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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ติดตามผลการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพอิสระ  และการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  ของผูจบหลักสูตร      
วิชาอาชีพระยะสั้น  จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ปงบประมาณ  2545  และ 2) เพ่ือ
ศึกษาปญหาอุปสรรค   ในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  สาขาวิชา การถนอมอาหาร        
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3  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชการ
คํานวณ หาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content)
 ผลการวิจัยพบวา  การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง โดยภาพรวมและรายขอ  พบวาอยูในระดับมาก    
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ผิดพลาดทางดานการเงิน  สามารถเจรจากูเงินเพื่อมาลงทุนจนเปนผลสําเร็จ อยูในระดับปานกลาง    และในการ
ประกอบอาชีพเคยมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการทางดานการเงินอยูในระดับนอย
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The purposes of this research were to 1) follow up  the  knowledge applying in daily living, 
private working and labour  market of  students who had attended a short-course vocational training  after 
having  graduated from Non- Formal Education Centre, Kamphaeng Saen District Nakhon Pathom Province in 
the fiscal  year  2002,  2)  to study the students’ problems in knowledge  applying. The 168 samples by using 
the Simple Random Sampling technique were students in a short – course vocational training  in the field of 
food preservation, textiles, tie dye, beading and knitting rope bags,  including  three students for interviewing 
selected  by using the  Purposive Sampling Technique. The research  instruments were questionnaire and 
interviews forms. Data was analized by   percentage mean   standard  deviations and content analysis.

The  research  found that the students graduated from short-course vocational training  were able
to apply their knowledge into their daily lives at  “high” level.

They can also apply  their  knowledge  into  their   jobs at  “high” level. Whereas, the ability to
solve financial  problem, and to negotiate for  the loan were at “medium” level. Mistakes occurred from their
financial  management were at  “low” level. 

In term of applying their knowledge to labour  markets, in general and in detial, it  was found at
“high” level.

The problems in  this study was  found that, in the instruction there was a lack of  materials. The
students were lack of basic skill  and experiences in their learning areas, high price of learning materials and the
products made were not good, there was no “Learning source” in the  community  to exchange experience and
learning.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิด   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ   
มีความคิด  ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง   
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ รวมเปนพลังสรางสรรคและพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน จากความเจริญกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง
วัฒนธรรม   ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม ยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน  ทั้งใน
เมืองและชนบท การที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุขนั้น    
จําเปนจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน 2536 : 5)
                  การศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ
มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางการพัฒนาความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    กระบวนการศึกษาจึงมีผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญของ
การพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2535 : 4 - 5)   ดังนั้น การศึกษาที่จัดให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนจึงตองมีความสอดคลองกับความเปนจริงของวิถีชีวิตของ
ประชาชนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน เสริมสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรม สามารถทําใหมีการกระจายรายไดไปสูชนบทมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนประชาชนสามารถรวมกลุมในการสรางสรรคงาน มีโอกาส มีงานทําในทองถ่ินของ
ตนเอง
                   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ไดกําหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เนนคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของ
การพัฒนา  เนนการพัฒนาคนใหเต็มศักยภาพทั้งทางดานรางกาย  จิตใจและสติปญญาควบคูกับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดลอม รวมแกปญหาตาง ๆ ของสังคมไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม   โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวา      เปนกระบวนการที่เตรียมนําคนไทย   และ
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สังคมไทยใหกาวเขาสูยุคใหมอยางมั่นคงและรูทันโลก       โดยกําหนดสังคมไทยที่พึงประสงคใน
อนาคตเปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงองคความรูเขากับภูมิปญญาไทย
สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู    โดยใหบุคคลไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องหลากหลายวิธีเรียน 
สนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา   เพื่อเปดโอกาสใหครอบครัว ชุมชน และทองถ่ินมี
บทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น   ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพ เสรีภาพ ความยุติธรรมและมีการพัฒนาที่สมดุล  บนพื้นฐานของความ
เปนไทย   ซ่ึงจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืนและตอเนื่อง   ทําใหคนไทยมีความสุขที่แทจริงใน
ระยะยาว

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)   ยังคงให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปน
องครวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางดานตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม โดยยกระดับทักษะฝมือของบุคคลใหไดมาตรฐาน และสอดคลองกับโครงสรางการ
ผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถ คิดเปน ทําเปน  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
การสงเสริมใหคนมีงานทํา  โดยมุงสรางผูประกอบอาชีพสวนตัว และผูประกอบการ ขนาดเล็ก
เนนการพัฒนาคนใหเต็มศักยภาพทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  ควบคูกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม   ซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทํา “แผนการศึกษา ศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ”  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และมาตรา  33 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงจะเปลี่ยนชื่อใหมเปน  “แผนการศึกษาแหงชาติ” ขึ้นเปนแผน 
ยุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองตองกันทั้งประเทศ   ในชวงระยะเวลา 15  ป   
ตั้งแต พ.ศ.  2545 - 2559     อยางบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดาน   ดวยการนําสาระตามกําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล  ที่มุงพัฒนาสังคมใหเปน
สังคมแหงความรู  นําพาสูไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู  ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียม
กันที่จะเรียนรู ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางรายได พาประเทศใหรอดพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 ข : 9 – 10 )
                   แผนการศึกษาแหงชาติ มีวัตถุประสงคและนโยบายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  และการศึกษาภาคบังคับจํานวน   9  ป  ใหแกเด็ก
และเยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจน   เด็กเรรอน    หรือเด็กที่อยูในทองถ่ินหางไกล  ที่ยังไมไดรับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   หรือยังไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  พรอมทั้งเปด
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โอกาสที่สองคือการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ  เพื่อรองรับประชากรที่พลาดโอกาส
และพนจากการศึกษาในระบบ ใหไดรับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอยางทั่วถึงเพิ่มพูนความรู
และทักษะอยางตอเนื่องตามความตองการ  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมในสังคมอยางพึ่ง
ตนเองได สําหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่ดําเนินการอยูในปจจุบันยังไมหลากหลายเพียงพอ
จึงตองเพิ่มขยายใหทันกับความตองการของสังคมและประชากรผูใฝรูในการศึกษาเพิ่มเติม  ทักษะ
และอาชีพของตน  จากเจตนารมณในการจัดการศึกษา ซ่ึงมุงใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตทําใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงจําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเครือขายและคลัง
ความรู  เปนแหลงทรัพยากรทางการศึกษาแกประชาชนอยางกวางขวาง ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให
การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ    เพื่อพัฒนากําลังคนทุกระดับในภาคการผลิตตาง ๆ  และเปดโอกาสใหทุกคน
ยกระดับความรู  ความสามารถในทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ   2545 ก : 20 – 21 )

กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวยงานระดับกรม  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มี     
บทบาทหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไปที่อยูนอกระบบโรงเรียน       
โดยเฉพาะผูที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส  และดอยโอกาสทางการศึกษา  โดยการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ตลอดจนสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อใหประชาชนสามารถไดรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต กลาวคือ

1. จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาพื้นฐานใหประชาชน
สามารถรูหนังสือ   อานออกเขียนได   จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษา   
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนจัดการศึกษาสายอาชีพ ซ่ึงจะเปน        
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตอไป

2.  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย    เปนการจัดโอกาส และทางเลือกใหกับประชาชนทั่วไป
ใหไดรับขาวสาร ขอมูล ตลอดจนการจัดสภาพ    และสถานการณใหเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติใน
วิถีการดํารงชีวิต ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิถีชีวิต ใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง

3. สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน  ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมาย ผูรับบริการที่อยูในระบบโรงเรียนใหมีความรู

ในปงบประมาณ  2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสายอาชีพไวในนโยบายที่  3  ( กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2545 : 5)  มีสาระดังนี้  คือ จัด
สงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยดําเนินการ ดังนี้
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1. จัดและประสานความรวมมือในการดําเนินงานจัดการศึกษาอาชีพ โดยจัดใหมี     
ขอมูลสารสนเทศดานอาชีพ  การตลาด  กองทุนและทะเบียนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ

2.  สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการนํากระบวนการคิดเปน  การนําภูมิปญญาทองถ่ิน  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพสวนบุคคลและของชุมชน  เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดใหกับตน
เองและชุมชนตามแนวทางโครงการ   “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ”

4. จัดการศึกษาดานอาชีพ  โดยรวมกับสถานประกอบการและจัดใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและทองถ่ิน

5. จัดและพัฒนาการเรียนรูดานอาชีพใหครบวงจร  ทั้งดานการผลิต  การตลาดและ
การพัฒนาผลผลิต  โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ใหมีระบบการสงตอ  เพื่อกอใหเกิด   
การสรางงานและการกระจายอํานาจ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน มีนโยบายกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอก         
โรงเรียนใหเขาถึงประชาชนมากที่สุด   จึงไดจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขึ้น   
ทั่วประเทศ  โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2536

ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  สํานักงานปลัด
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (กฎกระทรวงวาดวย
การแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2546)

จากการแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนสถานภาพเปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  คือ

1. จัดทําขอเสนอนโยบาย  แผนและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในและตางประเทศ

2.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

3.  สงเสริมสนับสนุน  ประสานงาน  ระดมทรัพยากร พัฒนาแหลงการเรียนรู ศูนย
การเรียน และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยและเครือขาย  รวมทั้ง
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กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

4. สงเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพรการเรียนรู และใหบริการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา  สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา

5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนสถานศึกษา
ในราชการบริหารสวนกลาง     สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม       กองสงเสริม
ปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2536  มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1.  จัดทําแผนจุลภาค เพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ
 2.  วางระบบและวางแผนการติดตามผลการใหบริการการศึกษาในพื้นที่ทุกจุด

3.  แสวงหาแนวทางการบริการใหเจาะลึกในกลุมเปาหมายเฉพาะในอําเภอ นอกเหนือ
จากการใหบริการกลุมเปาหมายทั่วไป

4.  ขยายเครือขายการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
                  5.  จัดตั้งศูนยการเรียนและจัดระบบการใหบริการการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ    
                  6.  นําเทคโนโลยีมาใชงานทะเบียน  นักศึกษาสายสามัญ  โดยเฉพาะโปรแกรม IT

บทบาทภารกิจ ไดแก
1. จัดการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพและการศึกษาตาม

อัธยาศัย
2.  วางแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอําเภอ
3.  ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนเครือขายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้ง

พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน องคกรทองถ่ิน องคกรรัฐ องคกรเอกชน และประชาชนใหเปน
เครือขายการศึกษานอกโรงเรียน

4. กํากับดูแล นิเทศ ติดตามและรายงานผล   การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนใน
พื้นที่

5.  ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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จากภารกิจในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ      ศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน
ใหกับประชาชนในพื้นที่  นับตั้งแตปงบประมาณ  2537  เปนตนมา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนผูสมัครเรียนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นของ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
                 อําเภอกําแพงแสน  ปงบประมาณ  2537 - 2545

ปงบประมาณ จํานวนกลุม จํานวนผูสมัครเรียน
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545

18
12
8

10
8

22
34
44
42

314
217
146
191
132
366
535
823
867

รวม 198 3,591

ที่มา :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2537 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 11.       
         :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2538 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 20.
         :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2539 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 35.
         :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2540 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 38.
         :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2541 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 41.
         :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2542 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 45.
        :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2543 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 49.
        :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2544 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 51.
        :  ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน,  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ ปงบประมาณ
2545 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 52.
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จากขอมูลขางตน  จะเห็นไดวา  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ไดจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพใหกับประชาชนมาแลว จํานวน 3,591  คน
อยางไรก็ตาม   แมวาจํานวนผูสมัครเรียนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นจะเพิ่มมากขึ้น       ซ่ึงแสดงวา
หลักสูตรดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน     แตขณะเดียวกันก็ยังไมมีการ
ติดตามผลการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นที่ผานมา วา  สามารถนําความรู
ไปใชไดมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใชหรือไมดวยเหตุนี้   ผูวิจัยในฐานะ
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม   จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาวาผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น ประจํา ปงบประมาณ  2545  ซ่ึงมี  15  สาขาวิชา   
ดังตารางที่  2

ตารางที่  2  ประเภทหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นปงบประมาณ  2545 (ตุลาคม 2544 – กันยายน
2545) จํานวนผูสมัครเรียนและผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น

ลําดับที่ สาขาวิชา จํานวนกลุม ผูสมัครเรียน
ผูที่ผานการฝก

อบรม ( ประชากร)
1. ชางตัดเสื้อสตรี 10 200 170
2. ถนอมอาหาร 6 124 113
3. อาหาร – ขนม 4 85 85
4. ทอผา 4 80 80
5. มัดยอม 3 60 60
6. รอยลูกปด 3 59 59
7. คอมพิวเตอร 2 45 45
8. เพาะเห็ด 2 45 45
9. ผาบาติก 2 45 45

10. ถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง 1 24 24
11. สานกระดาษ 1 20 20
12. ปุยชีวภาพ 1 20 20
13. ดอกไมใบยาง 1 20 20
14. ซอมเครื่องใชไฟฟา 1 20 20
15. นวดแผนไทย 1 20 15

รวม 42 867 821
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โดยทําการศึกษา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ในปงบ
ประมาณ 2545 จํานวน 5  สาขาวิชา เพราะเปนกลุมที่มีกิจกรรมตอเนื่อง คือสาขาวิชา การถนอม
อาหาร  จํานวน  113  คน  การทอผา จํานวน  80  คน  มัดยอมจํานวน  60  คน  รอยลูกปด  จํานวน  
59  คน และถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง  จํานวน  24  คน  รวมทั้งส้ิน จํานวน  336 คน  ดังตารางที่ 3    
วาสามารถนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานการดํารงชีวิต  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อการ
เขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการไดอยางไร มีความคิดเห็น ปญหา  อุปสรรคการ
นําความรูไปใชหรือไม เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว และนําขอมูลมาใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขในการจัดการศึกษาสายอาชีพ อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตอไป

ตารางที่ 3  ตารางแสดงสาขาวิชาและกลุมประชากรที่ทําการศึกษา

ลําดับที่ สาขาวิชา ผูจบหลักสูตร กลุมตัวอยาง
1.
2.
3.
4.
5.

การถนอมอาหาร
การทอผา
การมัดยอม
การรอยลูกปด
การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง

113
80
60
59
24

56
40
30
30
12

                                รวม 336  คน 168

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อติดตามผลการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อการประกอบ

อาชีพอิสระ และเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการของผูจบหลักสูตร
วิชาอาชีพระยะสั้น   จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
ปงบประมาณ  2545

2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใช  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ  
ระยะสั้น    สาขาวิชา การถนอมอาหาร การทอผา  การมัดยอม  การรอยลูกปด   และการถักกระเปา
ดวยเชือกมัดฟาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กําหนดขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้

     1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก  การนําความรูไปใชและหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน  
30  ช่ัวโมง

1.1 การนําความรูไปใช  3  ดาน
-   เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

             -   เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
-   เพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ

1.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  30  ช่ัวโมง  5  สาขา
-  ถนอมอาหาร
-  การทอผา
-  การมัดยอม
-  การรอยลูกปด
-  การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง

2.  ขอบเขตดานประชากร
     2.1 ประชากรประชากร  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ไดแก ผูจบ

หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ  2545  จํานวน 5  สาขาวิชา   คือ การถนอมอาหาร
113  คน การทอผา 80  คน  การมัดยอม  60 คน  และรอยลูกปด จํานวน  59   คน  ถักกระเปาดวย
เชือกมัดฟาง 24  คน  รวมทั้งส้ินจํานวน  336  คน

 2.2 กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือผูจบหลักสูตร  วิชาอาชีพ
ระยะสั้นหลักสูตร  30  ช่ัวโมง  จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน    จังหวัด
นครปฐม ปงบประมาณ 2545   โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random  Sampling)
ไดกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา  จํานวน  168  คน   คิดเปนรอยละ  50     ของผูจบหลักสูตรนอกจากนี้
ผูวิจัยไดทําการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน  3  คน  เพื่อสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
ใหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยมีเกณฑพิจารณาจากกลุมประชากร  คือผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 1 คน ผูที่นําความรู
ไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 1 คน  และผูที่นําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือ
ทํางานในสถานประกอบการ จํานวน  1  คน
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ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการติดตามผลการนําความรูไปใช   ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ

ระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาประเด็นตางๆ  อยางรอบคอบแลวก็ตาม
แตปรากฏวาความไมสมบูรณอันเนื่องมาจากขอจํากัด    อันไมสามารถใหหมดสิ้นไปได กลาวคือ
ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูจบหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  เปนผูตอบแบบสอบถามเทานั้น      ซ่ึงอาจขาดความสมบูรณ
ไปบางถึงแมวา ผูวิจัยจะไดทําการสัมภาษณผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง
ที่นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต     เพื่อประกอบอาชีพอิสระ      และเพื่อการเขาสู
ตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการเพิ่มเติม      เปนเพียงกลุมตัวอยางที่นําความรูไปใช
เพียงดานละ 1  ราย  ซ่ึงไมสามารถเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดได     อีกทั้งยังมิไดติดตามผูจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นทั้งหมด โดยเลือกศึกษาเฉพาะหลักสูตร 30 ช่ัวโมง ปงบประมาณ  2545
เทานั้น

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยเร่ืองการติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนย

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยไดคนควาแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของโครงการจัดการศึกษาสายอาชีพของศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน แนวคิดของ วินัย  สายหงษ        เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
คนหาคําตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณหรือขอคําถามในการวิจัย พอสรุปเปนกรอบความคิดรวบยอด
ของการติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30  ช่ัวโมง  ที่นําความรูไปใช ดังนี้

ภูมิหลัง
-  เพศ
-  อายุ
-  การศึกษา
-  อาชีพหลัก
-  รายได
-  ฐานะทางครอบครัว
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การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
-  ใชประโยชนในชีวิตประวัน
-  ลดรายจาย
-  สามารถประดิษฐใชเอง
-  นําไปใชชวยเหลือผูอ่ืน

การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
-  สามารถเพิ่มรายได
-  สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อลดตนทุนได
-  การเปนที่นิยมในทองถ่ิน
-  การเริ่มงานใหม ๆ และแกไขปญหางานอาชีพ

การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ
-  สามารถมีรายได
-  มีความกาวหนาในอาชีพการงาน
-  สามารถพัฒนาตนเอง
-  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

สภาพปญหาอุปสรรคของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นสาขาวิชาตางๆ
ดานการเรียนการสอน

-  เนื้อหาของหลักสูตร
-  ระยะเวลาในการเรียน
-  ครูผูสอน
-  การวัดผลประเมินผล
-  สถานที่/วัสดุอุปกรณ
-  ขอเสนอแนะ

ดานการนําความรูไปใช
-  ตรงตามความตองการ
-  การประยุกตใช
-  การพัฒนาอาชีพ
-  การพัฒนาตนเอง
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-  ผลงานเปนที่ยอมรับ
-  ขอเสนอแนะ

นิยามศัพทเฉพาะ
 เพื่อความเขาใจความหมายและขอบเขตของคําอธิบายศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจัย 
คร้ังนี้ใหตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนด คําจํากัดความสําหรับการวิจัยไวดังนี้

การติดตามผล หมายถึง  การศึกษาเกี่ยวกับผลการนําความรูไปใช  ความคิดเห็น  ปญหา
และอุปสรรค  ในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง
จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

                   ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น    หมายถึง     นักศึกษาสายอาชีพที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง     จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ 2545 สาขาวิชาการถนอมอาหาร การทอผา การมัดยอม
การรอยลูกปดและการถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง

ปญหาอุปสรรค  หมายถึง    สภาพปญหาและอุปสรรค        ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้น  หลักสูตร 30  ช่ัวโมง ในดานการเรียนการสอนและดานการนําความรูไปใช

การเรียนการสอน    การจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง
รวมถึงระยะเวลาในการเรียน ครูผูสอน การวัดผลประเมินผล สถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใช

                   การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต    หมายถึง  การนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  ลดรายจาย  สามารถประดิษฐใชเอง  และนําไปใชชวยเหลือผูอ่ืน

                  การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง  การนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได  สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ิน เพื่อลดตนทุนได  การเปนที่
นิยมในทองถ่ิน สามารถจัดการเชิงธุรกิจและสามารถคิดเริ่มงานใหม ๆ และแกไขปญหางานอาชีพ

การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางานในสถานประกอบการ      
หมายถึง  การนําความรูไปใชในการทํางาน มีอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
รานคาหรือหนวยงาน    เพื่อใหเกิดรายได มีความกาวหนาในการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองให
เขากับวิทยาการสมัยใหม  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาวิจัย เร่ืองการติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คร้ังนี้    เพื่อเปนแนวทางในการ
ศึกษาคนหาขอมูลที่จะตอบคําถามประเด็นปญหาในการวิจัยผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสาร คนควาแนว
ความคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแนวความคิดทางการวิจัย
โดยประมวลสาระสําคัญตามหัวขอตอไปนี้

ตอนที่ 1  ประวัติความเปนมาของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
  -  บทบาทหนาที่ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน

                              -  โครงการจัดการศึกษาสายอาชีพ
      -  ประเภทวิชาชีพที่เปดอบรม

ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
        -  ปรัชญาการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
       -  หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
       -  จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
       -  แนวทางการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้น

  -  แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ตอนที่ 3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตามผล

       -  ความหมายของการติดตามผล
       -  วิธีดําเนินการติดตามผล

  -  แนวทางการดําเนินการติดตามผลในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร

ตอนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ตอนที่ 1  ประวัติความเปนมาของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

ในการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน มีนโยบายในการกระจายอํานาจ การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนไปสูกลุมเปาหมายใหกวางขวางยิ่งขึ้น จากการศึกษาแสดงใหเห็นวามีแนวคิดที่
เร่ิมปรากฏชัดเจน  ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2520 - 2524)   ซ่ึง
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแตระยะเริ่มตนมา
จนถึงการจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในปจจุบัน มีดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) มีแนวคิดที่จะ
ขยายการศึกษานอกโรงเรียนใหกวางขวาง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเนนการฝกอบรมดานวิชาชีพ
จัดเนื้อหาวิชาเรียนใหตรงกับความตองการของทองถ่ินใหประหยัดและตอเนื่องจากแนวคิดดังกลาว 
จึงไดมีการจัดตั้งองคกรเพื่อการกระจายอํานาจการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจากสวนกลาง 
ไปสูสวนภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคขึ้น 4 แหง ในแตละภาค  เพื่อทํา
หนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม  และสนับสนุนงานทางดานวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และการอบรมใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตพื้นที่และจัดตั้งศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด จํานวน  24 แหงทั่วประเทศ  เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในดาน   การจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ ระดับจังหวัด

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2525 – 2529)  กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนไดพัฒนาแผนการบริหารงานใหกระจายออกไปสูชนบท โดยจัดใหศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนภาคมีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาวิชาการ  และดูแลใหคําปรึกษาใน
ดานวิชาการแกศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในขอบเขตที่รับผิดชอบ  ซ่ึงในชวงนี้ไดขยายการ
จัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด   ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด เปนสถานศึกษา มีหนาที่ใหบริการทางการศึกษาดานตาง ๆ กับบุคคลทั่วไปกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้นหลายรูปแบบ และวิธีการจัดโดยแบงเปน 4 ประเภท คือ การศึกษาพื้นฐาน  การศึกษา
สายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย

การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายในสวนของการศึกษา
นอกโรงเรียนในชวงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) นั้น รัฐมีนโยบายจะสงเสริม
ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนไปยังสวนภูมิภาคอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดความคลองตัวและมีระบบมากขึ้นโดยมีการเรงรัด   ปรับปรุงกลไกการจัดการศึกษา               
นอกโรงเรียนในระดับทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับทองถ่ินเพื่อใหประชาชน                
มีสวนรวมในการแกไขปญหาตนเอง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2524 : 34 - 35)    เมื่อดําเนินงาน
ดังกลาวมาไดระยะหนึ่ง ก็พบวาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้นยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ   
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เชน การขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่อยูหางไกล ขาดงบประมาณ             
ขาดบุคลากรที่จะประสานงานในพื้นที่ ขาดยานพาหนะและระบบขอมูลที่ชัดเจน  จากสภาพปญหา
ดังกลาว จึงไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ ตามนโยบายที่วางไวได

ตอมาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่  6     (พ.ศ. 25230 - 2534)  รัฐบาลให
ความสําคัญตอการจัดการศึกษานอกโรงเรียนมาก  โดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เมื่อวันที่ 27   
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529  ความวารัฐมีนโยบายเรงรัดใหปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2529 : 39)   โดยจะสงเสริมและพัฒนาการ
ศึกษานอกโรงเรียน ใหสามารถจัดบริการทางวิชาการแกเยาวชนและประชาชน ตามความตองการ
และความจําเปนเพื่อคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน และการประกอบสัมมาอาชีพ  ซ่ึงการที่จะจัด
การศึกษานอกโรงเรียนใหสนองตอบนโยบายของรัฐดังที่กลาวมาไดนั้น จําเปนตองปรับปรุงกลไก
การบริหารและการประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอําเภอใหตอเนื่องจากระดับจังหวัด
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดสนองนโยบาย  โดยการกระจายอํานาจ
การบริหารงานของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และใหสถานศึกษาที่สามารถขยายการ
ปฏิบัติงานใหกวางขวาง สนองความตองการของประชาชนโดยจัดใหมีศูนยประสานงานการศึกษา
นอกโรงเรียน ไปอยูตามอําเภอตาง ๆ เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงและมุงเนนการประสานงานในการนําทรัพยากรใน   
ทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   

ในการดําเนินงานตามโครงการนี้ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไดมอบหมายให
เจาหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทําหนาที่เปนผูประสานงานและรับผิดชอบ      
การดําเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในอําเภอ โดยมีภารกิจที่ตองปฏิบัติ  4  ประการ คือ

1. ใหความชวยเหลือการบริหารงานของอําเภอ ในดานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษานอกโรงเรียน

2.  สํารวจ วางแผน ติดตามผล และประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน
3. สงเสริมสนับสนุนและประสานงานกับทองถ่ินและหนวยงานอื่น ๆ ในการจัดการ

ศึกษานอกโรงเรียน
4.  ประสานงานกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด     ในการจัดกิจกรรมการศึกษา

นอกโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของประชาชน
เมื่อดําเนินงานไปไดระยะหนึ่งในชวงป พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2531 ไดมีการประเมินผล

การดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  กองปฏิบัติการ   กองแผนงานและวิจัย 
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กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงพอจะประมวลสภาพปญหาของการดําเนินงานไดดังนี้คือ บุคลากร
ที่จะไปปฏิบัติงานในอําเภอไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
ขนาดเล็ก  ซ่ึงมีบุคลากรนอย  ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานยังไมชัดเจน  ทําใหมีปญหาในดาน
การประสานงานกับหนวยงาน  ไมมีสํานักงานเอกเทศ  งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานมีนอย   
ขาดวัสดุ  ครุภัณฑที่จําเปน ไมมียานพาหนะเพียงพอที่จะใชปฏิบัติงาน   โดยเฉพาะอําเภอที่มีพื้นที่
กวางขวางมาก   การคมนาคมติดตอกันไมสะดวก

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) รัฐบาลไดเนน
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดกําหนดวัตถุประสงค นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงาน
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ไวในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   ฉบับที่ 7   (พ.ศ. 2535 -
2539) ใหสอดคลองกัน โดยมีวัตถุประสงคสวนหนึ่งที่จะพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู       และเรงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อกระจายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนไปสูกลุม
เปาหมายอยางกวางขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหาร และการดําเนินงานการ
ศึกษานอกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ทุกอําเภอ
มีศึกษานิเทศกรับผิดชอบการนิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียนทุกกิจกรรม และมีครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ที่จําเปนเรงดวน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2534 : 5 - 8)

จากนโยบายดังกลาวกรมการศึกษานอกโรงเรียน   โดยไดรับการมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ใหจัดทําโครงการพัฒนาการประสานงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับอําเภอ โครงการใหมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว  
โดยมีรายะเอียดของโครงการพอสรุปไดดังนี้

โครงการพัฒนาการประสานงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ จัดตั้งขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)  รัฐบาล
ไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นั่นคือ การใหการศึกษา โดยเฉพาะผูที่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไมมีโอกาสเรียนตอใหไดรับการศึกษาอยางทั่งถึง และตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเปนตัวเรงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางที่เหมาะสม กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงไดจัดตั้งศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นโดยใชหองสมุดประชาชนเปนสํานักงานในระยะแรก    เพื่อเปน
หนวยงานในระดับอําเภอ ทําหนาที่ประสานงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในระดับอําเภอ 
ตําบลและหมูบาน และทําการรวบรวมขอมูล เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และเปนปจจุบัน ประสานกับองคกรภาครัฐ และเอกชนในทองถ่ิน ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
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ประโยชนสูงสุด รวมทั้งการนิเทศติดตามผลอยางทั่วถึง  จัดใหมีครูอาสาสมัครการศึกษานอก     
โรงเรียน ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน การประสานงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ
ตําบล และหมูบานประชาชน การสอนการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การศึกษาสาย
สามัญสายอาชีพและกลุมสนใจ  การจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน  แหลงความรู  ศูนยการเรียน 
และกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิต

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  7  นี้    ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ใหครบทุกอําเภอ  และมีครูอาสาสมัครการศึกษา         
นอกโรงเรียนทุกตําบล ๆ ละ 1 คน ทั่วประเทศ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2534 : 31 - 32)

ในวันที่  27   สิงหาคม  พ.ศ. 2536  กระทรวงศึกษาธิการ    ไดประกาศจัดตั้งศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  จํานวน  789 แหง ทั่วประเทศ (ประกาศกระทรวงศึกษา     
ธิการ 2536 : 24) กระทรวงศึกษาธิการ มีคําส่ังใหขาราชการที่ผานการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งหรือเล่ือน 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ไปปฏิบัติราชการใน
หนาที่หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่ 20 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2537
                   ในเดือนมกราคม    พ.ศ. 2538  คณะกรรมการขาราชการครูไดมีมติเห็นชอบใหกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน  ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินปริมาณงาน คุณภาพของงาน และสภาพ  
ของงาน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   และใหใชแบบประเมินปริมาณงานตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ที่ ศธ. 1504/1276 ลงวันที่ 30 มกราคม 2530 ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน  และสภาพของงาน  เพื่อกําหนดตําแหนงของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ตามปริมาณงานและมีการพัฒนาคุณภาพของงานการศึกษานอกโรงเรียน  โดยจัดประชุมทาง
ไกลตามหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ. 1109/35 ลงวันที่ 5  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2538  
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน  และศึกษานิเทศก   กรมการศึกษานอกโรงเรียน   
ไดออกนิเทศติดตามผลในเดือน กุมภาพันธ  2538  เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานในการพัฒนา
คุณภาพและกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของจังหวัดตาง ๆ ไวตามความ
เหมาะสมกับสภาพของแตละพื้นที่   และตองพัฒนาคุณภาพใหถึงเกณฑที่กําหนดไว เกณฑดังกลาว
ไดแก ปจจัยปอน 4 ตัว คือ นักศึกษา ครู  ส่ือ อาคารสถานที่จํานวน  10  ตัวช้ีวัด  คือ การเขาพบกลุม   
การเขาสอบ ผลสอบ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา การทําแผนการสอน การจัดบริการแนะแนว  
การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคของครู และความเพียงพอของสื่ออาคารสถานที่  โดยได
กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปฏิบัติตามเกณฑโดยเครงครัด  เพื่อ 
คุณภาพของงานการศึกษานอกโรงเรียน
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ดังนั้นจึงถือไดวาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ไดจัดตั้งขึ้นอยางเต็ม        
รูปแบบ ในป  2536 และการดําเนินงานไดมีการพัฒนาและกาวหนามาเปนลําดับ  ผลการดําเนินงาน
มีทั้งในสวนที่ประสบผลสําเร็จ   และบางสวนที่ยังตองแกไขปรับปรุง   ซ่ึงการศึกษาอยูในชวงระยะ
เวลาที่กําลังเริ่มดําเนินการจะทําใหสามารถปรับปรุงและจัดใหมีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ  ที่สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

บทบาทหนาท่ีของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมเปนสถานศึกษา

ในราชการบริหารสวนกลาง   สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม    มีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ  และภารกิจ ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาสายอาชีพ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

2.  วางแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอําเภอ
3.  ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนเครือขายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้ง

พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน องคกรทองถ่ิน องคกรรัฐ องคกรเอกชนและประชาชนใหเปน 
เครือขายการศึกษานอกโรงเรียน

4.  กํากับดูแล นิเทศ  ติดตาม และรายงาน ผลการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนใน
พื้นที่

5.  ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

โครงการจัดการศึกษาสายอาชีพ
1.  โครงการจัดการศึกษาสายอาชีพ   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ   

กําแพงแสน  ไดจัดทําโครงการจัดการศึกษาสายอาชีพ ตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ป  2545 เพื่อใหสอดคลองกับภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสงเสริมการนํากระบวนการ  
คิดเปนการนําภูมิปญญาทองถ่ิน  มาใชในการพัฒนาอาชีพ  เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดใหกับตนเอง
และชุมชน

2.  หลักการและเหตุผล  ในป  2540 ประเทศไทยไดเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีผล
กระทบตอการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางรุนแรง และมีแนวโนมวาจะมีผล
กระทบตอเนื่องตอไปอีก สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่คอนขางรุนแรงไดแก ปญหาการวางงาน
ที่เพิ่มขึ้นอยางมากปญหาการกระจายรายได ปญหาการบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม ภาวะคา
ครองชีพสูงขึ้นเปนลําดับ ฯลฯ รัฐบาลไดมีการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาเพื่อมิใหสงผล
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กระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน และเสถียรภาพของประเทศโดยสวนรวม โดยเนนให
หนวยงานภาครัฐ รวมคิดวางแผนกับประชาชนกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดตอบสนองแนวคิด
ดังกลาว ดวยการกําหนดนโยบาย ป 2545  ใหสอดคลองกับภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคม คือ
สงเสริมการนํากระบวนการคิดเปน การนําภูมิปญญาทองถ่ินวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใน
การพัฒนาอาชีพสวนบุคคลและชุมชน ตามแนวโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”   ดังนั้น
เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและตอบสนองความตองการของประชาชน     
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จึงไดจัดทําโครงการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสายอาชีพขึ้น

3. วัตถุประสงค
          3.1 เพื่อนําความรูไปใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
          3.2 เพื่อนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
          3.3 เพื่อนําความรูไปใชในการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ

4.  เปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ จัดการศึกษาสายอาชีพ (หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น) จํานวน

375 คน
4.2 เชิงคุณภาพ   ผูเรียนมีความรูและทักษะในการนําความรูไปใช  เพื่อเปนพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ
5. วิธีดําเนินการ

กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย
พ้ืนที่

    ดําเนินการ
ระยะ
เวลา

งบ
ประมาณ

การจัดการ
ศึกษา
สายอาชีพ
(หลักสูตร
วิชาอาชีพ
ระยะสั้น)

เพื่อใหผูเรียนมีความรู
และทักษะในการนํา
ความรูไปใชเพื่อเปน
พ้ืนฐานในการดํารง
ชีวิต การประกอบ
อาชีพอิสระ และการ
เขาสูตลาดแรงงาน

ประชาชน
ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน
ทุกตําบล

คนปกติ
375  คน

เขตอําเภอ
กําแพง แสน

 ธ.ค. 44 -
ก.ย. 45

354,300

6. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
       เงินงบประมาณ   จํานวน       354,300       บาท
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7.  แผนการเบิกจายเงินงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.-ธ.ค. 44)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.-มี.ค. 45)
ไตรมาสที่ 3

(เม.ย.-มิ.ย. 45)
ไตรมาสที่ 4

(ก.ค.-ก.ย. 45)
การจัดการศึกษาสายอาชีพ 55,125 85,024 79,528 42,823

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
            ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน
9.  เครือขาย

                               -   เทศบาลตําบลกําแพงแสน
                             -   องคการบริหารสวนตําบล  ทุกตําบล
                                -   ศูนยการเรียนชุมชน
                                -   พัฒนาชุมชนอําเภอ
                                -   สาธารณสุขอําเภอ
                                -   อําเภอกําแพงแสน

10.  โครงการที่เกี่ยวของ
                               โครงการ “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ”

