีพมีความเห็นวา ครูผูสอนมี
ความรู ความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือ วัสดุ อุปกรณ อยูในระดับดีสูงสุด ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะเปนตัวกลางที่ชวยใหครูถายทอดความรู ความคิด และทัศนคติไปยังผูเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาครูผูสอนมีความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือใน
การสอนก็จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหผูเรียนมีการ
เก็บส่ือ วัสดุ อุปกรณ ภายหลังเสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอยอยูในระดับดี สวน
เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียนการสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสม อยูใน
ระดับดีต่ําสุด  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวามีผูเรียนจํานวนมาก และมีสาขาวิชาชีพที่เปดสอนจํานวน
มาก และเรือนจําอาจจะขาดงบประมาณในการซื้อส่ือการเรียนการสอนวิชาชีพ ทําใหส่ือเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชาชีพไมเพียงพอ  ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหสภาพการจัดการเรียนการ
สอนในขอนี้อยูในระดับดีต่ําสุด

ดานวัดผลและประเมินผล พบวามีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
ดี  แสดงใหเห็นวาสวนใหญไมมีปญหาในดานการวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้ อาจเปนเพราะครู  
ผูสอนมีความเขาใจในเร่ืองวัดผลและประเมินผลเปนอยางดีและเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปน   
รายขอ พบวาขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดีสูงสุด คือ ครูผูสอน วัดผลและ
ประเมินผลจากการสังเกต ดูความสนใจในการเรียนของผูเรียน  แลวนํามาประเมินผลโดยการ
มอบหมายงานใหทํา เปนการฝกใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงของแตละคน จึงมีการ
ทดสอบ สังเกต สัมภาษณ โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทํางาน และมีสวนรวมของ   
ผูเรียน จากความตั้งใจและผลงานที่ออกมาแลวนํามาประเมินผล  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐ  จุลสุวรรณ  (2537  :  174)  พบวา การวัดผลและประเมินผล พิจารณาจากความสนใจใน
ชั้นเรียน ผลงานที่ปฏิบัติและกระบวนการแกปญหา ดังนั้น ครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญจึงมีความ
คิดเห็นในดานนี้อยูในระดับดี สวนผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการกําหนดเกณฑการประเมินผล 
อยูในระดับดีต่ําสุด  และพบวาครูผูสอนสวนใหญเห็นดวยตอการที่จะใหครูผูสอน และผูเรียนมี
โอกาสรวมกันในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในแตละวิชาชีพ ทั้งนี้ เพราะการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมดวย ทําใหไดรูขอตกลงที่จะนําไปปฏิบัติรวมกัน ทั้งครูผูสอนและ     
ผูเรียน จะไดทราบทั้งขอดีและขอบกพรองของตน เพื่อจะไดนําไปปรังปรุงการเรียนการสอน       
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ใหดีข้ึน ดังนั้น การวัดผลและประเมินผลจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับการเรียนการสอน         
ในภาคปฏิบัติดวย

3. ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม จําแนกตามตัวแปรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
วิชาชีพท่ีเรียน อาชีพเดิม ระยะเวลาท่ีอยูในเรือนจํา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพและการ
ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ

3.1 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามเพศ
โดยภาพรวมและรายดานผูเรียนวิชาชีพเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงกวาเพศชายทั้ง  4  ดาน  คือ ดานหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับผล
งานวิจัยของ แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี (บทคัดยอ 2539.) พบวาอาจารยวิทยาลัยสารพัดชาง
ในกรุงเทพมหานคร    ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานสอนวิชาชีพ
ระยะส้ันโดยรวม และรายดานผูเรียน ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการประเมินผล และดานส่ือการ
สอน แตกตางกัน

3.2 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามอายุ
โดยภาพรวมผูเรียนวิชาชีพที่มีอาย ุ 41 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพสูงกวาผูเรียนวิชาชีพในกลุมอายุ 31 – 40 ป และอายุต่ํากวา   
21 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีอาย ุ41 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นทุกดานสูง
ที่สุดอยูในระดับดี   รองลงมาพบวาผูเรียนวิชาชีพที่มีอายุระหวาง  31 – 40   ป   มีความคิดเห็น
ดานหลักสูตรและดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี และผูมีอายุระหวาง 31 – 30 ป มี
ความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับดี ผูเรียน
วิชาชีพที่มีอายุต่ํากวา  21  ป  มีความคิดเห็นทุกดานต่ําสุดอยูในระดับดี  ซึ่งสอดคลองกับผล
งานวิจัยของ  สมศรี สงาศิลป (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนสายอาชีพของโรงเรียนผูใหญในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง พบวาผูเรียนสายอาชีพที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตาง
กันในดานครูผูสอน ผูเรียน และการวัดผลและประเมินผล

3.3 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ที่มีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 อยูในระดับดี 
รองลงมาไดแกผูเรียนวิชาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประถมศึกษาปที่ 6-7 ต่ํากวาประถม
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ปที่ 4 สูงกวาชั้นมัธยมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ระดับการศึกษาของผูเรียนแตละระดับมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ณัฐ จุลสุวรรณ (2537:166) ที่พบวานักศึกษาผูใหญสายอาชีพที่มีพื้นฐานความรูเดิมระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันโดยภาพรวมและเปนรายดานแตกตางกัน

3.4 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามวิชาชีพท่ีเรียน
โดยภาพรวมผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ผูเรียนวิชาชีพชางอาหาร-ขนม มีความคิดเห็นอยูในลําดับ
สูงสุด รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาชางอาหาร-ขนม อยูใน
ลําดับสูงสุดทุกดาน ดานหลักสูตร รองลงมาไดแกชางแกะสลักไม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
รองลงมาไดแกชางจักสานหวาย ดานส่ือการเรียนการสอน รองลงมาไดแก ชางไมเฟอรนิเจอร 
ดานวัดผล และประเมินผล รองลงมาไดแกชางไมเฟอรนิเจอร     เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ผูเรียนวิชาชีพ จําแนกตามวิชาชีพที่เรียนมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ณัฐ จุลสุวรรณ (2537 : 170) ที่ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญสายอาชีพใน
เรือนจําคลองเปรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันพบวานักศึกษาผูใหญ
สายอาชีพที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นดานเนื้อหาและหลักสูตรดานการเรียนการ
สอน ดานการวัดผลประเมินผล ดานการนําไปใชทุกดานแตกตางกัน

3.5 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามอาชีพเดิม
โดยภาพรวมผูเรียนวิชาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม พบวาผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชีมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ดีสูงสุด รองลงมาอาชีพเดิมชางไม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักสูตรผูเรียนที่มี
อาชีพเดิมธุรกิจสวนตัวมีความคิดเห็นระดับสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญช ี ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญชีมีความคิดเห็นระดับสูงสุด รองลงมาไดแก   
ผูเรียนที่มีอาชีพเดิมเย็บผา สวนดานส่ือการเรียนการสอนและดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนที่
มีอาชีพเดิมชางไมมีความคิดเห็นระดับสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีอาชีพเดิมบัญช ี   ซึ่ง   
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณราวัลย  จิตติพันธ  ที่พบวาอาชีพที่แตกตางกัน  คือรับราชการ   
ประกอบอาชีพสวนตัว รับจาง คาขายนั้น อาชีพรับจางมีความตองการ ดานความรูพื้นฐานมาก
ที่สุด
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3.6 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูในเรือนจํา
โดยภาพรวมผูเรียนวิชาชีพที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 ป มีความคิด

เห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุดรองลงมาไดแกผูเรียนที่มี
ระยะเวลาอยูในเรือนจําต่ํากวา 6 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 6-10 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาคือผูเรียนที่มีระยะ
เวลาที่อยูในเรือนจํา 10 ปข้ึนไป สวนดานส่ือการเรียนการสอนผูเรียนที่มีระยะเวลาอยูในเรือนจํา 
6-10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาคือ   
ผูเรียนที่มีระยะเวลาที่อยูในเรือนจําต่ํากวา 6 ป ซึ่งสอดคลองกับผลงานของ ณัฐ จุลสุวรรณ 
(2537 : 185) ที่พบวานักศึกษาผูใหญสายอาชีพที่มีระยะเวลาที่ตองโทษตางกันมีความคิดเห็น
แตกตางกัน

3.7 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพ
โดยภาพรวมผูที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันระดับดีมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบันพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตร   ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีพในปจจุบัน ดีมาก ดี พอใชและออน มีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดาน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ คารูเธอร  ( Caruther  1976 : 1978 – A)  พบวานักเรียนที่มีผล
การเรียนสูงสุดคือ นักเรียนที่เรียนจากครูที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตรและมีประสบ
การณมาก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรองลงมาเปนอําดับสองคือนักเรียนที่เรียนจากครู
ที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตรแตมีประสบการณนอย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรองลงมาเปนอันดับสามคือนักเรียนที่เรียนจากครูที่มีประสบการณมากแตไมไดฝกฝนมา
เพื่อสอนวิทยาศาสตรและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยที่สุดคือนักเรียนที่เรียนจากครู
ที่ไมมีประสบการณและไมไดรับการฝกฝนมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร

3.8 ผูเรียนวิชาชีพจําแนกตามการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ
โดยภาพรวมพบวาผูเรียนที่มีการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพดวยตนเองมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่
มีการตัดสินใจตามเพื่อนอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักสูตรและดานการ
จัดการเรียนการสอนผูเรียนที่มีการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพดวยตนเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยูในระดับดีสูงสุด รองลงมาไดแกผูเรียนที่มีการตัดสินใจ
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ตามเพื่อน สวนดานส่ือการเรียนการสอนและดานวัดผลและประเมินผล ผูเรียนที่มีการตัดสินใจ
เลือกเรียนวิชาชีพดวยตนเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอยู  
ในระดับดี สูงสุด  รองลงมาไดแก ผู เ รียนที่มีการตัดสินใจจากการแนะนําของเจาหนาที่                 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลิทวิน และสตริงเกอร (Litwin and Strenger) ที่พบวาองคการ
ใดที่การตัดสินใจอยูกับสวนกลางบุคลากรจะมีความรูสึกไมพึงพอใจ ในงานองคการใดที่บุคลากร    
มีความสัมพันธที่ดีตอกันและมีการกระจายอํานาจบุคลากรจะมีความพึงพอใจในงานและ      
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค

4 . ปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเ รียนสายอาชีพดานหลักสูตร              
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลตามความคิด
เห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ และผูเรียนวิชาชีพ ของเรือนจํากลางนครปฐม

ดานหลักสูตรวิชาชีพบางรายวิชาไมมีความสอดคลองกับความตองการของ       
ผูเรียนคือ หลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน ผูเรียนมีความสนใจเรียนมากแตก็ไมสามารถเรียนไดตาม
ความตองการ เพราะแตละหลักสูตรรับจํานวนจํากัด จึงจําเปนตองใหผูเรียนเรียนในสาขาวิชาชีพ
ที่ไมตรงกับความตองการ หลักสูตรบางสาขาวิชาชีพเปดสอนใชเวลานอยเกินไป  ทําใหผูเรียน  
ไมไดฝกทักษะ จึงไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เนื้อหาในหลักสูตรกวางตองมา
ประยุกตใช ระยะเวลาที่ใชในการสอนวิชาชีพ บางคร้ังมีปญหาเกี่ยวกับตัวผูเรียน คือ             
ยายเรือนจํา  พักการลงโทษ  วันลดโทษ  วิชาแกะสลักไม มีปญหา คือ ในภูมิลําเนาของผูเรียน    
มีตลาดแรงงานนอย หลักสูตรบางหลักสูตรเปนความตองการของผูเรียน   แตศูนยการศึกษา  
นอกโรงเรียนจังหวัดไมสามารถอนุมัติหลักสูตรได จึงไมสามารถเปดสอนได คือ   วิชาผลิตภัณฑ
ที่ใชในครัวเรือน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ      
มีความคิดเห็นวา   การเชิญวิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานที่ตองการใหความรู  วิทยากรบางคน
ไมอยากเขาไปในเรือนจํา เนื่องจากเกรงกลัวเร่ืองความปลอดภัย เพราะวิทยากรบางคนมอง      
ผูเรียนนาเกรงกลัว เนื่องจากคําวา  “ผูตองขัง”    “นักโทษ”   และมีปญหาเกี่ยวกับการเขาออก
ของวิทยากรเพราะการจะใหบุคลากรภายนอกเขาไปภายในเรือนจําแตละคร้ัง ตองไดรับ        
การอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะเขาได บางคร้ังเจาหนาที่เรือนจําออกมารับชาเพราะติด
ภารกิจภายในเรือนจํา ปญหาดานงบประมาณที่ไดรับเพื่อเปนคาตอบแทนวิทยากรมีจํานวน
จํากัด อาคารสถานที่ไมเพียงพอ ขณะสอนมีเสียงรบกวนในการถายทอดความรูดานการสอน 
วิชาชีพ ครูมีปญหา คือ ผูเ รียนมีพื้นความรูพื้นฐานต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ             
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รัตนา  พลับพลา  (2533 :  บทคัดยอ)  พบวาผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตาง ๆ ที่
ไมใชเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นฐานทางการศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ําอายุมาก   
สายตามองไมชัด  ในการถายทอดความรูดานการสอนวิชาจักสานหวาย มีปญหาในระยะแรก
เพราะบางคนไมมีพื้นฐานมากอน ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรม การเรียนการสอน
อยางมีอิสระ     เพื่อสงเสริมการเรียนรูในดานประชาธิปไตยในการดําเนินงานมีปญหาคือ ผูเรียน
ไมคอยกลาแสดงออกและการสอนความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ใหกับผูเรียนวิชาชีพครูผูสอน
สอนไปแลวบางสวนไมปฏิบัติตาม