11.  ผลลัพธ
                        เปนการสรางอาชีพ  สรางรายไดใหกับคนในชุมชน ตามแนวโครงการจัดการศึกษา
สายอาชีพ

12. ดัชนีตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัวช้ีวัดผลผลิตกลุมเปาหมาย  375  คน  ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนดานอาชีพ

ใหครบวงจร   ทั้งดานการนําไปใช   การผลิตและการตลาด    เพื่อกอใหเกิดการสรางงานและการ
กระจายรายไดไปสูชุมชน

ประเภทวิชาชีพท่ีเปดอบรม
ปงบประมาณ  2545 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนได        

ดําเนินการเปดอบรมหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   30 – 100  ช่ัวโมง  จํานวน  15   สาขาวิชา         
รายละเอียด ดังตารางที่  4
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ตารางที่  4  ประเภทวิชาชีพและจํานวนกลุมที่เปดอบรม

ลําดับที่ สาขาวิชา จํานวนกลุม
1. ชางตัดเสื้อสตรี 10
2. ถนอมอาหาร 6
3. อาหาร – ขนม 4
4. ทอผา 4
5. มัดยอม 3
6. รอยลูกปด 3
7. คอมพิวเตอร 2
8. เพาะเห็ด 2
9. ผาบาติก 2

10. ถักกระเปาดวยเชือก 1
11. สานกระดาษ 1
12. ปุยชีวภาพ 1
13. ดอกไมใบยาง 1
14. ซอมเครื่องใชไฟฟา 1
15. นวดแผนไทย 1

รวม 42

ตอนที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น

แนวคิดในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เนนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดย
ตระหนักวาการศึกษาคือกระบวนการเรียนรู ที่คนเราตองทําตอเนื่อง เพื่อปรับตัวใหเหมาะกับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การศึกษาดานอาชีพจึงมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาชีวิต และการยกระดับความเปนอยู
ใหดีขึ้น  เพื่อใหประชาชนนําความรูและทักษะที่ไดไปใช  ใหเกิดประโยชนตอการแกปญหาในชีวิต
ประจําวัน    เพื่อชวยสงเสริมและปรับปรุงอาชีพเดิม   หรือประกอบอาชีพใหม   การจัดสอนวิชาชีพ
ตองสนองตอบความตองการ  ยืดหยุน   สอดคลองกับสภาพฤดูกาล  ความสะดวกและความตองการ
ของประชาชนใหมากที่สุด (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2526 : 44)
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นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาบางทานใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาของสตรี ซ่ึงมี
บทบาทตอการพัฒนาประเทศ ดังที่ สุนทร สุนันทชัย (2528 : 279 - 281) ไดกลาวในบทความเรื่อง
แนวคิดการพัฒนาอาชีพสตรีและเยาวชน    สรุปไดวา การพัฒนาอาชีพแกสตรีในชนบทคงไมไดฝก
อาชีพมุงแตเพิ่มรายไดเสมอไป การลดรายจายก็นาจะเปนความมุงหมายที่เหมาะสม ในการฝกอาชีพ
ดวยเหมือนกัน เพราะถาลดรายจายไดก็นาจะเปนการเพิ่มรายไดอยูในตัว ดังนั้นถาถือวาการนํา
ทักษะไปทําอะไรใชเองเปนการลดรายจาย ก็อาจไมผิดนัก เชน การตัดเย็บเสื้อผา การปรุงอาหาร
การซอมแซมเครื่องใชในบาน ฯลฯ การรับจางบางทีก็ไมจําเปนจะตองเขาสูในเมือง อาจทําใน
โรงงานเล็ก ๆ เพื่อเย็บเสื้อโหล  ทําตุกตา  ถักโครเชร   ดองอาหารเพื่อสงไปจําหนาย หรือรับจาง
ทํางานที่บานได

จะเห็นไดวา แนวคิดและจุดมุงหมายของนักการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ที่จัดการ
เรียนการสอน  หรือการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะส้ัน สวนใหญจะเนนไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลทั่วไปที่พลาดโอกาส  ใหฝกอบรมวิชาอาชีพตามความ
ตองการการฝกทักษะหรืออาชีพนั้นอาจมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชเอง อันจะเปนการลดรายจาย   
และปรับปรุงชีวิตความเปนอยูเพื่อนําไปประกอบอาชีพของตนเอง ซ่ึงอาจเปนอาชีพหลัก อาชีพรอง 
หรืออาชีพเสริมก็ได นอกจากนั้นสามารถนําความรูที่ไดรับ  ไปยกระดับความเปนอยูของครอบครัว
ใหดีขึ้นสามารถชี้แนวทางในการทํามาหากินซึ่งเปนสวนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสูงขึ้นอีกดวย

ปรัชญาการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาผูใหญที่ เกี่ยวของกับ      

ปญหาพื้นฐานทางดานเสรีภาพ ความยุติธรรม  ความเสมอภาค และโอกาสที่เทาเทียมกันใน        
การศึกษา  ปรัชญาการศึกษาผูใหญนั้น เปนรากฐานของปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษา
นอกโรงเรียนมีความหลากหลายทางดานโปรแกรมผูจัด   และกลุมเปาหมาย ปรัชญาการศึกษานอก
โรงเรียนจึงมีลักษณะที่ผสมผสาน และหาความกลมกลืน  ในความหลากหลาย  เพื่อใหมีจุดรวมบน
หลักการความเชื่อ แนวคิดในภาพเดียวกัน ดังนั้น ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน กระตุนสงเสริมให        
ผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลหาทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดโดยการใชขอมูลเกี่ยวกับตนเองวิชาการ 
สังคมและสิ่งแวดลอมมาประกอบการพิจารณา จากการศึกษาผูใหญ ถึงการศึกษานอกโรงเรียนมี   
วิธีการและเทคนิคหลากหลาย ซ่ึงสรุปเปนกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันไดดังตอไปนี้    
(สนอง  โลหิตวิเศษ  ม.ป.ป. :  32 - 33)
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1. การเรียนเปนกระบวนการภายใน  เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนตองการจะเรียนหรือมีแรงจูงใจ
ที่จะเรียน ผูเรียนจะเรียนตามความสนใจ ความตองการและความพรอม

2.  ส่ิงที่พิจารณาสิ่งแรก  คือ ปญหา  เนนกระบวนการแกปญหา การใชขอมูลทางดาน
วิชาการ ตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม

3.   ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
4.  ผูเรียนและผูสอน วางแผนกิจกรรมการสอนรวมกัน
5.   เรียนจากการปฏิบัติจริง
6.   เรียนโดยใชสถานการณของชีวิตจริง

                  7. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self -study
Inquiry)
                  8.   ผูสอนคือที่ปรึกษา ผูอํานวยความสะดวก ผูช้ีแนะ ผูใหกําลังใจ
                  9.   เคารพและยอมรับผูเรียนอยางเสมอภาคกับผูสอน
                10. ผูเรียนและประสบการณของผูเรียน คือ แหลงความรูที่ดีที่สุด
                11. เนนการมีปฏิสัมพันธในกลุม การอภิปรายเปนกิจกรรมหลักในการเรียน
                12. เนนการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน  เชน  เครือขายการเรียนรู  แหลงความรู   ภูมิปญญา
ชาวบาน ในรูปแบบของการสื่อการเรียนรู และมีครูเปนผูกํากับดูแลใหความสะดวก
                13. เนนการเรียนระบบเปด  เรียนตามความตองการและสนใจ    เนนประสบการณของ
ผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูจากที่อ่ืนได
                14.  จัดสิ่งแวดลอมใหผูเรียนตามความสนใจ
                15. มุงนําส่ิงที่เรียนไปปฏิบัติหรือกระตุนใหผูเรียนเกิดการตัดสินใจ  ที่จะเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานตนเองและชุมชน  แตใหเสรีภาพในการตัดสินใจกับผูเรียน ภายใตขอจํากัดเหตุผลและขอมูล
ที่เขามี
                16. รูปแบบการสอนเปนแบบรายบุคคล การสอนเปนกลุมและการสอนชุมชน จัดการ
ในรูปแบบชั้นเรียนกึ่งชั้นเรียน และในรูปแบบไมเปนทางการ  เชน หองสมุด  วิทยุ โทรทัศนและ
ส่ิงพิมพ สอนแบบกลุมเปาหมายเฉพาะ

หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช  2525   เปนหลักสูตรของกรมการศึกษา นอก

โรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มใชตั้งแตวันที่  1  สิงหาคม  2525  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชฝก
อบรมนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความประสงคจะเรียนรู  เพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือนําไปใช
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน  และเพื่อใหผูเรียนสายสามัญทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนได
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มีโอกาสศึกษาเพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีทางวิชาชีพตลอดจนสามารถโอนหนวยกิต
เขาสมทบกับหนวยกิตตามโปรแกรมการเรียนสายสามัญได  การเรียนการสอนหรือการฝกอบรม
เนนไปในทางปฏิบัติ ลักษณะสําคัญของหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรรายวิชา ซ่ึงหมายความถึงหลักสูตร
ที่แยกเนื้อหาออกเปนหมวดหมู จบในตัวเองเฉพาะวิชานั้น ๆ ซ่ึงอาจจะนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน  หรือเสริมอาชีพเดิมใหดีขึ้น  ถาตองการนําไปประกอบอาชีพจะตองมีความรูพื้นฐานใน
วิชาชีพนั้นมาบางแลว   หรือเลือกเรียนวิชานั้น ๆ หลาย ๆ รายวิชาตอเนื่องกัน  ระยะเวลาเรียนแตละ
รายวิชาขึ้นอยูกับความสั้นยาวของเนื้อหา  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะสวนที่ตองการจบแตละ
รายวิชาแลวถือวาจบหลักสูตร จะไมเรียนตอรายวิชาอื่นก็ได (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2525 : 2)

ตอมากรมการศึกษานอกโรงเรียนไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  พ.ศ.  2535  ประกาศใหใชเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 3535 โดยมีสาระสําคัญ คือ การจัดการศึกษาสายอาชีพจัดไดตามแผนพัฒนาชนบทแหงชาติ  
หรือแผนพัฒนาจังหวัด   หรือจัดตามปกติ   และหรือตามความตองการเรงดวนของผูเรียน    ชุมชน   
ตลาดแรงงาน หรือจัดในลักษณะอื่น ๆ ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนเห็นสมควร  สําหรับ    
การจัดการเรียนการสอน  อาจเปนการเรียนดวยตนเองหรือจากสื่อ  หรือเรียนจากครูผูชํานาญ  หรือ
วิทยากรหรือเรียนจากการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา    หรือเรียนในแหลงวิทยาการ                   
สถานประกอบการ  หรือสถานประกอบอาชีพอิสระ สวนหลักสูตรใหสอดคลองกับลักษณะและ
สภาพความตองการของทองถ่ิน ใหมีลักษณะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ
อิสระ  การเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ   สําหรับระยะเวลาเรียน    ใหจัดได
หองเรียนหรือกลุมละไมเกิน 3  ช่ัวโมงตอวัน  ถามีความจําเปนสามารถจัดไดไมเกินวันละ 5 ช่ัวโมง   
แตไมเกินสัปดาหละ 30  ช่ัวโมง ทั้งนี้ตองขออนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนราย ๆ ไป  (วินัย  สายหงษ  ม.ป.ป. :  23 – 27)

กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดประเภทของหลักสูตรวิชาอาชีพ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ใช
ในการจัดการศึกษาวิชาอาชีพการศึกษานอกระบบ มี 2  ประเภท  คือ

1. หลักสูตรระยะสั้น  ( Non-Certificate )  ไดแก
   1.1 กลุมสนใจวิชาชีพ เปนการใหความรูและทักษะอาชีพแกประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว
ใชเวลาเรียนและฝกปฏิบัติไมเกิน  30  ช่ัวโมง  ก็สามารถนําไปประกอบอาชีพ

   1.2 หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  เปนการใหความรู  และทักษะอาชีพแกประชาชน
ทั่วไป  ทําใหมีอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น  การเรียนอาชีพแตละอาชีพอาจมีหลาย ๆ เร่ือง  ผูเรียนสามารถ
เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองการ หรือทุกเรื่องในอาชีพนั้น ๆได แตละเร่ืองสามารถเรียนจบในตัวเอง
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จบแลวสามารถประกอบอาชีพ การใชเวลาเรียนจะมีระยะเวลามากนอยตาง ๆ กันตามแตอาชีพนั้น
2. หลักสูตรตอเนื่อง (Certificate) หลักสูตรวิชาอาชีพที่เปนหลักสูตรตอเนื่อง  สําหรับ

กลุมเปาหมายนอกระบบมีดังนี้
                       2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ  (ปอ.)  พุทธศักราช  2533  เปนหลักสูตรที่จัด
ใหผูที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ป6.)  แลว  และตองการประกอบอาชีพอยูกับบาน  ใหมี
อาชีพมีรายได  ตามความเหมาะสมของแตละบุคคลที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ 
ดวย  เมื่อเรียนจบแลว  จะไดรับใบประกาศนียบัตรเทียบเทาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน

2.2 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  
2539  (กศน.ปวช.)  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนเขารับการศึกษาตอ

สําหรับหลักสูตรวิชาอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับ
อนุปริญญา  กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูกําหนด  เพื่อเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายตาง ๆ  ไดมี
การโอนผลการเรียน และสามารถยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตอไปได (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
2544 ก : 16 – 17)

นอกจากนั้น  พจน  ราศรีรัตนะ (2530 : 19 - 20)    ไดใหคําจํากัดความของหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้นวา เปนหลักสูตรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชฝกวิชาชีพแกนักเรียน   นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปมีความประสงคที่จะนําความรู  ความชํานาญ   จากวิชาชีพที่เรียน  เพื่อนําไปประกอบอาชีพ
ปรับปรุงงาน เพิ่มเติมความรูพิเศษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   การฝกอบรมตาม
หลักสูตรนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้น ๆ และจะเนนหนักในทางภาคปฏิบัติ  เพื่อให
ผูเรียนไดสัมผัสกับงานจริง ๆ และสามารถปฏิบัติได ลักษณะของหลักสูตรจะเปนกลุมวิชาที่      
เรียนจบในตัวเองเพียงเวลาสั้น ๆ  คือ  225  ช่ัวโมง หรือประมาณ 3 เดือน  ใน 225 ช่ัวโมงนี้   จะมี
ภาคทฤษฎี 1ใน 3 คือ 75  ช่ัวโมงทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ   2 ใน 3  คือ  150  ช่ัวโมง การกําหนด  
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะทองถ่ิน ซ่ึง     
สวนใหญจะประกอบอาชีพดานการเกษตร    แตมีความตองการที่จะเรียนรูหรือฝกปฏิบัติในวิชาชีพ
ที่เห็นวามีประโยชนตอการดํารงชีวิต   หรือการประกอบอาชีพของตน  จึงใชเวลาวางจากงานอาชีพ
มาเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ลักษณะของหลักสูตรก็ตองเอื้ออํานวยตอบุคคลกลุม
เปาหมายเหลานี้ดวย

สรุปไดวา หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น ควรเปนหลักสูตรที่จบในตัวเอง โดยใชระยะ
เวลาเรียนเพียงส้ัน ๆ   และควรเนนดานการปฏิบัติ   เพื่อใหผูเรียนสามารถทําได  และนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตไดหลังจากจบการเรียนไปแลว เปนการจัดใหประชาชนไดรับการพัฒนา
ทักษะและฝกอาชีพตามสภาพทองถ่ินและตามความตองการ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  และความรูในการ                           
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ประกอบอาชีพแกผูที่มีอาชีพอยูกอนแลวสามารถประกอบอาชีพไดดีขึ้น หรือนําความรูทักษะที่   
ไดรับไปแสวงหาอาชีพใหม รวมทั้งเพื่อปรับปรุงการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดียิ่งขึ้น

จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีจุด   

มุงหมายดังนี้  (เสาวนีย  เลวัลย  2536 : 294)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ทักษะและเจตคติที่ดีในการทํางานอันจะเปนพื้นฐานที่  

เพียงพอแกการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
2.  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในอาชีพที่ดําเนินอยู  เปนการยกระดับความเปนอยู

ของประชาชนใหดีขึ้น  เปนแนวทางการพัฒนาตนเอง  และประเทศชาติเปนสวนรวม
  3. เพื่อสงเสริมใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพเดิมที่ประกอบอยู และใหรูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในอันที่จะเพิ่มพูนรายไดใหสูงขึ้น
4. เพื่อใหรูจักตนเอง   รูจักสังคม    และองคประกอบอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชเปนขอมูล

ในการประกอบอาชีพ

สุนทร  สุนันทชัย   (2529 : 121 – 122)  ไดจําแนกวัตถุประสงคในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนทางดานวิชาชีพไวพอสรุปไดดังนี้

1. ฝกวิชาชีพเพื่อใหมีงานทําและรับจางได   (Job training for  Employment)    เพื่อให
บริการแกประชาชนที่ยังไมมีอาชีพ ใหมีอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม รานคา  และตามหนวยงาน
เปนการฝกฝนวิชาชีพเพื่อไปเปนลูกจางนั่นเอง

2.  ฝกวิชาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพดวยตนเอง  (Training for self 
Employment) การฝกประเภทนี้มุงเนนใหบุคคลมีทักษะที่จะประกอบกิจการของตนเองได เชน   
ตัดเย็บเสื้อผา  เปนตน
    3. ฝกอาชีพเพื่อไปปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเอง (Training for self  
improvement) การฝกประเภทนี้มิไดมุงใหบุคคลไปประกอบอาชีพ แตถือวาการฝกวิชาชีพเปนการ
ศึกษาทั่วไป  (General Education) มุงใหผูเรียนนําไปใชปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองได
เชน  การปรุงอาหารในครอบครัว  การตัดเย็บเสื้อผาเล็ก ๆ นอย ๆ เปนตน

พจน ราศรีรัตนะ (2530 :13-14) ไดกลาวถึงการศึกษาอาชีพที่เปนการฝกอบรม          
วิชาอาชีพระยะสั้น ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐบาลมีจุดมุงหมายสรุปไดดังนี้

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัด เพื่อเพิ่มพูนความรู  
และทักษะเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
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2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางขึ้น  ใหประชาชนไดสนใจ  และ
ศึกษาวิชาชีพตาง ๆ อยางแพรหลาย และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  โดยมุง
ใหผูที่ไมเคยรับการฝกอบรมใดมากอน ไดมีโอกาสฝกฝนจนประกอบอาชีพไดและใหผูที่ประกอบ
อาชีพอยูเดิมไดฝกฝนและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งพัฒนาอาชีพของตน