ดานสื่อการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ มีความ    
คิดเห็นวา บางสาขาวิชาไมสามารถจัดซื้อไดเพราะงบประมาณมีจํากัดและไมเพียงพอ  เพราะ  
ผูเรียนมีจํานวนมาก อุปกรณนอย ขาดส่ือ วัสดุ อุปกรณ ที่ทันสมัยไมทันกับการเปล่ียนแปลง
ความเจริญกาวหนาของวิทยาการใหม ๆ  ผูเรียนไมมีสวนรวมในการพิจารณาซื้อ เพราะครูผูสอน
เคยชินกับการสอนที่ใชส่ือเหมือนกันทุกหลักสูตรจึงส่ังซื้อเอง ขาดงบประมาณในการซื้อส่ือ        
ที่ทันสมัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรีย  นาคนิยม (2528 : 57)  พบวาปญหาสําคัญในดาน
ส่ือการสอน ไดแก วัสดุอุปกรณฝกวิชาชีพเกาไมทันสมัยอยูในสภาพไมสมบูรณและ มีจํานวน   
ไมเพียงพอกับนักศึกษา  เพราะส่ือเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เปนส่ิงสําคัญในการเรียนการสอน 
วิชาชีพ จะทําใหเกิดความมั่นใจไดประสบการณตรง (วินัย  สายหงษ  2533 : 63)

 ดานการวัดผลและประเมินผล ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ      
มีความคิดเห็นวามีผูไมรูหนังสือ ทําใหการทดสอบพื้นฐานความรูเดิมกอนทําการสอนมีปญหา 
บางสาขาวิชาชีพไมไดทดสอบความรูเดิม หากแตพิจารณาความสมัครใจ และความตั้งใจจริง
ของผูเรียนการวัดผลและประเมินผลของผูเรียนในเรือนจํา จะเนนไปในภาคปฏิบัติโดยมอบหมาย
ใหทํางานและมีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ แลวนํามาประเมินผลเปนการฝกทักษะจาก
ประสบการณตรง โดยพิจารณาจากความตั้งใจ และผลงานที่ออกมาแลวนํามาประเมินผล       
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ  จุลสุวรรณ  (2537  :  174)  พบวาการวัดผลและประเมินผล
พิจารณาจากความสนใจในชั้นเรียน ผลงานที่ปฏิบัติและกระบวนการแกไขปญหา  ดังนั้น        
ครูผูสอนวิชาชีพจึงมีความคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับดี
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ความคิดเห็นของผูเรียนวิชาชีพสวนใหญเห็นวามีสภาพการจัด

การเรียนการสอนอยูในระดับดีเกือบทุกดาน แตผลการสอบถามผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพยังมี
ปญหาในดานตาง ๆ ดังนั้นทั้งผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ จึงตองการใหสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน   ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้

ดานหลักสูตร
1. ควรใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทําหลักสูตรตามความตองการของ           

ผูเรียนวิชาชีพ  เมื่อศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสนอเพื่อขออนุญาตเปดสอน    
วิชาชีพจะไดอนุมัติหลักสูตร ตามความตองการของผูเรียนวิชาชีพได

2. ควรเพิ่มวิชาชีพตามความตองการของผูเรียนวิชาชีพ และใหเหมาะกับภูมิลําเนา
และความตองการของตลาดแรงงาน

3. จัดอบรมและนําครูผูสอนวิชาชีพศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
4. ใหเรือนจํากลางนครปฐมไดนําหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปน 

หลักสูตรกลาง เพื่อทําความเขาใจ ชี้แจงครูผูสอนวิชาชีพและศึกษาคนควาอางอิงไวที่เรือนจํา 
เพื่อประกอบการขออนุญาตเปดสอนวิชาชีพ  และใหใชหลักสูตรที่สรางรวมกันระหวางเรือนจํา  
และการศึกษานอกโรงเรียน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.  เรือนจํากลางนครปฐม  ควรจัดกลุมผูเรียนวิชาชีพที่มีพื้นฐานความรูต่ําใหได

เรียนการศึกษาสายสามัญควบคูไปดวย จะไดมีความรูอานออกเขียนไดมากข้ึนเพื่อสะดวกตอ
การจัดการเรียนการสอน

2.  ควรจัดอบรมครูผูสอนในดานประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และเทคนิค  
ตาง ๆ ที่สามารถจะทําใหผูเรียนไดกลาแสดงออกและไดปฏิบัติตาม

3. กรมราชทัณฑ  ควรจัดประชุมสัมมนาครูผูสอน ผูบริหาร ที่เกี่ยวของกับการจัด
สอนวิชาชีพในเรือนจําทั่วประเทศ  ทําใหทราบสภาพปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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4. เรือนจําควรทําความเขาใจกับครูผูสอนวิชาชีพในการเขาออกในเรือนจําและ    
จะทําใหครูผูสอนวิชาชีพไดคลายความกังวลในเร่ืองความปลอดภัย

ดานสื่อการเรียนการสอน
1.  เรือนจํากลางนครปฐมควรประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชน ส่ือ บุคคล ไดรับทราบ  

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะไดมีการบริจาคเงิน ส่ิงของ อุปกรณการเรียนการสอน และ
วิทยากร มาชวยเหลือกิจกรรมของเรือนจํากลางนครปฐม

2.  ควรสงเสริมใหครูผูสอนวิชาชีพใชส่ือการสอนวิชาชีพควบคูไปกับการสอน   
ปฏิบัติจริง

3. เชิญวิทยากรวิชาชีพสาขาตาง ๆ  ที่มีความชํานาญมาใหความรูแกครูผูสอน  
วิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพ

4. เชิญจัดหางานจังหวัด พัฒนาฝมือแรงงาน สารพัดชางและหนวยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชนเขารวมดําเนินกิจกรรม

5.  จัดทําเอกสารแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
6. ควรใหครูผูสอนวิชาชีพแนะแนวแหลงส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรู  

และเมื่อพนโทษจะไดไปจัดซื้อส่ือไดถูกตอง
7. จัดหาส่ือที่ทันสมัย

ดานการวัดผลและประเมินผล
1. ควรจัดใหมีการแขงขันทักษะอาชีพ ที่เปดสอนในเรือนจํากลางนครปฐม  จะได

เปนแรงกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาฝมือของตนเอง  และเปนการวัดผลและประเมินผลดวย จะได
นําไปประกอบอาชีพอิสระเมื่อพนโทษ

2.  ควรมีการติดตามผลผูเรียนวิชาชีพที่พนโทษไปแลว
3.  ควรใหมีการรายงานผลการเรียนอยางตอเนื่อง
4.  ควรอบรมครูผูสอนวิชาชีพดานวัดผลและประเมินผล
5.  ควรใหครูผูสอนวิชาชีพและผูเรียนวิชาชีพมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจําทุกแหง      

เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน
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2. ควรจะไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนวิชาชีพ
และผูเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจําทุกแหงในดาน     
หลักสูตร ครูผูสอนวิชาชีพ ผูเรียนวิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน      
และดานการวัดผลและประเมินผล

3. ควรศึกษาการติดตามผลผูเรียนวิชาชีพจากเรือนจํากลางนครปฐมที่พนโทษ     
ไปแลว

4. ควรศึกษาทัศนะผูบริหารเรือนจําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพใหกับ                      
ผูตองขัง

5.  ควรศึกษาสภาพการทํางานของผูตองขังที่พนโทษในสถานประกอบการ
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
-  แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
เร่ือง

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงคจะศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ในเรือนจํากลางนครปฐมที่ผูเรียนเรียนจบวิชาชีพแลว  เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไป
กําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

 ในเรือนจํา กลางนครปฐม
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

        ในเรือนจํากลางนครปฐม
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามสภาพความเปนจริงจะเปน

ประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้  เพราะจะทําใหทราบสภาพการจัดการเรียนการสอน     
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการจัด
การเรียนการสอนวิชาชีพใน     เรือนจํากลางนครปฐมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

      ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามของผูบริหารเปนความลับสูงสุด
4. ขอขอบคุณผูบริหารเปนอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว กรุณา 

สง แบบสอบถามคืนดวย จักเปนพระคุณอยางสูงยิ่ง

           ชื่อผูวิจัย  นางอัญชุลี     จันทรมณี
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาศึกษาผูใหญ และการศึกษาตอเนื่อง
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูบริหาร
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แบบสอบถาม

ตอนท่ี  1   ขอมูลเบื้องตนของผูบริหาร
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   /   ลงใน  (  3 )  หนาขอความและเติมคําหรือขอความ

ลงในชองวางใหตรงกับความจริงมากที่สุด

1.  เพศ
      (      )    ชาย                        (     )   หญงิ

2.  อายุของผูบริหารในปจจุบัน ……………… ป

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของผูบริหาร
(    )     ปริญญาตรี   (    )    สูงกวาปริญญาตรี
(    )      อ่ืน ๆ…………. ………..

4. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง
(    )     ผูบัญชาการเรือนจํา  (    )    ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง
(    )     เจาหนาที่บริหารราชทัณฑ  (    )    หัวหนาฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
(    )     อาจารยใหญโรงเรียนผูใหญ  (    )     นักทัณฑวิทยา
(    )     เจาหนาที่ฝายการศึกษา

5. ทานไดดํารงตําแหนงมาแลว…………….ป
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ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม รวม 4  ดาน คือดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองวางระดับความคิดเห็นทางขวามือตาม
ความคิดเห็นของทานเองเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐมแหงนี้

ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานหลักสูตร

1. เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรู ความเขาใจที่
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน…. ……. ……. …….. ….. …...

2. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรงกับ
ความตองการของผูเรียน……………………. ……. ……. …….. ….. …...

3. หลักสูตรวิชาชีพที่ผูเรียนสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน…………………... ……. ……. …….. ….. …...

4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา…… ……. ……. …….. …... …...
5. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนสามารถ

ปรับเปล่ียนได………………………………. ……. ……. …….. ….. …...
6. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนมีการให

ความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม…...……….. ……. ……. …….. ….. …...
7. เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนมอง

เห็นชองทางประกอบอาชีพได……………… ……. ……. …….. ….. …...
8. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิม

ของผูเรียน………………………………… ……. ……. …….. ….. …...
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุดขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
9. เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่

เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษ…………………………………… ……. ……. …….. ….. …...

10. เนื้อหาวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน
และแกปญหาเปน…………………………… ……. ……. …….. ….. …...

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา

ชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน..………………. ……. ……. …….. ….. …...
12. ครูผูสอนมีทักษะ  และประสบการณในการ

ถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ…… ……. ……. …….. ….. …...
13. ครูผูสอนสามารถใชอุปกรณ  ประกอบการ-

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม……………. ……. ……. …….. ….. …...
14. ครูผูสอนใหความสนใจกับผูเรียนอยางทั่วถึง ……. ……. …….. ….. …...
15. ผูเรียนไดฝกปฏิบัติและใชอุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชอยางทั่วถึงกันทุกคน…..…………. ……. ……. …….. ….. …...
16. ครูผูสอนเนนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูและ

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง……………….………. ……. ……. …….. ….. …...
17. เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู

วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียน ……………… ……. ……. …….. ….. …...
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุดขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
18. ครูผูสอนโดยวิธีการสาธิตใหผูเรียนดูกอน

ลงมือปฏิบัติ………………………………… …….. ……. …….. ….. …...
19. ครูผูสอนดําเนินการสอนดวยกระบวนการแก

ปญหาใหผูเรียน…………………………… …….. ……. …….. ….. …...
20. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิด

เห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาชีพ …….. ……. …….. ….. …...

ดานสื่อการเรียนการสอน
21. ส่ืออุปกรณ ที่นํามาใชในการฝกภาคปฏิบัติ

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา…………………… …….. ……. …….. ….. …...
22. เรือนจําจัดหาวัสดุ ในการฝกภาคปฏิบัติใน

การเรียนวิชาชีพเพียงพอกับจํานวนผูเรียน… …….. ……. …….. ….. …...
23. ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความ

ชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ ………… …….. ……. …….. ….. …...
24. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การใชส่ือ วัสดุอุปกรณ อยางทั่วถึง..…… …….. ……. …….. ….. …...
25. ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ใชในการฝก

ภาคปฏิบัติการเรียนวิชาชีพมีความทันสมัย …….. ……. …….. ….. …...
26. เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียน

การสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสม... …….. ……. …….. ….. …...
27. มีการแจกเอกสารประกอบการสอนอยาง

ทั่วถึง……………………………………….. …….. ……. …….. ….. …...
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุดขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
28. ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภายหลัง

เสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย …….. ……. …….. ….. …...
29. ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม………… …….. ……. …….. ….. …...
30. มีการแนะแนวดานแหลงส่ือการสอน…….. …….. ……. …….. ….. …...

ดานวัดผลและประเมินผล
31. ครูผูสอนแจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคและ

เกณฑการผานวิชาชีพกอนจะมีการเรียน…… …….. ……. …….. ….. …...
32. ผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการกําหนด

เกณฑการประเมินผล………………………. …….. ……. …….. ….. …...
33. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอน……………………… …….. ……. …….. ….. …...
34. มีการวัดผลและประเมินผลระหวางเรียนมี

สวนทําใหผูเรียนสนใจในการเรียน…………. …….. ……. …….. ….. …...
35. ครูผูสอนทําการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอนภาคทฤษฎี……..……………. …….. ……. …….. ….. …...
36. เกณฑที่ใชประเมินสอดคลองกับความ

มุงหมายของหลักสูตร………………………. …….. ……. …….. ….. …...
37. ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบใน

การทํางานและมีสวนรวมของผูเรียน……….. …….. ……. …….. ….. …...
38. ครูผูสอนวัดและประเมินผลจากการสังเกตดู

ความสนใจในการเรียนของผูเรียน…………. …….. ……. …….. ….. …...
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุดขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
39. การวัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใชมาก

กวาการเนนความจํา……………..……….. …….. ……. …….. ….. …...
40. การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการตรวจ

ผลงานในการฝกภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม…………………………………… …….. ……. …….. ….. …...

ตอนท่ี 3          แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาชีพ     ใน
เรือนจํากลางนครปฐมรวม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ดานส่ือการเรียนการสอน  และดานวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง         โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ         ใน
เรือนจํากลางนครปฐม

ปญหาดานหลักสูตร
1.  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม ซึ่งมีการประสานงาน

รวมกันระหวางกรมราชทัณฑและกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมและมีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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2.   เนื้อหาวิชาชีพในหลักสูตรที่จัดสอนเหมาะสมกับผูเรียนในเรือนจําหรือมีปญหา
อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

       3.   ระยะเวลาที่ใชในการสอนวิชาชีพแตละวิชาชีพเหมาะสมกับหลักสูตรที่สอน
แตละคร้ังหรือไมและมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

4. มีปญหาเกี่ยวกับการสอนความรูดานคุณธรรม จริยธรรม  ใหกับผูเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

5. มีปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพที่จัดสอนในเรือนจํากลางนครปฐมในการนํา
ผลผลิตของผูเรียนไปจําหนายไดตรงกับความตองการของตลาดหรือไม และมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ครูผูสอนวิชาชีพที่เขามาสอนในเรือนจํากลางนครปฐมมีปญหาอะไรบาง

กับเรือนจํากลางนครปฐม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.  การสอนของครูและผูเรียนวิชาชีพในการดําเนินงานกิจกรรมกลุมสัมพันธมีปญหา
หรืออุปสรรคอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.  เรือนจํากลางนครปฐม   มีวิธีการอยางไรเพื่อใหครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได
ทํากิจกรรม  การเรียนการสอนอยางมีอิสระเพื่อสงเสริมการเรียนรูในดานประชาธิปไตย และ
ในการดําเนินการมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.  เรือนจํากลางนครปฐมไดมีการนิเทศดานกิจกรรมการเรียนการสอนดานถายทอด
ความรูของครูผูสอนวิชาชีพหรือไม และมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5.  เรือนจํากลางนครปฐมมีปญหา หรืออุปสรรคในการเชิญวิทยากรสาขาวิชาชีพ
ตาง ๆ มาใหความรูแกผูเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน
1.  ในการใชส่ือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีใหม ๆ ในการจัดการศึกษาสายอาชีพของ

ครูผูสอน และผูเรียน ผูบริหารมีสวนในการแนะนําและมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2.  การสอนวิชาชีพครูผูสอนไดนําส่ือ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ มาใชใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาหรือไม และมีปญหา หรืออุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

3.  เรือนจําใหโอกาสครูผูสอน และผูเรียนในการพิจารณาการจัดซื้อส่ือ เคร่ืองมือ และ
วัสดุอุปกรณ ที่นํามาใชในการจัดสอนวิชาชีพในเรือนจําอยางไร และมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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4.  เรือนจํามีส่ือ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ เพียงพอที่จะใชในการประกอบการเรียน
การสอนและมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

5.  เรือนจําเคยแนะแนวดานแหลงส่ือการเรียนการสอนใหครูผูสอนและผูเรียนอยางไร
และมีปญหา หรืออุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ปญหาดานการวัดผลและประเมินผล
1.  เรือนจําไดมีการทดสอบพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนกอนทําการสอนวิชาชีพหรือ

ไมอยางไร และมีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2.  การประเมินผลของครูผูสอนจากความรับผิดชอบในการทํางานและการมีสวนรวม
ของผูเรียนเรือนจํามีสวนในการประเมินผลอยางไร และมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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3.  การวัดผลผูเรียน เรือนจําและครูผูสอนไดรวมกันวัดผลใหครอบคลุมเนื้อหาตาม
หลักสูตรหรือไม และมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

4.  การประเมินผลโดยการตรวจผลงานภาคปฏิบัติของผูเรียน ผูบริหารมีสวนรวมใน
การประเมิน และมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

5.  ในการที่ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผลการเรียน
วิชาชีพผูบริหารมีความคิดเห็นอยางไร และมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบสอบถาม
เร่ือง

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงคจะศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ในเรือนจํากลางนครปฐมที่ผูเรียนเรียนจบวิชาชีพแลว  เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไป
กําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของครูผูสอน
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพใน

เรือนจํากลางนครปฐม
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพใน

เรือนจํากลางนครปฐม
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามสภาพความเปนจริงจะเปน

ประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้  เพราะจะทําใหทราบสภาพการจัดการเรียนการสอน     
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการจัด
การเรียนการสอนวิชาชีพใน     เรือนจํากลางนครปฐมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  ผู
วิจัยจะเก็บแบบสอบถามของ ครูผูสอนเปนความลับสูงสุด

4. ขอขอบคุณครูผูสอนทุกทานเปนอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว 
กรุณาสงแบบสอบถามคืนดวย

           ชื่อผูวิจัย  นางอัญชุลี     จันทรมณี
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาศึกษาผูใหญ และการศึกษาตอเนื่อง
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูผูสอน
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แบบสอบถาม

ตอนท่ี  1   ขอมูลเบื้องตนของครูผูสอน
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   /   ลงใน  (   )  หนาขอความและเติมคําหรือขอความ

ลงในชองวางใหตรงกับความจริงมากที่สุด

1. เพศ
      (      )    ชาย        (     )   หญิง

2. อายุของครูผูสอนในปจจุบัน ……………… ป

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอน
(    )    มัธยมศึกษา   (    )    อนุปริญญา
(    )     ปริญญาตรี   (    )    อ่ืน ๆ…………. ………..

4. ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการสอนวิชาชีพ……….ป

5. วิชาชีพที่สอน……………………………………….
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ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม รวม 4  ดาน คือดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองวางระดับความคิดเห็นทางขวามือตาม
ความคิดเห็นของทานเองเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ในเรือนจํากลางนครปฐมแหงนี้

ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานหลักสูตร

1. เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน …… ….. …… ……. …….

2. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรงกับ
ความตองการของผูเรียน…….……………… …… ….. …… ……. …….

3. หลักสูตรวิชาชีพที่ผูเรียนสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน………………….. …… ….. …… ……. …….

4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา…
5. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนสามารถ

ปรับเปล่ียนได……………………………… …… ….. …… ……. …….
6. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนมีการให

ความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม…...……… …… ….. …… ……. …….
7. เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนมอง

เห็นชองทางประกอบอาชีพได……………… …… ….. …… ……. …….
8. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิม

ของผูเรียน………………………………… …… ….. …… ……. …….
9. เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่

เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษ…………………………………… …… ….. …… ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
10. เนื้อหาวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน

และแกปญหาเปน………………………… …… ….. …… ……. …….

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหา

วิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน..…………… …… ….. …… ……. …….
12. ครูผูสอนมีทักษะ  และประสบการณในการ

ถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ…… …… ….. …… ……. …….
13. ครูผูสอนสามารถใชอุปกรณ  ประกอบการ-

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม…………… …… ….. …… ……. …….
14. ครูผูสอนใหความสนใจกับผูเรียนอยางทั่วถึง.. …… ….. …… ……. …….
15. ผูเรียนไดฝกปฏิบัติและใชอุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชอยางทั่วถึงกันทุกคน…..………….. …… ….. …… ……. …….
16. ครูผูสอนเนนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูและ

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง……………….……… …… ….. …… ……. …….
17. เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู

วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียน ……………… …… ….. …… ……. …….
18. ครูผูสอนโดยวิธีการสาธิตใหผูเรียนดูกอน

ลงมือปฏิบัติ………………………………… …… ….. …… ……. …….
19. ครูผูสอนดําเนินการสอนดวยกระบวนการแก

ปญหาใหผูเรียน…………………………… …… ….. …… ……. …….
20. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิด

เห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาชีพ …… ….. …… ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานส่ือการเรียนการสอน

21. ส่ืออุปกรณ ที่นํามาใชในการฝกภาคปฏิบัติ
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา…………………… …… ….. …… ……. …….

22. เรือนจําจัดหาวัสดุ ในการฝกภาคปฏิบัติใน
การเรียนวิชาชีพเพียงพอกับจํานวนผูเรียน… …… ….. …… ……. …….

23. ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ ………… …… ….. …… ……. …….

24. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การใชส่ือ วัสดุอุปกรณ อยางทั่วถึง..…… …… ….. …… ……. …….

25. ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ใชในการฝก
ภาคปฏิบัติการเรียนวิชาชีพมีความทันสมัย …… ….. …… ……. …….

26. เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียน
การสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสม... …… ….. …… ……. …….

27. มีการแจกเอกสารประกอบการสอนอยาง
ทั่วถึง……………………………………….. …… ….. …… ……. …….

28. ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภายหลัง
เสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย …… ….. …… ……. …….

29. ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม…………. …… ….. …… ……. …….
30. มีการแนะแนวดานแหลงส่ือการสอน………. …… ….. …… ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานวัดผลและประเมินผล

31. ครูผูสอนแจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคและ
เกณฑการผานวิชาชีพกอนจะมีการเรียน…… …… ….. …… ……. …….

32. ผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการกําหนด
เกณฑการประเมินผล………………………. …… ….. …… ……. …….

33. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอน……………………… …… ….. …… ……. …….

34. มีการวัดผลและประเมินผลระหวางเรียนมี
สวนทําใหผูเรียนสนใจในการเรียน…………. …… ….. …… ……. …….

35. ครูผูสอนทําการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี……..…………… …… ….. …… ……. …….

36. เกณฑที่ใชประเมินสอดคลองกับความ
มุงหมายของหลักสูตร…………………….… …… ….. …… ……. …….

37. ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบใน
การทํางานและมีสวนรวมของผูเรียน……….. …… ….. …… ……. …….

38. ครูผูสอนวัดและประเมินผลจากการสังเกตดู
ความสนใจในการเรียนของผูเรียน…………. …… ….. …… ……. …….

39. การวัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใชมาก
กวาการเนนความจํา……………..……….. …… ….. …… ……. …….

40. การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการตรวจ
ผลงานในการฝกภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม. …… ….. …… ……. …….
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม รวม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดานส่ือการเรียนการสอน  และดานการวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
เรือนจํากลางนครปฐม

ปญหาดานหลักสูตร
1.  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพที่ดําเนินการจัดในเรือนจํากลางนครปฐม

สอดคลองความตองการของผูเรียนหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2. เนื้อหาวิชาชีพในหลักสูตรมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

3. ระยะเวลาที่ใชในการสอนวิชาชีพในแตละสาขาวิชามีปญหา  อุปสรรค  อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

4.  การสอนความรูดานคุณธรรม  จริยธรรมใหกับผูเรียนวิชาชีพ  ครูผูสอน  มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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5.  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสาขาวิชาตาง ๆ ที่จัดสอนในเรือนจํากลางนครปฐมไดมีการ
สํารวจความตองการของตลาดแรงงานหรือไมและมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูผูสอนมีปญหาเกี่ยวกับการเตรียมการสอนอะไรบาง

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมสัมพันธเพื่อเปนการสรางความเขาใจอัน
ดีตอกันใหแกผูเรียน  ครูผูสอนมีปญหา  อุปสรรคอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

3.  ครูผูสอนไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีอิสระเพื่อสง
เสริมการเรียนรูในดานประชาธิปไตยนั้นมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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4. ในการถายทอดความรูดานการสอนวิชาชีพครูผูสอนมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. การเชิญวิทยากรสาขาวิชาชีพตาง ๆ มาใหความรูแกผูเรียนมีปญหา  อุปสรรค
อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน
1.  การใชส่ือ และวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีใหม ๆ ในการจัดการศึกษาสายอาชีพมีปญหา

อุปสรรค อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2.  ครูผูสอนมีปญหาอะไรบางในการนําส่ือ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ มาใชในการเรียนการ
สอนวิชาชีพที่จะทําใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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3.  ในการพิจารณาเสนอและจัดซื้อส่ือ เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ  ที่นํามาใชในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม มีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