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงานใหมีคุณภาพและ  ตรงความตองการของตลาด
และสภาพทองถ่ิน

จะเห็นไดวา แนวคิดและจุดมุงหมายในการจัดการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้น        
สวนใหญเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ใหแกบุคคลทั่วไปที่พลาดโอกาส  ใหฝกอบรมวิชาชีพตาม
ความตองการ  เพื่อนําไปปรับปรุงสภาพความเปนอยูใหดีขึ้น   ใชเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพรองใน
การประกอบอาชีพไดอีกดวย  การจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพระยะสั้น   อาจจัดไดหลายวิธีขึ้น
อยูกับสภาพและองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไดแกผูเรียน  เวลา  สถานที่ เครื่องมือ และ
อุปกรณตาง ๆ   อยางไรก็ดีในการจัดควรคํานึงถึงผูเรียน  หรือกลุมเปาหมายเปนสําคัญ เพราะจุด   
มุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ  ก็เพื่อพัฒนาคนใหมีความรู มีทักษะนําไปสูการ
ประกอบอาชีพมีงานทํา

ในทํานองเดียวกัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรและการจางงาน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2526 : 14 - 24) ไดกลาวถึงการศึกษาอาชีพที่
เปนการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลมีจุดมุงหมายสรุปไดดังนี้

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกอาชีพหลัก ตามความถนัดเพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางขึ้น  ใหประชาชนไดสนใจและศึกษา
วิชาชีพตาง ๆ อยางแพรหลายและสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยมุงใหผูที่
ไมเคยไดรับการฝกอบรมใดมากอน ไดมีโอกาสฝกฝนจนประกอบอาชีพได และใหผูที่ประกอบ
อาชีพอยูเดิมไดฝกฝนและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งพัฒนาอาชีพของตน

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงาน  ใหมีคุณภาพและตรงตามความตองการ       
ของตลาด และสภาพทองถ่ิน

แนวทางการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้น
แนวทางการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้น อาจจัดหลายวิธีขึ้นอยูกับสภาพและองค

ประกอบที่สําคัญหลายประการ  ไดแก ผูเขาอบรม  วิทยากร  เวลา  สถานที่  เครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ  แตในการจัดควรคํานึงถึงผูเขารับการอบรมหรือกลุมเปาหมายเปนสําคัญอันดับแรก    เพราะ
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การจัดอบรมวิชาชีพนั้น จุดมุงหมายเพื่อจะพัฒนาคนใหมีความรู ทักษะ เพื่อนําไปสูการประกอบ
อาชีพ หรือดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ในการพัฒนากลุมเปาหมายที่เปนผูใหญใหมีความรู
ทักษะ เพื่อเพิ่มอาชีพ หรือการมีงานที่ดีทํานั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงสภาพความพรอมขององค
ประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตางดวย  ซ่ึงผูใหญในทัศนะของนัก
จิตวิทยา   และการศึกษาผูใหญที่มีประสบการณ  มีการประกอบอาชีพ  มีวัย  และเวลาวาง แตกตาง
ตามสภาวะของอาชีพตลอดจนความสนใจ และความตองการจากสภาพพื้นฐานที่แตกตางกัน
การจัดการใหความรูแกผูใหญ   ควรจัดใหยืดหยุนตามสภาพสิ่งแวดลอม   และสนองความตองการ
ของผูเขารับการฝกอบรมดวย

ป พ.ศ. 2546  ผลจากการปฏิรูปการศึกษา   การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  การปฏิรูประบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  การปฏิรูประบบงานงบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงาน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในดานอื่นๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง
การปกครองและปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  จึงกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อใหบริการกลุมเปาหมายประชาชนที่อยูนอก
โรงเรียน  เพื่อใหเกิดสังคมแหงความรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีทิศทางการดําเนินงานดังนี้

จัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนที่อยูนอกโรงเรียน ในรูปแบบศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในดาน

1.  การศึกษาพื้นฐาน
2.  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4.  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เปนการจัดการศึกษาเพื่อความรู ความสามารถและทักษะใน

การประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองไดโดยพิจารณาถึงความตองการในการเรียนของ 
แตละบุคคล จิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาผูใหญ ทั้งนี้วิทยากรผูสอนจะตองเปนผูประกอบอาชีพ
นั้น  หรือเปนผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  หรือเปนผูประกอบการ   หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน  โดยแบงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเปน 3 รูปแบบ คือ

1. การฝกทักษะอาชีพ    เปนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน  ที่ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในอาชีพ  รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

เรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพได  ในอันที่จะเปนการ
แกไขปญหาความยากจนและสรางความมั่นคงใหกับประชาชนในพื้นที่ได

2. การพัฒนาอาชีพ  เปนการจัดการศึกษาในลักษณะกลุมพัฒนาอาชีพ  ที่กลุมผูมี
อาชีพประเภทเดียวกันมารวมกลุมกันเพื่อพัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหดีขึ้น    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดจนแสวงหาความรูและประสบการณรวมกันโดยมีวิทยากรมาใหความรูเปนครั้งคราวตาม
ตองการ  และมีการระดมทุนทางสังคมมาใช ในการจัดกิจกรรมภายในกลุมดวยการพัฒนาอาชีพ
ดวยเทคโนโลยี เปนการจัดการศึกษา   ที่มุงเนนใหมีการนําเทคโนโลยีมาใช   ในการพัฒนาอาชีพที่
ทําอยูโดยเนนการผลิต  การบริหารจัดการ ปริมาณ  คุณภาพ การบรรจุ  การตลาด ใหกับกลุม
เปาหมาย และผูตองการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนากิจการ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือเพื่อนํามาชวย
ในการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม 2547
: 22 - 26)

สุนันทา บุญสิทธิ์ (2532 : 22 - 27) กลาวถึง การฝกอบรมวิชาชีพวาเปนรูปแบบหนึ่ง     
ของการศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงเปนบริการที่จัดขึ้นนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ        
เพื่อสงเสริมความรูความสามารถดานความรูทั่วไปของวิชาชีพ ใหประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น
เปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะอาชีพที่เปนประโยชนตอการทํางาน และดํารงชีวิตเปนลักษณะ
ของการจัดการศึกษาตามความตองการและความพรอมประชาชนมุงใหผูเรียนเห็นชองทาง  และมี
ความพรอมในการประกอบอาชีพ   หรือเสริมอาชีพเดิมที่ทําอยู    นําไปสูความอยูดีกินดี    หรือเปน
แนวทางเลือกอาชีพใหมตามความตองการของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถทําเปนอาชีพเสริม     
เพิ่มพูนรายไดใหแกครอบครัว

อัชราภรณ โควคชาภรณ (2538 : 39 - 43) กลาววาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสาย
อาชีพ เปนการใหการศึกษาดานอาชีพแกประชาชนนอกระบบโรงเรียน ขาดโอกาสเพื่อใหเห็น    
ชองทางทํามาหากิน คิดเปน  แกปญหาเปน  มีความรู  ทักษะ  และเจตคติที่ดีในการทํางาน    และ
การประกอบอาชีพหรือรับจางในตลาดแรงงาน หรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและ      
ชุมชน    โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับสภาพ         
ความตองการของบุคคลและชุมชน โดยไดแบงรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะสั้น เปน      
4  แบบ   คือ

1. การฝกอาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน  จัดสอนโดยใชสถานที่ของสถานศึกษา  หรือ
สถานประกอบการ ที่มีอุปกรณการสอนและครูอาจารยพรอมอยูแลว  โดยยืดหยุนตามสภาพฤดูกาล     
แสวงหาความรูและประสบการณรวมกัน โดยมีวิทยากรมาใหความรูเปนครั้งคราวตามตองการ   
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และความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน   ใชเวลาเรียนไมเกิน 300 ช่ัวโมง  ตามความ
เหมาะสมของแตละวิชา

2. การฝกอาชีพเคลื่อนที่ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดเปนหนวยเคล่ือนที่ออก
ไปสอนประชาชนในชนบท หรือหมูบานหางไกล หรือเปดสอนโดยจัดหาวิทยากรในทองถ่ินนั้น ๆ
เปนผูสอน ใชเวลาเรียนไมเกิน 300 ช่ัวโมง ตามความเหมาะสมของแตละวิชาชีพ การจัดกลุมพัฒนา
อาชีพ เปนการรวมกลุมการฝกอาชีพใดอาชีพหนึ่ง โดยมีกระบวนการฝกที่ครบวงจรของการ
ประกอบอาชีพ  เร่ิมตั้งแตการศึกษาหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ

3. การฝกทักษะและลงมือประกอบอาชีพไปพรอมกับการเรียน ใชหลักสูตรระยะ
ส้ัน ๆ เปนเรื่องเดียวจบในตัว

4. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสรางงานอาชีพในชนบท (กศ.อช.) เปนโครงการ
ทดลองจัดการศึกษาดานอาชีพ   เพื่อสงเสริมการมีงานทําในชนบท      โดยไดรับการสนับสนุนจาก      
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP)       พัฒนายุทธศาสตรในการดําเนินงานให
เหมาะสมกับสภาพการประกอบอาชีพในชนบท ไดแก การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ
ดานอาชีพที่แทจริงของกลุมเปาหมาย     การพัฒนาหลักสูตรและสื่อ      ตามความตองการของกลุม
เปาหมาย โดยเนนการใชภูมิปญญาชาวบาน  การจัดฝกอบรมวิชาอาชีพ โดยมีกระบวนการแนะแนว 
การทัศนศึกษา  การนําวิทยากรไปสอนในหมูบาน  การนําผูเรียนไปเรียนในสถานประกอบการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผสมผสานเนื้อหาทางความรูทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งการตลาดและการจัดการเขากับการฝกภาคปฏิบัติ การใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ     
มาใชในการดําเนินงาน

สรุปไดวา แนวทางการฝกอบรมวิชาอาชีพระยะส้ันหรือทักษะอาชีพ    จัดไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับผูเขารับการอบรม วิทยากร  เวลา  สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการจัดฝกอบรม
ควรจัดใหยืดหยุนตามสภาพสิ่งแวดลอม  ตามความตองการของผูเขารับการอบรม จุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาคนใหมีความรู  ทักษะ  เพื่อนําไปสูการการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   เพื่อเพิ่ม
อาชีพ หรือมีงานที่ดีทํา  เพื่อแกไขปญหาความยากจน และสรางความมั่นคงใหกับประชาชนใน
พื้นที่ได
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ตารางที่ 5 หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30   ช่ัวโมง  สาขาวิชาการถนอมอาหารที่
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ดําเนินการอบรม
ปงบประมาณ 2545 รายละเอียด ดังนี้

รายวิชา จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชา จํานวนชั่วโมง
การถนอมอาหาร เพื่อใหผูเรียนสามารถ

1. บอกประโยชนของการถนอม
    อาหารได
2. จัดเตรียมและใชเครื่องมือ
     เครื่องใชในการถนอมอาหาร
     ไดถูกตอง
3. บอกประเภทของอาหารที่นํา
    มาถนอมได

1. ประโยชนของการถนอมอาหาร

2.  จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใชใน
     การถนอมอาหาร

3. ประเภทของอาหารที่นํามาถนอม
    ไดแก
    3.1 เนื้อสัตว

30

4. บอกหลักการและวิธีการถนอม
    อาหารได

5.  บอกวิธีการเลือกซ้ืออาหารสด
     และแหงที่จะนํามาถนอม
     อาหารได
6.  ตกแตงรูปแบบการบรรจุหีบหอได
7.  การจัดการถนอมอาหารตาม
     ที่ตลาดตองการ

    3.2 ผัก
    3.3 ผลไม
4. หลักการถนอมอาหาร
     4.1 ถนอมอาหารใหเหมาะกับ
           ประเภทอาหาร
     4.2  กระบวนการถนอมอาหาร
           ไดแก
           -  การกวน  การเชื่อม
               การแชอิ่ม
            -  การหมักดอง การทําเค็ม
            -  การตากแหง  การรมควัน
            -  การตากแหง  การรมควัน
            -  การบรรจุขวด  กระปอง
5.  การเลือกซ้ืออาหารสดและ
     อาหารแหง

6.  การตกแตง บรรจุหีบหอ
7.  การบริหารจัดการและการตลาด

ที่มา  :  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน,  หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นประเภท
วิชาคหกรรม 2542  (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.,), 
95-96.
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ตอนที่  3   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการติดตามผล

ความหมายของการติดตามผล
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา  เปนกิจกรรมที่ควรกระทําใน        

ทุกระดับการศึกษา  เมื่อนักศึกษาไดเขามาหาความรูในระยะเวลาหนึ่ง  จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพตามความรูที่ไดศึกษามา      ซ่ึงเปนมูลเหตุสําคัญ      ที่ผูบริหารและผูมีหนาที่
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ตองศึกษาและติดตามผลความสําเร็จของนักศึกษา       
ที่จบหลักสูตรออกไป      เพื่อประโยชนของนักศึกษาและสถาบัน    ในการที่จะปรับปรุงและพัฒนา
การดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ       และมีประสิทธิภาพสูงสุด       ไดมีผูทําการศึกษาวิจัยโดยให
ความหมายของการติดตามผล ไวในลักษณะเดียวกัน พอสรุปไดดังนี้

วัชรี ทรัพยมี    (2521 : 106)    กลาวถึงจุดมุงหมายของการติดตามผลวา   การติดตามผล
ผูสําเร็จการศึกษา    เปนการติดตามผลหลังจากที่นักเรียนออกจากโรงเรียนไปแลว     โดยใหขอมูล
กับทางโรงเรียนไดทราบวานักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแลว  ประกอบอาชีพใด  หรือทํางานอะไร  
ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2521 : 173)  กลาวถึงการติดตามผลวา  “การติดตามผลเปน
บริการที่มุงจะประเมินผลงานที่ดําเนินไปแลว เพื่อเปนการตรวจสอบดูวาบริการที่จัดใหผูศึกษา
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด”

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2525 : 34) กลาววา การติดตามผลการปฏิบัติงานจะไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ทราบสภาวะการทํางานของผูที่จบการศึกษา และการที่ผูบังคับบัญชา
ของผูที่จบการศึกษาเสนอความคิดเห็น ชวยใหสถาบันการศึกษาทราบชีวิตความเปนไปในสถานที่
ทํางานตอเหตุการณซ่ึงจะเปนผลดีตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและกอใหเกิดความเขาใจที่ดี
และยอมรับการทํางานซึ่งกันและกัน

เมที  ปยกุล  (2527 : 14) ไดกลาวถึงความหมายของการติดตามผลไววา  เปนวิธีการที่จะ
ศึกษาความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ   ที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ประสบ เพื่อผลสะทอนตอสถาบันที่จะ      
ปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร  ใหเหมาะสมและทันสมัย  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและ
การติดตามผลเปนบริการอยางหนึ่งที่ควรจะกระทําในทุกระดับการศึกษา

รุง  สพสมัย  (2527 : 72) ไดกลาวถึงความหมายของการติดตามผลไววา   การศึกษาการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อจะไดทราบถึงความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น   ทั้งนี้โดยการติดตามผลจะเนนกระบวนการ  หรือข้ันตอนของ
งานที่นําไปสูผลงาน  รวมทั้งความกาวหนาของผลงานที่เกิดขึ้น
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ธีระ ทองยี่สุน  (2530 : 11) ไดกลาวถึงความหมายของการติดตามผลไววาการติดตามผล
เปนวิธีการศึกษาความเคลื่อนไหว     และพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ที่ประสบเพื่อเปนผลสะทอนตอ
สถาบันที่จะปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัย

เมธี ปลันธนานนท (2533 : 47) ใหความหมายของการติดตามผลวา การติดตามผล     
เปนการสอบถาม เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนของสถาบันนั้น  ภายหลังจากที่ผูเรียนสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันและเปนการทบทวนโปรแกรมเดิมที่มีอยู    เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมวา  ผูเรียนสําเร็จไปแลวไดงานทําตรงกับที่ไดฝกอบรม และมีความกาวหนาในอาชีพ
เพียงใด     หากโปรแกรมหนึ่งไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน    จะไดแกไขและปรับปรุง
โปรแกรมเดิมบางสวนที่ยังบกพรองอยูใหดียิ่งขึ้น

มนทา  เกรียงทวีทรัพย  (2538 : 43)   การติดตามผลหมายถึงกระบวนการจัดการศึกษา
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักเกณฑแนวทางตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ
ในการดําเนินงาน  เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารหรือผูรับผิดชอบโครงการ  ในการปรับปรุง
ดําเนินงานตามโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บุญทัน  ศรีบุญเรือง  (2540 : 7)  ไดกลาวความหมายของการติดตามผลวาเปนวิธีการที่
สําคัญ  ที่จะทําใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษา  ผลที่ไดจาก
การติดตามจะเปนขอมูลหรือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  เปน
ประโยชนตอผูบริหารและผูที่กําลังศึกษาอยู   สามารถใชเปนขออางอิงในการฝกอบรม   สงเสริม
นักศึกษาปจจุบัน  และยังเปนหลักการในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมใหแกผูสําเร็จการศึกษา  ความ  
สนใจและความกาวหนาในการปฏิบัติงานของสถาบัน ผลที่ไดรับจากการติดตามผล  จะเปนเครื่อง
ชวยใหสถาบันการศึกษามีความรูดานตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหเห็นขอดี  ขอบกพรองและความจําเปนที่จะ
ตองปรับปรุงเรื่องตาง ๆ

ดาวนนิ่ง (Downing 1968 : 210) กลาวถึงการติดตามผลวา การติดตามผลเปนกิจกรรม
หลักที่จําเปนเพื่อจะไดทราบผลของความมุงหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว   ทั้งในดานการฝกฝนอาชีพ
หรืองานตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดใหรวมทั้งผลการศึกษาทุกระดับ  ปรัชญาของการบริหารติดตามผล
นั้น ถือวา การบริหารนี้เปนสิ่งที่จําเปนมากทุกระดับการศึกษา เพื่อสํารวจผลตาง ๆ