4. ส่ือ เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐมมีเพียงพอหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. การแนะแนวดานแหลงส่ือการเรียนการสอนของครูผูสอนมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ปญหาดานการวัดผลและประเมินผล
1.  การทดสอบพื้นฐานความรูเดิมกอนทําการสอนวิชาชีพที่ผูเรียนจะเรียนมีปญหา

อุปสรรคอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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2.  ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบในการทํางานและมีสวนรวมของผูเรียนมี
ปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

3.  ในการวัดผลผูเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนมีปญหา
อุปสรรคอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

4.  การประเมินผลของครูผูสอนโดยการตรวจผลงานปฏิบัติของผูเรียนมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5.  ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนในการมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนในแตละวิชาชีพนั้นมีปญหา อุปสรรคอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบสอบถาม
เรื่อง

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงคจะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ในเรือนจํากลางนครปฐมที่ผูเรียนเรียนจบวิชาชีพแลว  เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไป
กําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลาง
นครปฐม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้
ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

        ในเรือนจํากลางนครปฐม
        ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

         ในเรือนจํากลางนครปฐม
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามความคิดเห็นของผูเรียน

ซึ่งขอมูลจะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้  เพราะจะทําใหทราบสภาพการจัด
การเรียนการสอนวิชาชีพใน     เรือนจํากลางนครปฐม  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางนครปฐมใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามของผูเรียนเปนความลับ

4. ขอขอบคุณผูเรียนทุกคนเปนอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม  เสร็จเรียบรอยแลว
5. กรุณาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยดวย

     ชื่อผูวิจัย   นางอัญชุลี      จันทรมณี
        นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญ และการศึกษาตอเนื่อง

                                             มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูเรียน
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แบบสอบถาม

ตอนท่ี  1   ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนวิชาชีพ
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   /   ลงใน  (    )  หนาขอความและเติมคําหรือขอความ

ลงในชองวางใหตรงกับความจริงมากที่สุด
1. เพศ
      (      )    ชาย          (     )  หญิง
2. อายุของผูเรียนในปจจุบัน ……………… ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของผูเรียน

(    )   ต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   (    )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
(    )   ชั้นประถมศึกษาปที ่6-7   (    )   ชั้นมัธยมศึกษา
(    )   สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา   (    )   ปริญญาตรี
(    )   อ่ืน ๆ …………………………..

4. วิชาชีพที่เรียน (หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ ตอบเพียงอยางเดียว)
(     )  ชางตัดผมชาย (     )   ชางจักสานหวาย
(     )  ชางดัดผม - เสริมสวย (     )    ชางจักสานกรงนก
(     )  ชางอาหาร – ขนม (     )    วิชาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
(     )  ชางเชื่อมโลหะ             (     )    วิชาแกะลายกระจก
(     )  ชางแกะสลักไม (     )    วิชาทําเทียนผลไม
(     )  ชางปูน (     )    ชางไมเฟอรนิเจอร

5. อาชีพเดิมกอนเปนผูตองขัง………………………………………………
6. ระยะเวลาที่ตองอยูในเรือนจํากลางนครปฐม …………….. ป
7. ผลการเรียนวิชาชีพที่ทานสอบได

(     )  ดีมาก (     )   ดี
(     )  พอใช (     )  ออน
(     )  ตก

8. การตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ
(     )  ดวยตนเอง (     )  ตามเพื่อน
(     )  การแนะนําของเจาหนาที่ (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ
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ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ในเรือนจํากลางนครปฐม รวม 4  ดาน คือดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองวางระดับความคิดเห็นทางขวามือ
ตามความคิดเห็นของทานเองเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ในเรือนจํากลางนครปฐมแหงนี้

ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานหลักสูตร

1. เนื้อหาวิชาชีพเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน …… ……. ……. ……. …….

2. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนตรงกับ
ความตองการของผูเรียน…….……………… …… ……. ……. ……. …….

3. หลักสูตรวิชาชีพที่ผูเรียนสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน………………….. …… ……. ……. ……. …….

4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา… …… ……. ……. ……. …….
5. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนสามารถ

ปรับเปล่ียนได………………………………. …… ……. ……. ……. …….
6. หลักสูตรวิชาชีพที่เรือนจําเปดสอนมีการให

ความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม…...……… …… ……. ……. ……. …….
7. เนื้อหาวิชาชีพตามหลักสูตรทําใหผูเรียนมอง

เห็นชองทางประกอบอาชีพได………………. …… ……. ……. ……. …….
8. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับสภาพภูมิลําเนาเดิม

ของผูเรียน…………………………………. …… ……. ……. ……. …….
9. เนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมุงใหผูเรียนมีทักษะที่

เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษ……………………………………… …… ……. ……. ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
10. เนื้อหาวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน

และแกปญหาเปน………………………… …… ……. ……. ……. …….

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหา

วิชาชีพตามหลักสูตรที่เปดสอน..…………… …… ……. ……. ……. …….
12. ครูผูสอนมีทักษะ  และประสบการณในการ

ถายทอดความรูดานการสอนภาคปฏิบัติ…… …… ……. ……. ……. …….
13. ครูผูสอนสามารถใชอุปกรณ  ประกอบการ-

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม……………. …… ……. ……. ……. …….
14. ครูผูสอนใหความสนใจกับผูเรียนอยาง

ทั่วถึง……………………………………….. …… ……. ……. ……. …….
15. ผูเรียนไดฝกปฏิบัติและใชอุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชอยางทั่วถึงกันทุกคน…..………… …… ……. ……. ……. …….
16. ครูผูสอนเนนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูและ

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง……………….……… …… ……. ……. ……. …….
17. เรือนจําเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู

วิชาชีพสาขาตาง ๆ แกผูเรียน………………. …… ……. ……. ……. …….
18. ครูผูสอนโดยวิธีการสาธิตใหผูเรียนดูกอน

ลงมือปฏิบัติ………………………………… …… ……. ……. ……. …….
19. ครูผูสอนดําเนินการสอนดวยกระบวนการ

แกปญหาใหผูเรียน…………………………. …… ……. ……. ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
20. ครูผูสอนเกิดโอกาสใหผูเรียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน
วิชาชีพ……………………………………… …… ……. ……. ……. …….