อารบัคเคิล (Arbuckle 1953 : 115) กลาววาการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการ
ศึกษาเปนการติดตามวาผูสําเร็จการศึกษาไดทํางานตามที่ไดรับการฝกอบรมหรือไม ตองประสบ
ความยุงยากในการทํางานมากนอยเพียงใด   ขอมูลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะ
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ใชในการประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน  แลวยังใชเปนขอมูลในการฝกอบรมผูที่
ยังศึกษาอยูและชวยสงเสริมผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

เวตตี้ (Wetty 1950 : 546) ไดกลาวาการติดตามผลจะชวยใหไดขอมูลของผูสําเร็จการ
ศึกษาเพื่อนํามาประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ผูใชแรงงาน นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมแกผูสําเร็จการศึกษาและ
การศึกษาผูใหญดวย

มิลเลอร   (Miller 1978 : 405-406)   กลาววาการติดตามผลเปนวิธีการรวบรวมที่มีคุณคา 
2 ประการ ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา   การฝกฝนที่ผูสําเร็จการศึกษา  ไดรับมาเพื่อโอกาสทาง
อาชีพ และขอมูลที่ไดรับขณะที่เรียนอยูในระบบการศึกษา     อยางไรก็ตามการติดตามผลจะตองทํา
หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาไปสักระยะหนึ่ง โดยใหเวลากับผูสําเร็จการศึกษาไดมีเวลาเขาทํางาน
หรือไปศึกษาตอโดยในระหวางที่ศึกษาตอหรือทํางาน ผูสําเร็จการศึกษาจะไดมีขอมูลตาง ๆ เพื่อที่
จะไดแจงใหสถานศึกษาทราบ

สตูปส และวาลจิส (Stoops and Wahlgist, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป. : 12) 
กลาวถึงการศึกษาติดตามผล วาเปนวิธีสําคัญที่ทําใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและขอบกพรอง
ของผูสําเร็จการศึกษาอบรมผลที่ไดจากการติดตามจะเปนขอมูล และแนวทางในการพิจารณา    
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการใหดียิ่งขึ้น เปนประโยชนตอผูบริหารและผูที่กําลังศึกษาอยู คือ
สามารถใชเปนขออางอิงในการฝกอบรมไปแลวอีกดวย นอกจากนี้การติดตามผลผูผานการอบรม
ไปแลวยังเปนการแสดงถึงความหวงใย สนใจและความกาวหนาในการปฏิบัติงานของสถาบันที่มี
ตอผูสําเร็จการอบรม

จากพจนานุกรมการศึกษาของกูด (Good 1973 : 246) สรุปจุดมุงหมายของการติดตาม
ผลไววา โดยท่ัวไปการจัดการติดตามผลจะมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการแนะแนว 
ศึกษาสภาพปจจุบันของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใหไดฟนฟูการเรียนในดานอาชีพและนํา         
ขอเสนอแนะจากผูสําเร็จการศึกษาเหลานั้น มาใชปรับปรุงหลักสูตรตอไปใหมีประสิทธิภาพ   
เหมาะสมกับความตองการของผูสําเร็จการศึกษา

จากการใหความหมายของการติดตามผลของนักวิชาการตาง ๆ     ทั้งชาวไทย   และชาว
ตางประเทศดังกลาวขางตนพอสรุปไดวาการติดตามผลเปนการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียน
การสอนของแตละสถาบัน     และการติดตามผลการปฏิบัติงาน   เปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ทํางานของผูสําเร็จการศึกษา   เพื่อประเมินผูสําเร็จการศึกษาวา  ไดทํางานตรงกับที่ไดรับการอบรม
และมีความกาวหนาในอาชีพเพียงใด ไดใชความรูความสามารถที่ไดรับจากสถาบันมากนอยเพียงใด 
เปนการสรางและรักษาระดับความพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง เปนการกระตุน
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การทํางานของบุคลากรไดดี      และเปนการชวยใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษาควรทําอยางตอเนื่องเพื่อนําขอมูลมาชี้แนะ   และใหความรูแกนักศึกษา
ปจจุบัน  อันจะทําใหเกิดประโยชนในการเรียน   และการฝกงานกับสถานประกอบการ

นอกจากนี้ การติดตามผลเปนวิธีหนึ่งซ่ึงดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูที่
สําเร็จการศึกษาซึ่งออกไปประกอบอาชีพ  ประสบปญหาและอุปสรรคอยางไร  อันจะทําใหไดผล
สะทอนกลับมายังสถานศึกษา ผูที่จะปฏิบัติงานใหไดผลดีและมีความสําเร็จจะตองมีความรู ทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานใหไดผลดี บรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

สรุปไดวา   จุดมุงหมายของการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา     เปนการศึกษาขอสนเทศ 
เกี่ยวกับสภาพปญหาตางๆ ที่ผูสําเร็จการศึกษาตองประสบหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว และนํา                           
ขอมูลตาง ๆ มาใชในการประเมิน แนะแนว   และปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น   นอกจากนี้
ยังมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทราบขอมูลตาง ๆ    ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งที่เปนขอมูลในการปฏิบัติและ
ความตองการทางดานความชวยเหลือซ่ึงนับวาเปนสิ่งสําคัญดังที่มิลเลอร   (Miller)     ไดกลาวถึงจุด
มุงหมายของการติดตามผลวา การติดตามผลนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลวจะทําใหทราบถึง
สถานภาพของนักศึกษาวายังศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

วิธีดําเนินการติดตามผล
ประสาร ทิพยธารา (ม.ป.ป. : 168) กลาวถึงวิธีการในการดําเนินการติดตามผลวาจะตอง

ดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน ตั้งจุดมุงหมายใหแนนอน มีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานให
บรรลุถึงผลสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงมีวิธีการในการติดตามผล คือ

1. โดยการสัมภาษณนักศึกษาที่ตองการติดตามผลและผูที่มีความสัมพันธใกลชิด      
ไดแก เพื่อน ครูและผูปกครอง

2.  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่ตองการติดตามผลเปนระยะเวลา            
พอสมควร

3. โดยการเปดอภิปรายทั่วไป อาจเชิญนักศึกษาที่จบไปแลวมารวมดําเนินการอภิปราย
4.  ใชแบบสอบถามใหนักศึกษาที่ตองการติดตามผล กรอกแบบสอบถามโดยสราง

แบบสอบถามขอคําถามครอบคลุมส่ิงที่ตองการทราบ
5. ใชไปรษณียบัตร โดยแจกไปรษณียบัตรใหนักศึกษาปสุดทายที่จะจบหลักสูตรของ

สถานศึกษาทุกคนในแตละปการศึกษาแลวใหนักศึกษาสงไปรษณียบัตรกลับมา  ที่สถานศึกษาเดิม
เพื่อติดตามดูผลวา    นักศึกษาเกาไปศึกษาตอสถาบันใด  หรือประกอบอาชีพอะไร วิธีการนี้ ชวยให
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สถานศึกษาไดทราบผลการดําเนินงานทางการศึกษาวา มีจุดออนหรือขอบกพรองประการใด เพื่อจะ
ไดนํามาปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทรสเลอรและนอรท   (Traseler and North 1980 : 58 - 59)    กลาวถึงวิธีการดําเนินการ
ติดตามผลวาจะตองจัดในลักษณะของโปรแกรมการติดตามผลซึ่งแยกได 4 ลักษณะดังนี้

1. ลักษณะการติดตามผลที่ครูและนักศึกษาดําเนินการ    เปนสวนหนึ่งของกิจกรรม    
ในโรงเรียน   โดยการสัมภาษณหรือบันทึกผลการใหคําปรึกษา   แลวนําขอมูลมาพิจารณาหาทาง
ดําเนินการแกไขและชวยเหลือตอไป

2. ลักษณะของการติดตามผลที่เปนการบันทึกความกาวหนา    หลังจากที่ไดผานการ
รับความชวยเหลือไปแลวเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป

3.  ลักษณะของการติดตามที่นักเรียนไดออกไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
                   4. ลักษณะของการติดตามผลจากนักศึกษาที่จบหลักสูตรออกไป  ซ่ึงจะมีผลตอการนํา
ขอมูลมาจัดกิจกรรมและหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป

สําหรับลักษณะของขอคําถามในการติดตามผลจะมี  2 ลักษณะคือ   การติดตามผล ที่
เกี่ยวกับกิจกรรม พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่รวมอยูในการศึกษา และลักษณะของการติดตามที่เปน
การคนหาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับคุณคาของประสบการณทางการศึกษา   ซ่ึงอาจ
จะใชแบบสอบถามหรือวิธีสัมภาษณก็ได สําหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล คือ เมื่อ
สําเร็จการศึกษาออกไปแลวประมาณ 2-3 ป

แนวทางการดําเนินการติดตามผลในสวนที่เก่ียวกับการเลือกกลุมตัวอยางประชากร
1. สถานที่ทางภูมิศาสตรที่จะใชครอบคลุมพื้นที่ใดและจะติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

สถาบันใด
2. ผูที่จะเปนกลุมตัวอยางจัดเปนประเภทใด เชน เลือกเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาหรือ

เฉพาะผูที่ออกจากสถาบันกลางคัน
3. ในการเลือกกลุมตัวอยางประชากร ควรจะเวนระยะหางจากเวลาที่สําเร็จการศึกษา

ไปแลวนานเทาใด
4. การสุมตัวอยางประชากร     ควรครอบคลุมระดับชั้นใดบางซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุ

ประสงคเปนหลัก
5. นักเรียนและนักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางประชากรจะมีจํานวนเทาใดจะใช

ประชากรทั้งหมดหรือจะใชวิธีสุมตัวอยางออกมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สวนใหญเปนแบบสอบถามซึ่งมีเกณฑ
ในการสรางแบบสอบถามดังนี้

1. แบบสอบถามตองไมใชเวลานานเกินไปในการตอบ
2.  ควรคํานึงถึงการปรับตัวในการปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว
3.  การนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรไปใชในการปฏิบัติงาน
4.  ขอมูลที่ไดมา สถานศึกษาควรเปนผูดําเนินการวิเคราะหดวยตนเอง

เบอรดี (Burdie 1963 : 152 - 155)  ไดแนะนําตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับการติดตาม   
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิเนโซตา   (University of Minesota)    ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา
ตอไปนี้

1.  ขอมูลสวนตัว ไดแก อายุ เพศ ที่ทํางาน ระยะเวลาการทํางาน หนาที่ความ             
รับผิดชอบ รายได และประสบการณในอาชีพหลังจบการศึกษาและความรูตอการปฏิบัติงาน

2.  การนําความรูตามหลักสูตรไปใชในการปฏิบัติงาน
3.  การเขาศึกษาตอในสถาบันชั้นสูง ไดแก เหตุผลที่เขาศึกษาตอและผูใหการ

สนับสนุนขอมูลอ่ืน ๆ เชน ฐานะครอบครัว การเขาเปนสมาชิกของสมาคม หนังสือที่ชอบอาน และ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน

สรุปไดวา  การติดตามผลของผูจบหลักสูตร   เปนการติดตามผลหลังจากที่ผูเรียนจบ
หลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง    เพื่อเปนการศึกษาการนําความรูความสามารถที่ไดรับไปใช  ความ 
กาวหนาในอาชีพการงาน  ปญหาอุปสรรค  ทําใหทราบสภาพปญหาอุปสรรคตาง ๆ  และนําขอมูล 
ขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนมากยิ่งขึ้น

ตอนที่  4   ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงมีอยูคอนขางนอย ผูวิจัยจึงขอเสนอผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสายอาชีพ ดังตอไปนี้

รุจิร  ภูสาระ และคณะ (2531 : 11 - 17)  ไดทําการศึกษาการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาหลังจากเรียนจบแลวมีจํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49   
เปนรอยละ 67 ในกลุมคนที่มีงานทําหลังจากเรียนแลวเห็นวาตนไดทํางานเพราะผลจากการเรียน
วิชาชีพรอยละ 72 สวนที่เหลือคิดวาการมีงานทําเนื่องจากกลับไปประกอบอาชีพเดิมรอยละ 59   
บางกลุมตอบวาไดงานเพราะไปเรียนที่อ่ืนเพิ่มเติม   ประกอบกับการแสวงหางานเพิ่มเติมเอง   
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อยางไรก็ตามรอยละ 76 เห็นวาหลังจากเรียนจบวิชาชีพระยะสั้นแลวรายไดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย      
เดือนละประมาณ 500-1,000  บาท  จากการเรียนวิชาชีพระยะสั้นมากกวาเหตุผลอ่ืน

ศักดิ์ชัย   นาคเอี่ยม  (2536 : 237)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสนใจดานการศึกษานอก
โรงเรียนสายอาชีพของทหารเกณฑกองประจําการ  สังกัดกองพลทหารราบที่  9 จังหวัดกาญจนบุรี  
พบวา  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน  คือ การเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองและนําไปใชในชีวิต
ประจําวัน  นอกจากนั้นยังตองการใหมีการแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

พัชรินทร สังขนอย (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลการฝกอบรม
วิชาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาชางดัดผม – เสริมสวย  จัดโดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปทุมธานี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําความรูไปใช  และศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงาน
หลังจากผานการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นชางดัดผม – เสริมสวย  จากผูที่เคยเขารับการฝก
อบรมระหวางป พ.ศ. 2538 – 2539  จํานวน 103 คน  ผลการวิจัยพบวา   ผูผานการฝกอบรมทั้งหมด
เปนเพศหญิง  และนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาชางดัดผม – 
เสริมสวยไปใช  ผูผานการฝกอบรมมีปญหาที่สําคัญในดานความชํานาญในการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ขาดประสบการณในการทํางาน

จินตนา  บริบูรณทรัพย  (2541 : 80)  ไดทําวิจัยเร่ืองการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533 ประเภทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินทราชัย
กรมอาชีวศึกษาไดสรุปผลการวิจัยวา   การนําความสามารถทางทักษะไปใชในการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑนําไปใชมาก  โดยผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวาระดับการนําความสามารถดานทักษะใน
การปฏิบัติงาน ไดแก  การใชอุปกรณในการปฏิบัติงานไดถูกตอง  การเก็บเอกสารอยางเปนระบบ   
การนําวิชาชีพที่เรียนไปใชทํางานรวมกับผูอ่ืน   การใชเครื่องมือไดอยางเปนระบบคุณภาพของงาน
ปฏิบัติแลวมีคุณภาพเชื่อถือได  การใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานจนเกิดทักษะเพื่อประกอบอาชีพ
ได  การวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเพิ่มพูนทักษะ  โดยผลรวมอยูระดับการนําไปใชใน
การปฏิบัติงานมาก

ศักดาพงศ  ระพิพันธุ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการศึกษาประสิทธิผลการนําความรู
ไปใชของผูจบวิชาชีพการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น      ปงบประมาณ  2538   ในอําเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  จํานวน  289  คน  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเปรียบเทียบ            
ประสิทธิผลการนําความรูไปใชในแตละดานคือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการประกอบ
อาชีพอิสระและดานการเขาสูตลาดแรงงาน  และศึกษาความแตกตางของคุณลักษณะผูจบวิชาชีพวา
ทําใหมีระดับประสิทธิผลการนําความรูวิชาชีพไปใชแตกตางกันหรือไมอยางไร
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ประยงค   ศรีสันเทียะ  (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําวิจัยเร่ืองการติดตามผลการฝกอาชีพ
ของผูรับการฝกตามหลักสูตรการเตรียมเขาทํางานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก 
จังหวัดราชบุรี  ปงบประมาณ  2542   โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อติดตามผลการฝกอบรม  4  ดาน
ผลของการศึกษาพบวา  ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุอยูระหวาง 13 – 25  ป   มีสถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพหลัก รายไดของครอบครัวไมเกิน
5,000 บาท  มีรายไดเพียงพอกับรายจาย  กอนเรียนวิชาชีพไมเคยมีความรูและทักษะทางอาชีพ
ที่เกี่ยวกับสาขาที่เรียน  และไมมีประสบการณในการทํางานมากอน  เหตุผลกอนมาเรียนสวนใหญ
ตองการนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ผลการเรียนอยูในเกณฑ
พอใช  ยกเวนสาขาเกษตรกรรมที่อยูในเกณฑดี ความสามรถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน
ของผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑพอใช

ดานการนําความรูวิชาชีพไปใช สวนใหญเงินทุนไมเพียงพอ ถาจะประกอบอาชีพ
ตองใชเงินสวนตัวและเงินกูยืมสวนหนึ่ง ผูเรียนสวนใหญอาศัยเขาอยู ทําเลที่ตั้งราน ถาจะประกอบ
อาชีพสวนใหญไมเหมาะสม  เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานและวัสดุอุปกรณ  หาซื้อไดภายใน
ทองถ่ิน  ซ่ึงมีจําหนายเพียงพอตอความตองการ

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูเรียนนําความรูไปใช   จํานวน  280   คน  มีประสิทธิผล 
อยูในเกณฑระดับปานกลาง

ดานการประกอบอาชีพอิสระ ผูเรียนนําความรูไปใช   จํานวน  33   คน     มีประสิทธิผล
อยูในเกณฑระดับปานกลาง

ดานการนําความรูเขาสูตลาดแรงงาน  ผูเรียนนําความรูไปใช   จํานวน  12  คน               
มีประสิทธิผลอยูในเกณฑระดับปานกลาง

การนําความรูไปใช  ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
การนําความรูไปใช  ระหวางชวงอายุของผูเรียนแตละชวงแตกตางกัน
การนําความรูไปใช  ระหวางพื้นฐานการศึกษาของผูเรียน ในแตละระดับการศึกษา    

แตกตางกัน
การนําความรูไปใช  ระหวางผูเรียนที่เคยมีความรูและทักษะกับผูเรียนที่ไมเคยมีความรู

และทักษะแตกตาง       การนําความรูไปใช ระหวางผูเรียนที่มีประสบการณแตละระดับแตกตางกัน
การนําความรูไปใช ระหวางผลการเรียนในแตละระดับแตกตางกัน

การนําความรูไปใช  ระหวางความสามารถในการปฏิบัติแตละระดับแตกตางกัน
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การนําความรูไปใช  ระหวางระดับคุณภาพของงานที่ไดจากการปฏิบัติ     ของผูเรียนใน
แตละระดับแตกตางกัน

การนําความรูไปใช  ระหวางที่มาของเงินทุนแตละลักษณะไมแตกตางกัน
การนําความรูไปใช  ระหวางการเปนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบาน         แตละลักษณะไม

แตกตางกัน
การนําความรูไปใช      ระหวางการเปนกรรมสิทธเครื่องมือเครื่องใช   ในแตละลักษณะ

ไมแตกตางกัน

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการติดตามผลการนําความรู
ไปใช ของผูที่ผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีความจําเปนและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษา
เพื่อจะไดทราบถึงความสามารถในการนําความรูไปใชทํางาน  การประกอบอาชีพ  และการนําไป
ปรับปรุงความเปนอยูของตนเองไดมากนอยเพียงใด พบปญหาและอุปสรรคใดบาง เพื่อสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research)  ในลักษณะของการศึกษาแบบสํารวจ (Survey  Study) มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลผูจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ 2545    โดยกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้

ประชากรที่ใชในการศึกษา
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแกผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นจาก

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ 2545                     
สํารวจและรวบรวมรายชื่อผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   ปงบประมาณ  2545   จากทะเบียน 
นักศึกษาสายอาชีพ  ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จํานวน  5 สาขาวิชา
คือ การถนอมอาหาร  การทอผา  การมัดยอม  การรอยลูกปด   และการถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง  
ไดผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  เปนประชากรรวมทั้งส้ิน  336  คน

กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการกําหนดกลุมตัวอยาง รอยละ 50 ของประชากร ได

จํานวน 168 คน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย   (Simple  Random  Sampling) จากผูจบ       
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมงจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ปงบประมาณ  2545 จํานวน  5  สาขาวิชา คือการถนอมอาหาร     
การทอผา  การมัดยอม การรอยลูกปด และการถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง ดังปรากฏในตารางที่  6
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ตารางที่ 6  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง
                  ปงบประมาณ 2545

สาขาวิชา จํานวนผูจบหลักสูตร จํานวนกลุมตัวอยาง
การถนอมอาหาร
การทอผา
การมัดยอม
การรอยลูกปด
ถักกระเปาดวยเชือกฟางมัดฟาง

113
80
60
59
24

56
40
30
30
12

รวม 336 168
ที่มา : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบ
ประมาณ 2545 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.), 32.

นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ผูจบหลักสูตร
วิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  จากผูนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  
จํานวน  1  คน  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  1  คน และเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  หรือ
ทํางานในสถานประกอบการ จํานวน  1  คน  รวม  3  คน  เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับ  และการนําความรู
ไปใช  ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
โดยการสุมจากผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง ที่นําความรูไปใช  ตั้งแตป
งบประมาณ  2545  ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน มีรายไดจากการประกอบอาชีพและ ผลงานเปนที่   
ยอมรับของสังคมและชุมชน

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)  จํานวน  1  ชุด  และ

แบบสัมภาษณ  ที่สรางขึ้นจากการศึกษาขอมูลเอกสาร  และงานวิจัยตาง ๆ   ที่เกี่ยวของในการเก็บ
ขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. แบบสอบถาม  แบงออกเปน  5  ตอน  คือ
ตอนที่  1   การสํารวจขอมูลทั่วไป ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน   หลักสูตร

30  ช่ัวโมง  ซ่ึงไดแก   เพศ  อายุ  สถานะภาพ การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง สมาชิกในครอบครัว
อาชีพเดิมของบิดา-มารดา  รายได  สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สาขาอาชีพที่เรียน สาเหตุที่
เรียนวิชาชีพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาอาชีพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
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ที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ ความรูที่
ไดรับ การฝกอบรมเพิ่มเติม ความรูเดิม ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนําความรูไปใช ความคิด
เห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนําความรูไปใช ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจที่จะใชความรู 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการใชความรู  การนําความรูไปใช เงินทุน ทําเลที่ตั้ง      
ที่อยูอาศัย

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาชีพ ความ       
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดจากการ
เรียนวิชาชีพ ใชแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert  5 ชวงคะแนน
คือ

1 ความคิดเห็นปรับปรุง
2   ความคิดเห็นพอใช
3   ความคิดเห็นปานกลาง
4 ความคิดเห็นดี
5 ความคิดเห็นดีมาก

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนําความรูไปใช ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการนําความรูไปใช ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจที่จะใชความรู 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการใชความรู  ใชแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของ Likert 5 ชวงคะแนนคือ

1 ความคิดเห็นนอยที่สุด
2   ความคิดเห็นนอย
3    ความคิดเห็นปานกลาง
4 ความคิดเห็นมาก
5 ความคิดเห็นมากที่สุด

ตอนที่ 2 การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ซ่ึงไดแก การใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  ลดรายจาย  สามารถประดิษฐใชเอง  และนําไปชวยเหลือผูอ่ืน ใชแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  4 ชวงคะแนน ดังนี้

1. ขอคําถามในเชิงบวกคือ
1 ไมเคย
2 นอย
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3 ปานกลาง
4    มาก

2. ขอคําถามในเชิงลบคือ
     1    มาก
     2 ปานกลาง
     3    นอย
     4 ไมเคย

ตอนที่ 3 การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงไดแก เพิ่มรายได
สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ิน  เพื่อลดตนทุนได  การเปนที่นิยมในทองถ่ิน  สามารถจัดการในเชิง
ธุรกิจ  สามารถคิดริเร่ิมงานใหม ๆ  และแกไขปญหางานอาชีพ ใชแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 4 ชวงคะแนน ดังนี้

1. ขอคําถามในเชิงบวกคือ
    1 ไมเคย
    2 นอย

             3    ปานกลาง
4 มาก

2. ขอคําถามในเชิงลบคือ
    1 มาก
    2 ปานกลาง
    3 นอย
    4 ไมเคย
ตอนที่ 4  การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  หรือทํางานในสถาน

ประกอบการ  ซ่ึงไดแก  สามารถมีรายได  มีความกาวหนาในอาชีพการงาน   สามารถพัฒนาตนเอง
และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 4 ชวงคะแนน
ดังนี้

1. ขอคําถามในเชิงบวกคือ
    1 ไมเคย
    2 นอย
    3 ปานกลาง
    4 มาก
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ตอนที่  5  ปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใช
 5.1  ดานการเรียนการสอน ไดแก  เนื้อหาของหลักสูตร  ระยะเวลาในการ

เรียน ครูสอน  และการวัดผลประเมินผลและขอเสนอแนะ
    5.2   ดานการนําความรูไปใช ไดแก ตรงตามความตองการนําไปประยุกต

ใชพัฒนาอาชีพ  พัฒนาฝมือ  ผลงานเปนที่ยอมรับ  ขอเสนอแนะ

2. แบบสัมภาษณ  ใชสัมภาษณผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ังโมง
เกี่ยวกับ  การนําความรูไปใช  ปญหา/ อุปสรรค  และขอเสนอแนะ

การสรางเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิด ของการวิจัยและบรรลุวัตถุ
ประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ  โดยมีขั้นตอนตอไปนี้

1.  ศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน       
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตามผล แลวนํามาเปนแนวทางในการสราง และปรับปรุงพัฒนา
แบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบสอบถามโดย      
ผูวิจัยทําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน      
3 ทาน  (รายช่ือผูทรงคุณวุฒินําเสนอในภาคผนวก)  เพื่อตรวจสอบดานภาษา  ดานเนื้อหา  และ
โครงสรางของแบบสอบถาม

3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  แลวนําไปทดลองใช  (try  out)  กับผูจบ     
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร100  ช่ัวโมง  ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ในการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต   จํานวน       
30  คน  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 30 คน และเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานใน
สถานประกอบการ จํานวน  30  คน

4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient ) ของ  ครอนบาค (Cronbach 1970 : 161)  ผลการวิเคราะห
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้

4.1 ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  มีขอ
คําถาม  จํานวน 11 ขอ  คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ไดเทากับ  0.9147

4.2 ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 16
ขอ คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ไดเทากับ 0.8687
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4.3 ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางาน
ในสถานประกอบการ มีขอคําถาม จํานวน  7  ขอ  คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ไดเทากับ 0.6788

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนหาคําอธิบายเพื่อตอบคําถามในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเก็บ     

รวบรวมขอมูล   เปนขั้นตอนดังนี้คือ
1. ผูวิจัยไดขอความรวมมือใหครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนยการเรียน

อําเภอกําแพงแสน  เปนผูชวยในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
2.  ผูวิจัยไดทําการประชุมชี้แจง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย         

การเรียน เพื่อทําความเขาใจในวัตถุประสงค  ทําความเขาใจในประเด็นคําถามและวิธีการลงขอมูล
ในแบบสอบถาม

3.  ผูวิจัย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการเรียนชุมชน เก็บขอมูล
โดยการนําแบบสอบถามไปดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน  168  ชุด

4.  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง     
ที่นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  1 คน  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 1  คน    และ
เพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  1  คน รวม  3  คน  ดวยตนเอง  และผูชวยในการสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูลเมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเรียบรอยแลว     ผูวิจัยไดดําเนินการ

ดังนี้
1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2.  จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical  

Package for the Social Science)
4.  นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายเปด    มาจัดลําดับความสําคัญ

นําเสนอเปนความเรียง
  5.  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ   มาจัดลําดับความสําคัญ  นําเสนอเปนความเรียง

สถิติท่ีใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคําถามที่ตองการ

ทราบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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1.  ขอมูลทั่วไปใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (Χ )  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
นําความรูไปใช ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนําความรูไปใช ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมั่นใจที่จะใชความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการใชความรูใช 5 ระดับ ดังนี้
                       คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

    1.00 – 1.80                          ปรับปรุง
    1.81 - 2.60 พอใช
    2.61 – 3.40 ปานกลาง
    3.41 – 4.20 ดี
    4.21 – 5.00 ดีมาก

กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย  (Χ )  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาชีพ    ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ ใช  5  ระดับ  ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
    1.00 – 1.80 นอยที่สุด
    1.81 - 2.60 นอย
    2.61 – 3.40 ปานกลาง
      3.41 – 4.20                มาก

         4.21 – 5.00 มากที่สุด

2. การวิเคราะหการนําความรูไปใช  ทั้ง  3  ดานใชคาเฉลี่ย  (Χ )   และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) โดยปรับเปลี่ยนขอคําถามในเชิงลบใหเปนประโยคบอกเลาเชิงบวก

กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (Χ )  ใช  4  ระดับ  ดังนี้
 คาเฉลี่ย ระดับการนําไปใช

     นอยกวา  1 ไมเคย
     1.01 – 2.00 นอย
     2.01 – 3.00 ปานกลาง
     3.01  ขึ้นไป                มาก
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3. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด  วิเคราะหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค      
ขอเสนอแนะ  ในการนําความรูไปใช   ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ันหลักสูตร 30   ช่ัวโมง
วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา  นําเสนอในลักษณะความเรียง

4. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและขอ
เสนอแนะในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น วิเคราะหเนื้อหา  (Content
Analysis ) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา  นําเสนอในลักษณะความเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง  การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการนํา
ความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  และเพื่อการเขาสูตลาด
แรงงาน หรือทํางานในสถานประกอบการ ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน  จากศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ปงบประมาณ  2545  และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคใน
การนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นสาขาวิชาตาง ๆ   ผูวิจัยไดเสนอผลการ
วิเคราะหตามลําดับดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  
ไดแกภูมิหลัง ประกอบดวย เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพเดิมของบิดา-มารดา  รายได  สถานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ความรูและทักษะที่มีอยูเดิม เงินทุน ความชอบและพอใจในสาขาวิชาตาง ๆ 
เห็นชองทางในชุมชน ประสบการณจากอาชีพเดิม ความตองการมีรายได เปนอาชีพอิสระสามารถ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนวิเคราะหคาสถิติ รอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ตามความเหมาะสมของตัวแปร

2. การวิเคราะหการนําความรูไปใช   ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 
30 ช่ัวโมง ไดแก การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ประกอบดวย  ใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน ลดรายจาย สามารถประดิษฐใชเอง และนําไปใชชวยเหลือผูอ่ืน  การนําความรูไป
ใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ ประกอบดวย สามารถเพิ่มรายได  สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ิน
เพื่อลดตนทุนได การเปนที่นิยมในทองถ่ินสามารถจัดการในเชิงธุรกิจ  คิดริเร่ิมงานใหม ๆ  แกไข
ปญหางานอาชีพ และนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางานในสถานประกอบการ 
ประกอบดวยการมีรายได   มีความกาวหนาในอาชีพการงาน  สามารถพัฒนาตนเอง  ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  วิเคราะหคาสถิติ  คาเฉลี่ย (Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด   เปนการวิเคราะหความคิดเห็น ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  
ช่ัวโมง วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหาในลักษณะความเรียง

4. วิเคราะหแบบสัมภาษณ   วิเคราะหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

ในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา  นําเสนอในลักษณะความเรียง

1.  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30        
ช่ัวโมง  ไดแก ภูมิหลังประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพเดิมของบิดา-มารดา รายได   
สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ความรูและทักษะที่มีอยูเดิม  เงินทุน  ความชอบและพอใจใน
สาขาวิชาตางๆ  เห็นชองทางในชุมชน  ประสบการณจากอาชีพเดิมสามารถใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่  7 – 10

ตารางที่ 7  ขอมูลทั่วไปของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
เพศ
          1.  ชาย
          2.  หญิง

0
168

0.00
100.00

รวม 168 100.00
อายุ
           1.  ตํ่ากวา  21  ป
           2.  21 – 30     ป
           3.  31 – 40     ป
           4.  41 – 50     ป
           5. 51  ปขึ้นไป

14
33
47
45
29

8.33
19.64
27.98
26.79
17.26

รวม 168 100.00
สถานภาพ
            1.  โสด
            2.  สมรส
            3.  มาย
            4. หยาราง

47
106
13
2

27.98
63.10
7.73
1.19

รวม 168 100.00
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ตารางที่ 7  (ตอ)

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
ระดับการศึกษา
             1.  ระดับประถมศึกษา
             2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
             4.  ระดับปริญญาตรี

111
25
29
3

66.07
14.88
17.26
  1.79

รวม 168 100.00
อาชีพหลัก
            1.  เกษตรกร
            2.  คาขาย
            3.  รับจาง
            4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
            5.  แมบาน/นักเรียน

49
23
90
1
5

29.17
13.69
53.57
  0.60
2.98

รวม 168 100.00
อาชีพรอง
            1.  ไมมี
            2.   มี

126
 42

75.00
25.00

รวม 168 100.00
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
             1.  2 – 4    คน
             2.  5 – 7    คน
             3.  8 – 10  คน

76
82
10

45.24
48.81
5.95

รวม 168 100.00
อาชีพเดิมของบิดา-มารดา
            1.  เกษตรกร
            2.  รับจาง
            3.  คาขาย
            4. รับราชการ

136
18
13
1

80.95
10.71
7.74
0.60

รวม 168 100.00
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ตารางที่  7  (ตอ)

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
รายไดของครอบครัว
            1.  ตํ่ากวา  5,000    บาท
            2.  5,001 – 10,000  บาท
            3.  10,001 – 15,000 บาท
            4.  สูงกวา  15,000   บาท

5
95
51
17

2.98
56.55
30.36
10.12

รวม 168 100.00
สถานภาพการเงินของครอบครัว
            1.  รายไดเพียงพอกับรายจาย
            2.   มีเงินเก็บ
            3.  เปนหนี้

119
32
17

70.83
19.05
10.12

รวม 168 100.00
สาเหตุที่มาเรียนวิชาชีพ  (ตอบไดมากกวา   1 ขอ)
            1.  เปนอาชีพที่มั่นคงมีรายไดดี
            2.  เปนอาชีพที่สนใจตองการทํา
            3.  เปนอาชีพที่เพื่อนบานทําและประสบผลสําเร็จจึง
                 สนใจทํา
            4.  ผลผลิตจากการวิชาชีพเปนที่ตองการของตลาด
            5.  นําไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

56
151
94

66
64

33.33
89.88
55.95

39.29
38.10

รวม - -
ความรูที่ไดรับ
            1.   เพียงพอ
            2.  ไมเพียงพอ

155
13

92.26
7.74

รวม 168 100.00
การฝกอบรมหรือเรียนเพ่ิมเติมหลังการเรียนจบ
            1.  อบรมหรือเรียนเพิ่มเติม
            2.  ไมไดเรียน

66
102

39.29
60.71

รวม 168 100.00
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ตารางที่  7  (ตอ)

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
ความรูเกี่ยวกับอาชีพนี้กอนเรียน
            1.  ไมมีเลย
            2.  นอย
            3.  ปานกลาง
            4.  มาก

43
71
53
1

25.60
42.26
31.54
  0.60

รวม 168 100.00
นําความรูจากวิชาชีพไปใช

     1.  เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
             2.  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
             3.  เพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถาน
                 ประกอบการ

75
64
29

44.64
38.10
17.26

รวม 168 100.00

N = 168

จากตารางที่  7  แสดงใหเห็นวา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง
ที่เปนกลุมตัวอยาง  เปนเพศหญิงทั้งหมด  จํานวน  168  คน  คิดเปนรอยละ  100

อายุ  อายุของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง 
สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.98 รองลงมามีอายุ             
อยูระหวาง 41 – 50 ป  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ 26.79   รองลงมามีอายุอยูระหวาง  21 – 30 ป  
จํานวน33 คน  คิดเปนรอยละ  19.64  รองลงมามีอายุ 51 ป ขึ้นไป  จํานวน  29 คน คิดเปนรอยละ
17.26 และ มีอายุต่ํากวา  21 ป  จํานวน  14 คน  คิดเปนรอยละ  8.33

สถานภาพ   ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน  106 คน  คิดเปนรอยละ 63.10  รองลงมามีสถานภาพโสด
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.98  รองลงมามีสถานภาพ  มาย  จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ
7.33  และมีสถานสภาพหยาราง จํานวน  2 คน  คิดเปนรอยละ  1.19

ระดับการศึกษา  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง ที่เปนกลุม
ตัวอยาง ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน  111 คน คิดเปนรอยละ 66.07
รองลงมา  อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 17.26  รองลงมาอยูใน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 14.88 และระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 1.79

อาชีพหลัก  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีอาชีพรับจาง  จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ  53.57  รองลงมามีอาชีพเกษตรกร  จํานวน
49 คน  คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมามีอาชีพคาขาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.69  รองลงมา
มีอาชีพแมบาน/นักเรียน  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 2.98 และมีอาชีพรับราชการ จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.60