ดานสื่อการเรียนการสอน
21. ส่ืออุปกรณ ที่นํามาใชในการฝกภาคปฏิบัติ

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา…………………… …… ……. ……. ……. …….
22. เรือนจําจัดหาวัสดุ ในการฝกภาคปฏิบัติใน

การเรียนวิชาชีพเพียงพอกับจํานวนผูเรียน… …… ……. ……. ……. …….
23. ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความ

ชํานาญในการใชส่ือวัสดุ อุปกรณ ………… …… ……. ……. ……. …….
24. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การใชส่ือ วัสดุอุปกรณ อยางทั่วถึง..……… …… ……. ……. ……. …….
25. ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ใชในการฝก

ภาคปฏิบัติการเรียนวิชาชีพมีความทันสมัย …… ……. ……. ……. …….
26. เรือนจํามีหนังสือแบบเรียนหรือคูมือการเรียน

การสอนวิชาชีพใหอยางเพียงพอ/เหมาะสม... …… ……. ……. ……. …….
27. มีการแจกเอกสารประกอบการสอนอยาง

ทั่วถึง………………………………………… …… ……. ……. ……. …….
28. ผูเรียนมีการเก็บส่ือวัสดุ อุปกรณ ภายหลัง

เสร็จส้ินการเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย …… ……. ……. ……. …….
29. ครูผูสอนมีส่ือการสอนที่เหมาะสม…………. …… ……. ……. ……. …….
30. มีการแนะแนวดานแหลงส่ือการสอน………. …… ……. ……. ……. …….
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ความเหมาะสมในการดําเนินการ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1
ดานวัดผลและประเมินผล

31. ครูผูสอนแจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคและ
เกณฑการผานวิชาชีพกอนจะมีการเรียน…… …… ……. ……. ……. …….

32. ผูเรียนมีสวนรวมกับผูสอนในการกําหนด
เกณฑการประเมินผล………………………. …… ……. ……. ……. …….

33. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอน……………………… …… ……. ……. ……. …….

34. มีการวัดผลและประเมินผลระหวางเรียนมี
สวนทําใหผูเรียนสนใจในการเรียน………….. …… ……. ……. ……. …….

35. ครูผูสอนทําการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี……..…………… …… ……. ……. ……. …….

36. เกณฑที่ใชประเมินสอดคลองกับความ
มุงหมายของหลักสูตร………………………. …… ……. ……. ……. …….

37. ครูผูสอนประเมินผลจากความรับผิดชอบใน
การทํางานและมีสวนรวมของผูเรียน……….. …… ……. ……. ……. …….

38. ครูผูสอนวัดและประเมินผลจากการสังเกตดู
ความสนใจในการเรียนของผูเรียน…………. …… ……. ……. ……. …….

39. การวัดผลเนนการนําความรู ทักษะไปใชมาก
กวาการเนนความจํา……………..……….. …… ……. ……. ……. …….

40. การประเมินผลจากครูผูสอนโดยการตรวจ
ผลงานในการฝกภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม……………………………………. …… ……. ……. ……. …….
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ตอนท่ี 3          แบบสอบถามความคิดเห็นผูเรียนเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน วิชาชีพ
ในเรือนจํากลางนครปฐมรวม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน  ดานส่ือการเรียนการสอน และดานวัดผลและประเมินผล

คําชี้แจง         โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในเรือนจํา
กลางนครปฐม

ปญหาดานหลักสูตร
1.  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่เรือนจํากลางนครปฐมประสานกับศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม จัดใหกับผูเรียนตรงกับความตองการของผูเรียนหรือไม และมี
ปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

2.  ผูเรียนมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาชีพเหมาะสมกับผูเรียนหรือไมเหมาะสมและมี
ปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3.  ชวงระยะเวลาที่ครูผูสอนสอนวิชาชีพมีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่สอนหรือไมและ
มีปญหา อุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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4.  ครูผูสอนวิชาชีพมีปญหาในการใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม  อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

4. มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรวิชาชีพที่ทานเรียนแลวนําผลผลิตไปจําหนายไมได
เพราะไมตรงกับความตองการของตลาด มีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ผูเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตองจดบันทึกอยางไรบาง

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

2.  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนแบบกลุมสัมพันธหรือไมและมีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3.  การที่ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนอยางมีอิสระผูเรียนมีปญหา
อะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4.  ผูเรียนรับความรูที่ครูผูสอนถายทอดใหมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

5.  การที่เรือนจําเชิญวิทยากรสาขาวิชาชีพตาง ๆ มาใหความรู  ผูเรียนมีความคิดเห็นวา
เหมาะสม อยางไร และมีปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน
1.  ผูเรียนไดใชส่ือ และวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีใหม ๆ หรือไม  และในการใชมีปญหา

อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

2.  ผูเรียนไดใชส่ือ และวัสดุอุปกรณ ในการเรียนวิชาชีพสอดคลองกับวิชาชีพที่เรียนอยาง
ไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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3.  ผูเรียนมีสวนรวมในการพิจารณา และ เสนอการจัดซื้อส่ือ เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ
ในการเรียนวิชาชีพหรือไม และมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

4.  ส่ือ เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณในการเรียนวิชาชีพมีเพียงพอหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

5.  เรือนจํา และครูผูสอนมีการการแนะแนวแหลงส่ือการเรียนวิชาชีพใหแกผูเรียนดวยวิธี
การอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ปญหาดานการวัดผลและประเมินผล
1.  ผูเรียนไดทดสอบพื้นฐานความรูเดิมกอนเรียนวิชาชีพหรือไมและมีปญหาอยางไรบาง

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

2.  การประเมินผล ของครูผูสอนประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานและการ
มีสวนรวมของผูเรียนทานคิดวามีความเหมาะสม และมีปญหาอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210

3.  การที่ครูผูสอนวัดผลผูเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรนั้นผูเรียนมีปญหา หรือ
อุปสรรคอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

4.  การประเมินผลผูเรียนจากการตรวจผลงานภาคปฏิบัติผูเรียนมีปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

5.  ผูเรียนไดมีโอกาสในการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาชีพรวมกับครูผูสอนมี
ปญหา หรืออุปสรรคอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ นางอัญชุลี    จันทรมณี
ที่อยู 183 หมู 2  แขวงบางระมาด  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร (หมูบาน

มหาดไทย 2)
ที่ทํางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม    ตําบล

ธรรมศาลา  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2502 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดตรณาราม

อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2506 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปที่ 6 จากโรงเรียนธีราศรมวิทยา

อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏรธานี
พ.ศ. 2510 สําเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนการชางสตรีสงขลา

อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2512 สําเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิค

ภาคใตสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จากวิทยาลัยครู

กาญจนบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2543            เขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผูใหญ
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พ.ศ. 2545 ไดรับทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับทุนจากเรือนจํากลางนครปฐม
ไดรับทุนจากอาสาคุมประพฤติ เรือนจํากลางนครปฐม
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ประวัติการทํางาน
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