อาชีพรอง  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีอาชีพรอง จํานวน  126 คน  คิดเปนรอยละ 75  มีอาชีพรอง จํานวน  42  คน คิดเปน
รอยละ  25.00

สมาชิกในครอบครัวท้ังหมด  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร  30  ช่ัวโมง ที่
เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน จํานวน 82  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ
48.81 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน  จํานวน 76  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 45.24 และ
มีสมาชิกในครอบครัว 8 – 10  คน  จํานวน 10  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 5.95

อาชีพเดิมของบิดา-มารดา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่เปน
กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร  จํานวน 136 คน  คิดเปนรอยละ 80.95 รองลงมามีอาชีพ
รับจาง จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 10.71 รองลงมามีอาชีพคาขาย  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ
7.44   และมีอาชีพรับราชการ  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.60

รายไดของครอบครัว  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ที่เปน
กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีรายได 5,001 – 10,000 บาท  จํานวน 95  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ  56.55
รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 51 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 30.36 รองลงมามี
รายได สูงกวา 15,000 บาท จํานวน 17  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 10.12  และมีรายไดต่ํากวา
5,000 บาท จํานวน  5 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 2.98

สถานภาพการเงินของครอบครัว ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30 ช่ัวโมง
ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีรายไดเพียงพอกับรายจาย  จํานวน 119 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ
70.83   รองลงมามีเงินเก็บ จํานวน 32 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ19.05  และเปนหนี้ จํานวน 17
ครอบครัว   คิดเปนรอยละ  10.12

สาเหตุท่ีมาเรียนวิชาชีพ ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร  30  ชั่วโมง  ที่เปน
กลุมตัวอยาง  สวนใหญเลือกเรียนเพราะเปนอาชีพที่สนใจตองการทํา   จํานวน 151 คน     รองลงมา
เพราะเปนอาชีพที่เพื่อนบานทําแลวประสบผลสําเร็จจึงสนใจทํา  จํานวน 94 คน  รองลงมาผลผลิต
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จากการเรียนวิชาชีพเปนที่ตองการของตลาด  จํานวน  66 คน  รองลงมา  นําไปใชเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต  จํานวน  64 คน  และเปนอาชีพที่มั่นคงมีรายไดดี  จํานวน 56 คน

ความรูท่ีไดรับ ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร   30   ช่ัวโมง       ที่เปนกลุม
ตัวอยาง สวนใหญ  ไดรับความรูเพียงพอ จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 92.26  และความรูไม
เพียงพอ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.74

หลังจากเรียนจบแลวไดไปฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญไมไดฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม จํานวน  102
คน  คิดเปนรอยละ 60.71 และฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 39.29

ความรูเก่ียวกับอาชีพกอนเรียน ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง
ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน นอย จํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ
42.26  รองลงมามีความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน ปานกลาง จํานวน 53 คน  คิดเปนรอยละ 31.45
รองลงมา ความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน ไมมีเลย จํานวน  43 คน คิดเปนรอยละ  25.60  และ
มีความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน  มาก  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.60

การนําความรูจากวิชาชีพไปใช  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30
ช่ัวโมง  ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญอยูในดานเพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต การงานและ
อาชีพ จํานวน 75 คน    คิดเปน รอยละ 44.64  รองลงมาคือเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน
64 คน คิดเปนรอยละ 38.10 และเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ  17.26

ตารางที่  8   สาขาวิชาอาชีพที่อบรม กับการนําความรูไปใช

การนําความรูไปใช
สาขาวิชา กลุมตัวอยาง ดํารงชีวิต อาชีพอิสระ ตลาดแรงงาน

1. การถนอมอาหาร 56 30 26 -
2. การทอผา 40 13 13 14
3. การมัดยอม 30 10  5 15
4. การรอยลูกปด 30 14 16 -
5. การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง 12 8 4 -

รวม 168 75 64 29
N = 168
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จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา การนําความรูจากวิชาชีพไปใช  ของผูจบหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง  ที่เปนกลุมตัวอยาง  นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต 75 คน แยกตามสาขาวิชา  การถนอมอาหาร 30 คน  การทอผา 13 คน   การมัดยอม 10 คน
การรอยลูกปด 14  คน  การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง 8  คน   นําความรูไปใชเพื่อการประกอบ
อาชีพอิสระ 64 คน แยกตามสาขาวิชาการถนอมอาหาร 26 คน การทอผา 13 คน การมัดยอม 5 คน
การรอยลูกปด 16 คน การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง 4 คน     นําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาด
แรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  29  คน   แยกตามสาขาวิชาการทอผา 14 คน การมัดยอม
15 คน

ตารางที่  9  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
              หลักสูตร 30 ช่ัวโมง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร Χ S.D. ระดับ ลําดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร
       1   ความรูที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ
       2  ทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ
       3  คุณภาพของงานที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ

4.39
4.22
4.21

0.56
0.62
0.63

มาก
มาก
มาก

1
2
3

รวม 4.27 0.60 มาก -
N = 168

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร ของผูจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมงที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา ผูจบหลักสูตร มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.27, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความรูที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก   (Χ  = 4.39, S.D.= 0.56)   รองลงมาคือ
ทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก  (Χ  = 4.22, S.D. = 0.62) สวนคุณภาพของงาน
ที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก (Χ  = 4.21, S.D. = 0.63)
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ตารางที่  10   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลังจบการศึกษา ของผูจบหลักสูตร
  วิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลังจบ
การศึกษา

Χ S.D. ระดับ ลําดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลังจบ
การศึกษา
          1  ความสามารถนําความรูไปใช
          2  ความเหมาะสมของการนําไปใช
          3  ความมั่นใจที่จะใชความรู
        4  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู

4.21
4.07
4.21
4.20

0.72
0.71
0.67
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
1
3

รวม 4.17 0.70 มาก -
N = 168

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลัง
จบการศึกษา ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30  ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา      
ผูจบหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.17, S.D.= 0.70) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ความมั่นใจที่จะใชความรูอยูในระดับมาก (Χ  = 4.21, S.D. = 0.67)
รองลงมาคือความสามารถนําความรูไปใชอยูในระดับมาก (Χ = 4.21, S.D. = 0.72)  รองลงมาคือ
ประโยชนที่ไดรับจากการใชความรูอยูในระดับมาก (Χ = 4.20, S.D. = 0.70)   และความเหมาะสม
ของการนําความรูไปใชอยูในระดับมาก   (Χ  = 4.07, S.D. = 0.71)

2.  การวิเคราะหการนําความรูไปใช     ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 
30 ช่ัวโมง ไดแกการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ประกอบดวยการใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน  ลดรายจาย  สามารถประดิษฐใชเอง และนําไปใชชวยเหลือผูอ่ืน  การนําความรู
ไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ ประกอบดวย ความสามารถเพิ่มรายได  ใชทรัพยากรในทองถ่ิน
เพื่อลดตนทุนได การเปนที่นิยมในทองถ่ิน สามารถจัดการเชิงธุรกิจ  สามารถคิดริเร่ิมงานใหม ๆ 
และแกไขปญหางานอาชีพ การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถาน
ประกอบการ  ประกอบดวยความสามารถมีรายได  มีความกาวหนาในอาชีพการงาน  สามารถ
พัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ผลปรากฏดังตารางที่ 11 - 14
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2.1 การวิเคราะหการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

ตารางที่ 11   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
                    หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  ในการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

คาสถิติการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
Χ S.D.

ระดับ ลําดับ

1. สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในชีวิต
    ประจําวัน

3.59 0.50 มาก 1

2. สามารถนําความรูวิชาชีพมาแกไขปญหาใหกับตนเอง 3.52 0.53 มาก 3
3. ในการแกไขปญหาทานสามารถแกไขปญหาจนสําเร็จ
    ลุลวงไปดวยดี

3.52 0.53 มาก 3

4. สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนและสามารถ
    ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ

3.52 0.55 มาก 5

5. สามารถนําความรูไปใชจนสามารถลดรายจายใหกับ
    ตนเอง และครอบครัว

3.47 0.50 มาก 6

6. สามารถนําความรูไปใชทําสิ่งของ/เครื่องใช/
    เครื่องบริโภคใหกับตนเองได

3.56 0.53 มาก 2

7. สามารถนําความรูไปใชทําสิ่งของ/เครื่องใช/
    เครื่องบริโภคมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
    อยางสม่ําเสมอ

3.45 0.50 มาก 7

8. สามารถนําความรูไปใชทําสิ่งของเครื่องใช/
    เครื่องบริโภคใชเอง ทานไดรับคําชมจากผูอื่น

3.44 0.60 มาก 8

9. สามารถนําความรูไปชวยทําสิ่งของ/เครื่องใช/
    เครื่องบริโภคใหกับผูอื่น

3.40 0.59 มาก 9

10. สามารถนําความรูไปใหความชวยเหลือผูอื่น
      เพื่อแกไขปญหาที่ทานพบ

3.24 0.57 มาก 10

11. สามารถนําความรูไปใชแกปญหากับสิ่งที่ทําให
     เกิดความเสียหายหรือสิ่งบกพรองภายในบาน

3.12 0.87 มาก 11

รวม 3.44 0.57 มาก -
N =  75
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จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง
นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.44, S.D. =
0.57) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  (Χ = 3.59, S.D. = 0.50)    สามารถนํา
ความรูไปใชทําส่ิงของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับตนเองได (Χ = 3.56, S.D. = 0.53)   สามารถ
ใชความรูวิชาชีพมาแกไขปญหาใหกับตนเอง และในการแกไขปญหา สามารถแกไขปญหาจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  (Χ = 3.52, S.D. = 0.53)  นําความรูไปใชใหเปนประโยชน    และสามารถ
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ     (Χ = 3.52, S.D = 0.55)   สามารถนําความรูไปใชแลวลดรายจายให
กับตนเองและครอบครัว   (Χ = 3.47, S.D. = 0.50) สามารถนําความรูไปใชทําส่ิงของ/เครื่องใช/
เครื่องบริโภคมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ  (Χ = 3.45, S.D = 0.50)  สามารถนํา
ความรูไปใชทํา ส่ิงของเครื่องใช/เครื่องบริโภคใชเอง  ไดรับคําชมเชยจากผูอ่ืน  อยูในระดับมาก
(Χ = 3.44, S.D. = 0.60) สามารถนําความรูไปใชชวยทําส่ิงของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับผูอ่ืน
(Χ = 3.40, S.D. = 0.59)     สามารถนําความรูไปใหความชวยเหลือผูอ่ืนเพื่อแกไขปญหาที่พบ
(Χ = 3.24, S.D. = 0.57)    และสามารถนําความรูไปใชแกปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดความเสียหาย
หรือบกพรองภายในบาน  (Χ = 3.12, S.D.= 0.87)

โดยมีขอมูลจากการสัมภาษณ  นางนิศากร  ทองจันอับ อายุ 41 ป  อาชีพรับจาง  ปจจุบัน
อยูบานเลขที่ 27/1 หมูที่ 5 ตําบลดอนขอย อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพสมรส  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท
มีรายไดเพียงพอกับรายจายในครอบครัว  นางนิศากร  มีความสนใจและตองการที่จะเรียนวิชาชีพ
ทางดานการถนอมอาหาร  เพราะเห็นประโยชนที่จะนําไปใชในครัวเรือน  โดยที่ไมมีความรูทาง
ดานการถนอมอาหารมากอน  จึงสมัครเรียนวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง       สาขาวิชา
การถนอมอาหาร ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนไปเปดดําเนินการสอนให
เพื่อจะนําความรูที่ไดไปใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต   และตองการนําวัตถุดิบที่มีมากในทองถ่ิน
มาแปรรูปหรือถนอมอาหารไวรับประทานนอกฤดูกาล  ประกอบกับครอบครัวมีสมาชิกหลายคน
ถาสามารถถนอมอาหารไวรับประทานไดก็จะชวยลดรายจายลงไดมาก

ในชวงที่เรียนวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30 ช่ัวโมง สาขาวิชาการถนอมอาหาร   
วิทยากรไดใหความรู  ใหหลักการในการเลือกวัตถุดิบที่จะนํามาใชถนอมอาหาร เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชในการถนอมอาหารแตละประเภท พรอมทั้งไดลงมือปฏิบัติจริง จนมีความรู
ความเขาใจเพียงพอตอการนําไปใช หลังจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30 ช่ัวโมง สาขา
วิชาการถนอมอาหารแลว ก็ไมไดเรียนเพิ่มเติมอีก ตั้งแตเรียนจบหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตร  
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30 ช่ัวโมงแลว ไดทําการถนอมอาหารหลายอยาง  และทําอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  โดยความ     
ตอเนื่องในการถนอมอาหารนั้นขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่มีในชุมชนและตามฤดูกาล เชน ชวงที่มี       
กลวยน้ําวาออกมามาก ก็จะนํากลวยท่ีแกจัดและดิบมาทํากลวยเบรกแตกไวใหคนในครอบครัว     
ไดรับประทานเปนขนมหวาน หรือของขบเคี้ยว  สามารถประหยัดรายจาย  และเก็บไวไดนานวัน  
นอกจากทํากลวยเบรกแตกแลว  ยังถนอมอาหารประเภทอื่นๆ  ไวรับประทานอีกหลายอยาง  เชน 
ไขเค็ม   ผลไมหยี ถ่ัวกรอบแกว น้ําพริกปลาแหง น้ําพริกนรก ขาวเกรียบฟกทอง ขาวเกรียบกลวย 
ฯลฯ  จากผลการถนอมอาหารที่ผานมา   มีความพอใจมากกับผลผลิตที่ได เพราะชวยประหยัด    
รายจายในครอบครัวลงไปไดมากเชน เคยซ้ือไขเค็มฟองละ 4 - 5 บาท  ปจจุบันทําไขเค็มไว           
รับประทานเองประหยัดลง  ฟองละประมาณ  2  บาท  น้ําพริกชนิดตางๆ ทําหมุนเวียนกันไป ทําให
รายจายลดนอยลงมีเงินเหลือมากขึ้น  และยังแนะนําเพื่อนบานใหถนอมอาหารไวรับประทานเอง 
เพื่อเปนการลดรายจาย  ไดอาหารที่ใหม สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีตาง ๆ  เพราะสามารถเลือก
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพดวยตนเอง  และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย

ปญหา/อุปสรรค  การนําความรูที่ไดรับไปใช มีปญหาในชวงแรกๆ เพราะขาดทักษะ
และขาดประสบการณในการถนอมอาหาร เชน การทําถ่ัวกรอบแกว ทําแลวเปนกอน ไมรวน
เหมือนที่อบรมมา  ตองฝกทําบอยๆจึงไดถ่ัวกรอบแกวท่ีมีลักษณะดี

ขอเสนอแนะ  ผูใหสัมภาษณ  เสนอแนะใหมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ถนอมอาหารประเภทอื่นขึ้นอีก  เพื่อจะไดมีวิชาการถนอมอาหารแบบใหมๆ ทันสมัยและสามารถ
ใชกับชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่องทุกฤดูกาล  และขอชมเชยวา “สูตรการทําไขเค็มดีมาก”

2.2 การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

ตารางที่  12   ขอมูลพื้นฐานการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระของผูจบหลักสูตร
   วิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
 แหลงเงินทุน

1. เงินทุนสวนตัว
2. เงินทุนของตนเองสวนหนึ่งและกูยืมสวนหนึ่ง
3. กูยืมทั้งหมด

48
15
1

75.00
23.44
1.56

รวม 64 100.00
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ตารางที่  12  (ตอ)

ขอมูลทั่วไป ความถี่/จํานวน รอยละ
ความเหมาะสมของทําเลที่ต้ังบานกับการประกอบอาชีพ

1.  เหมาะสม
2.  ไมเหมาะสม

60
 4

93.75
6.25

รวม 64 100.00
 เครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ
     1.  เปนเจาของ
     2.  ยืมผูอื่นมาใชงาน

55
  9

85.94
14.06

รวม 64 100.00
 เครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณเหมาะสมและเพียงพอกับ
การใชงาน

 1.  เหมาะสม
 2.  ไมเหมาะสม

61
  3

95.31
4.69

รวม 64 100.00
 วัสดุอุปกรณที่นํามาใช

 1.  นํามาจากธรรมชาติ
 2.  หาซื้อไดในทองถิ่น
 3.  หาซื้อไดจากทองถิ่นอื่น
 4.  อื่นๆ

4
42
17
1

6.25
65.63
26.56
1.56

รวม 64 100.00

N = 64

จากตารางที่ 12  แสดงใหเห็นวา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง
ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ พบวาใชเงินทุนสวนตัว
จํานวน 48  คน  คิดเปนรอยละ 75   รองลงมาเปนเงินทุนของตนเองสวนหนึ่งและกูยืมสวนหนึ่ง
จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 23.44

ทําเลท่ีตั้งบาน ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง
พบวา   สวนใหญทําเลที่ตั้งบานเหมาะสม   จํานวน  60   คน   คิดเปนรอยละ  93.75    รองลงมา
ทําเลที่ตั้งบานไมเหมาะสมจํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 6.25
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เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือวัสดุอุปกรณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ ผูจบหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเจาของ จํานวน 55 คน
คิดเปนรอยละ 85.94   รองลงมายืมผูอ่ืนมาใชงานจํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 14.06เ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือวัสดุอุปกรณ มีความเหมาะสมและเพียงพอ  ผูจบหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง ที่เปนกลุมตัวอยาง  นําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพ
อิสระ   พบวาสวนใหญเครื่องมือเครื่องใชเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน  จํานวน  61  คน  คิด
เปนรอยละ 95.31  รองลงมาไมเหมาะสม  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  4.69

วัสดุอุปกรณท่ีนํามาใช ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ที่เปน
กลุมตัวอยางนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ พบวา สวนใหญหาซื้อวัสดุอุปกรณใน
ทองถ่ินได  จํานวน 42  คนคิดเปนรอยละ 65.63 รองลงมาหาซื้อวัสดุจากทองถ่ินอื่น จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 26.56  และนํามาจากธรรมชาติ  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 6.25

ตารางที่ 13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  ในการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

คาสถิติการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
Χ S.D.

ระดับ ลําดับ

1. ในการประกอบอาชีพของทานทําใหทานมีรายไดเพิ่ม
    มากขึ้น

3.42 0.50 มาก   3

2. ในการประกอบอาชีพของทานทําใหทานมีกําไร 3.34 0.48 มาก   7
3. ในการประกอบอาชีพทานเคยขยายกิจการทีละเล็กทีละนอย
     จนทําใหมีความเจริญกาวหนาตามลําดับ

3.20 0.65 มาก 13

4. ทานใชวัสดุที่มีหรือขายอยูในทองถิ่นนั้น  ชวยใหสามารถ
    ลดตนทุนการผลิตได

3.34 0.65 มาก   8

5. ทานเคยนําวัสดุที่มีในทองถิ่นนํามาประยุกตใชจนกอใหเกิด
    ผลิตภัณฑใหมๆไดเปนประจํา

3.31 0.59 มาก 10

6. คนในทองถิ่นไดใชผลผลิต/ใชบริการของทาน
    อยางสม่ําเสมอ

3.33 0.59 มาก   9

7. ในการประกอบอาชีพของทาน ทานเคยไดรับคําชมจากผูใช
    ผลผลิต/ใชบริการจากทาน

3.22 0.58 มาก 12

8. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทาน
    สามารถตอบสนองตอลูกคาไดทันเวลา

3.27 0.54 มาก 11
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ตารางที่  13  (ตอ)

คาสถิติการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
Χ S.D.

ระดับ ลําดับ

9. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทาน
     ตรงกับความตองการของลูกคา

3.42 0.56 มาก   5

10. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพเคยไดรับ
      คําชมเชยจากลูกคา

3.61 0.52 มาก   1

11. ในการประกอบอาชีพเคยมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการ
      ทางดานการเงิน

2.61 1.08 นอย 15

12. เมื่อมีขอผิดพลาดทางดานการเงิน ทานสามารถจัดการ
      แกไขปญหาได

2.94 1.08 ปานกลาง 14

13. ในการกูเงินเพื่อนํามาลงทุน  สามารถเจรจากูเงินจนเปน
      ผลสําเร็จ

2.39 1.20 ปานกลาง 16

14. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพ  สามารถ
      ควบคุมใหมีระดับมาตรฐานได

3.41 0.53 มาก   6

15. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือการใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้น
      ในการประกอบอาชีพ

3.45 0.50 มาก   2

16. ผลผลิตหรือการใหบริการ บางครั้งไมตรงตอความตองการ
      ของลูกคา ก็สามารถแกไขปญหาจนเปนที่พอใจแกลูกคาได

3.42 0.50   มาก   3

รวม 3.23 0.66 มาก -
N = 64

จากตารางที่ 13  แสดงใหเห็นวา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง
นําความรูไปใชดานการประกอบอาชีพอิสระโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.23, S.D. = 0.66)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพ  เคยไดรับคําชมเชยจาก
ลูกคาอยูในระดับมาก    (Χ = 3.61, S.D. = 0.52)    ในการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือการใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก (Χ = 3.45, S.D. = 0.50)  ในการประกอบอาชีพทําให
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และผลผลิตหรือการใหบริการ บางครั้งไมตรงตอความตองการของลูกคา
ก็สามารถแกไขปญหาจนเปนที่พอใจแกลูกคาได (Χ = 3.42, S.D = 0.50)      ผลผลิตหรือการให
บริการจากการประกอบอาชีพ ตรงกับความตองการของลูกคา (Χ = 3.42, S.D. = 0.56) ผลผลิตหรือ
การใหบริการจากการประกอบอาชีพสามารถควบคุมใหมีระดับมาตรฐานได อยูในระดับมาก (Χ =
3.41, S.D = 0.53)   ในการประกอบอาชีพทําใหมีกําไร อยูในระดับมาก (Χ = 3.34, S.D = 0.48)
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ใชวัสดุที่มีหรือขายอยูในทองถ่ินนั้นชวยใหสามารถลดตนทุนการผลิตได  อยูในระดับมาก (Χ =
3.34, S.D = 0.65)   คนในทองถ่ินไดใชผลผลิต/ใชบริการยางสม่ําเสมอ   อยูในระดับมาก (Χ  =
3.33, S.D = 0.59)   เคยนําวัสดุที่มีในทองถ่ินมาประยุกตใชจนกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆไดเปน
ประจํา อยูในระดับมาก (Χ = 3.31, S.D = 0.59)   ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพ
สามารถตอบสนองตอลูกคาไดทันเวลา  อยูในระดับมาก (Χ = 3.27, S.D = 0.54)    ในการประกอบ
อาชีพเคยไดรับคําชมจากผูใชผลผลิต/ใชบริการอยูในระดับมาก (Χ = 3.22, S.D = 0.58)    ในการ
ประกอบอาชีพ  เคยขยายกิจการทีละเล็กทีละนอย  จนทําใหมีความเจริญกาวหนาตามลําดับ   อยูใน
ระดับมาก (Χ = 3.20, S.D = 0.65)    เมื่อมีขอผิดพลาดทางดานการเงินสามารถจัดการแกไขปญหา
ได   อยูในระดับปานกลาง   (Χ = 2.94,S.D.=1.08) ในการกูเงินเพื่อมาลงทุน สามารถเจรจากูเงิน
จนเปนผลสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.39, S.D = 1.20)  และในการประกอบอาชีพ  เคยมีขอ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการทางดานการเงินอยูในระดับนอย   (Χ = 2.94, SD. = 1.08)

โดยมีขอมูลการสัมภาษณ   ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง      
นําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระรายละเอียดดังนี้  นางวิเชียร  สุวพัฒนศิริ  อายุ 58 ป  
สถานภาพสมรส   อยูบานเลขที่  1  หมูที่  6  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4  มีอาชีพคาขาย  รายไดเฉล่ีย 5,000 – 10,000 บาทตอเดือน     
มีรายไดเพียงพอกับรายจายในครอบครัว   เปนผูที่นําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ     
พบวา เปนผูที่เรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  สาขาวิชาการถนอม
อาหารที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน เปดดําเนินการสอนใหในชุมชน  
โดยไมมีความรูดานการถนอมอาหารมากอน   บานของนางวิเชียรเปนรานขายของชํา มีทําเลเหมาะ
กับการคาขายเพราะอยูริมถนนสายกําแพงแสน-บางเลน  มีลูกคาผานไปมาตลอดทั้งวัน หลังจากจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 30 ช่ัวโมง แลวเห็นวาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการทํา 
ไขเค็มมาประกอบอาชีพอิสระได  เพราะจากการที่รับไขเค็มมาขายที่ราน ทําใหทราบวาไขเค็มเปน
ที่ตองการของตลาดและสามารถทําไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  เพราะมีฟารมเลี้ยงเปดไขอยูในพื้นที่
หลายแหง ทําใหมีวัตถุดิบมากพอกับความตองการ  และไดไขที่สดราคาไมแพง   จึงไดนําความรู
ทางดานการถนอมอาหารมาใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  โดยการเลือกซื้อไขเปดที่เล้ียงในฟารม  
หรือไขบนบก   เพราะเปลือกไขจะสะอาด ในการเลือกไขสด สังเกตไขจะมีฟองอากาศอยูเปนวง  
ถาวงกวางและลึกลงไปมากแสดงวาไขเกา  ถาวงฟองอากาศเล็กแคบแสดงวาไขสด กอนที่จะนําไป
ทําไขเค็มตองเลือกไขที่ไมมีรอยราวหรือมีรอยบุบ เพราะจะทําใหไขเนาในระหวางดองเค็มและ    
ทําใหไขเปดที่ไมมีรอยราวและไมมีรอยบุบเนาเสียไปดวย  โดยใชสูตรในการทําไขเค็มดังนี้
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สูตรไขเค็ม

                                ไขเปดสด                    50   ฟอง
                                เกลือไอโอดีน          750   กรัม

             น้ําสะอาด              3,750 กรัม
  วิธีทํา

1. นําน้ําและเกลือไอโอดีนใสในภาชนะยกขึ้นตั้งไฟใหเกลือละลาย พอเกลือละลาย
   ยกลงกรองดวยผาขาวบาง  ทิ้งไวใหเย็น

2.  ลางไขเปดใหสะอาดโดยการลางไขเปดครั้งละฟอง   แลวตั้งบนแผงไขเพื่อให
   เปลือกไขแหง

3.  เรียงไขเปดลงในโหลแกวหรือถังพลาสติก เทน้ําเกลือที่ตมและเย็นแลวลงใหทวม
   ใชไมขัดเพื่อใหไขจมลงอยูใตน้ํา ทิ้งไวประมาณ 18 – 20 วัน

4.  นํามาลางใหสะอาดแลวนําไปตมใชไฟปานกลาง น้ําเดือด ประมาณ 20 นาที
   ยกลงตักไขเค็มขึ้นพักทิ้งไวใหเย็น  รับประทานได

จากการนําความรูไปใชในการถนอมอาหารครั้งแรก ผลที่ออกมาเปนที่นาพอใจ  เพราะ
คนที่ไดชิมตางก็ชมวาอรอย รสชาดดีไมเค็มจนเกินไป  ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น จึงเริ่มตนทํา    
ไขเค็ม 500 ฟอง ใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูเดิมในบาน  เชน  หมอ, กะละมัง ถังพลาสติก ไมตองลงทุน
เพิ่ม  ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ในการทําไขเค็มครั้งแรกผลที่ไดคือ ไขเค็มมีรสชาดดีไมเค็มจัด      
ไขขาวนุม  ไขแดงเปนเนื้อทราย  กล่ินหอมนารับประทาน  เปนที่นิยมตรงตามความตองการของ  
ลูกคา  จึงขยายกิจการโดยการทําเพิ่มขึ้นเปน  800 – 1,000  ฟอง ตอคร้ัง  ในหนึ่งเดือนจะทําไขเค็ม  
2 คร้ัง นอกจากลูกคามาซื้อในราคาขายปลีกแลวยังมีลูกคารับไปขายที่ตลาดกําแพงแสน  และนําไป
ขายในหมูบานอื่น ๆ เปนประจําจึงตองทําเพิ่มเปน  2,000  ฟองตอคร้ัง ทุกครั้งที่ทําไขเค็มจะควบคุม
มาตรฐานการทําตลอดโดยใชสูตรการทําไขดองเค็ม ดังที่กลาวมาแลว  เพื่อใหไดมาตรฐานเดียวกัน

จากเดิมที่นางวิเชียร สุวพัฒนศิริ  มีรายไดจากการขายของเดือนละ 5,000 – 10,000 บาท 
จากการทําใขเค็มจําหนายเอง และขายสงใหลูกคา ตนทุนไขสดราคาฟองละ 2.60 บาทเมื่อทําเปนไ 
ขเค็มแลวจําหนายฟองละ 5.00 บาททําใหมีกําไรฟองละประมาณ 2.00 บาท  หลังจากประกอบ
อาชีพอิสระแลวทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,000 – 8,000 บาท ขึ้นอยูกับจํานวน
ไขเปดที่ใชทําวามากหรือนอย
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ปญหา/อุปสรรค    ไขเค็มที่ทําบางสวนมีน้ําขังอยูภายในมีรสจืดและมีกล่ินตุ
ขอเสนอแนะ  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรจัดพัฒนา

ความรู   และทักษะใหม ๆ  ใหกับกลุมผูที่นําความรูไปประกอบอาชีพ   เพื่อจะไดนําความรูมาแกไข
และพัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

2.3  การวิเคราะหการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถาน
สถานประกอบการ

ตารางที่ 14   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพ
  ระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง   ในการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน
  หรือทํางานในสถานประกอบการ

คาสถิติการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานใน
สถานประกอบการ Χ S.D.

ระดับ ลําดับ

1. สามารถนําความรูไปใชทํางานไดเปนผลสําเร็จตาม
    เปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ

3.59 0.50 มาก 4

2. นําความรูมาใชแลวทําใหทานมีความกาวหนาในอาชีพ
    การงาน

3.66 0.48 มาก 2

3. สามารถนําความรูมาใชพัฒนาความรูและทักษะ 3.38 0.49 มาก 7
4. สามารถนําความรูไปใชเครื่องมือเครื่องใชใหม ๆ ในการ
    ทํางาน

3.48 0.57 มาก 5

5. สามารถนําความรูไปใชปรับปรุงตนเองเขากับระบบ
    การทํางาน

3.45 0.57 มาก 6

6. สามารถนําความรูไปใชทํางานรวมกับผูอื่นได 3.62 0.49 มาก 3
7. ในการนําความรูไปใชทํางานรวมกัน  เพื่อนรวมงานไมเคย
    ถูกตําหนิจากหัวหนางานเพราะเนื่องจากปฏิบัติงานที่
    ผิดพลาดของทาน

3.83 0.38 มาก 1

รวม 3.57 0.49 มาก -

N =29

จากตารางที่ 14  แสดงใหเห็นวา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง
นําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.57, S.D. = 0.49)
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เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ในการ
ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน    ไมเคยถูกตําหนิจากหัวหนางาน   เพราะเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิด
พลาดของผูจบหลักสูตรอยูในระดับมาก  (Χ = 3.83, S.D. = 0.38)  นําความรูมาใชแลวทําใหมีความ
กาวหนาในอาชีพการงาน   (Χ = 3.66, S.D. = 0.48)   สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได (Χ = 3.62,
S.D. = 0.49)      สามารถทํางานไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ
(Χ = 3.59, S.D. = 0.50)      สามารถใชเครื่องมือเครื่องใชใหมๆในการทํางาน  (Χ = 3.48, S.D. =
0.57) สามารถปรับปรุงตนเองเขากับระบบการทํางาน (Χ = 3.45, S.D. = 0.57) มีการพัฒนาความรู
และทักษะ (Χ = 3.38, S.D. = 0.49)

โดยมีขอมูลการสัมภาษณ   ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง
ซ่ึงนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการรายละเอียดดังนี้  
นางสาวพนิดา ทองยอดเกรื่อง  อายุ  34 ป บานเลขที่  20 หมูที่ 2  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  อาชีพเดิมเกษตรกร  รายไดประมาณ 5,000
– 10,000 บาทตอเดือน มีเงินเหลือเก็บทุกเดือน  สถานภาพโสด  วิชาที่เลือกเรียนคือ  วิชาการทอผา
สาเหตุที่เลือกเรียนวิชาการทอผาเพราะมีใจรัก  เห็นผูเฒาผูแกในหมูบานทอผามานาน เปนอาชีพ
ที่มั่นคง มีรายไดดี ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ทักษะและคุณภาพของงาน ที่ไดจาก
การเรียนวิชาชีพอยูในระดับดี กอนที่จะเลือกเรียนวิชาการทอผา มีความรูพื้นฐานจากการฝกหัด
ทอผากับกลุมทอผาในหมูบานโดยไมไดรับคาจาง จนกระทั่งไดเรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง สาขาวิชาทอผา  จากการเปดทําการสอน   ของศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  หลังจากจบหลักสูตรแลว  นางสาวพนิดา  ไดรับความรูและ
เทคนิคใหม ๆ  เกี่ยวกับการทอผาเพิ่มมากขึ้น  ทําเกิดความมั่นใจที่จะนําความรูไปใช  หลังจาก
จบหลักสูตรแลว ไดเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมทักษะความรูดานการทอผาแบบและลายใหม ๆ    
อยูเสมอ  เชน  ผาส่ีตะกรอ  ผาขาวมา  ผาลายแตงโม  ผายกลายตัวอักษร  ผาลายจก  ผาลายขิด
ปจจุบัน  นางสาวพนิดา  เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการทอผาบุคคลหนึ่ง  และมีความมั่นใจใน
ทักษะความรูของตนเองเปนอยางดี และคิดวาอาชีพนี้จะทําใหตนเองเขาสูตลาดแรงงานได จึงเขาไป
ทํางานในสถานประกอบการของ  ของนางสังวล  ทองยอดเกรื่อง   ซ่ึงอยูในตําบลดอนขอย  เริ่ม
ทํางานเวลา 09.00 – 17.00 น.  และจะหยุดวันอาทิตยของทุกสัปดาห  คร้ังแรกไดรับคาจางเดือนละ
1,500  บาท  ตอมา  ไดใชทักษะและความรูที่มีอยูพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง   จนเปนที่
พอใจของนายจาง   จึงไดรับเงินคาจางเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ  6,000  บาท      สามารถนําความรูไปใช
ทํางานไดจริงและมีประสิทธิภาพไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ  
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทอผาเปนของเจาของกิจการ  การทอผาในสถานประกอบการ  ถาเปนผา
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พื้นไมมีลวดลายสามารถทอไดประมาณวันละ 8 เมตร    ตอมาไดรับความไววางใจใหนําสินคาไป
จําหนายนอกสถานที่ตามงานตาง ๆ     ทั้งในจังหวัดนครปฐม    และตางจังหวัดอยูเสมอทําใหไดรับ
เงินคาเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้นอีกวันละ 100บาท  จากนําสินคาการออกไปจําหนายนอกสถานประกอบการ
ทําใหไดรับความรู   โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู   จากรานขายผาทอที่มาจากตางจังหวัด    และ
จังหวัดใกลเคียง เพิ่มมากขึ้นสามารถนํามาพัฒนาตนเอง และทําใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
ผลงานการทอผาแบบตางๆ    เปนที่พอใจของผูซ้ือมาก  เพราะสามารถประยุกตลวดลายและแบบ
ไดเขากับยุกตสมัย   โดยวัดจากยอดขายในการออกรานตามงานตาง ๆ

ความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร30 ช่ัวโมง สาขาวิชาการทอผา
ปจจุบันสามารถนําความรูไปใช ลดรายจายและเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดมาก ได
พัฒนาความรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับระบบการทํางานในสถานประกอบการจนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

ปญหาและอุปสรรค    ในการทํางานในสถานประกอบการไมมีปญหา เพราะไดใช
ความรู    และฝกฝนตนเองอยูตลอดเวลาพรอมทั้งหาความรูเพิ่มเติมนําเทคนิคใหมๆ  มาใชอยูเสมอ
 ขอเสนอแนะ    ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   ควรจัดอบรมให
ความรูดานการออกแบบลายผาและเทคนิคใหม ๆ กับกลุมผูเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  เพื่อ
เปนการพัฒนาใหกลุมผูเรียนสามารถทํางานในสถานประกอบการไดมากขึ้น  และขอขอบคุณศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนและผูที่เกี่ยวของไดนําความรูในเรื่องของการทอผา
มาให  ปจจุบันนี้ถือไดวาประสบความสําเร็จในหนาที่การทํางานแลว

3.  การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด
      3.1  ดานการเรียนการสอน วิเคราะหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะใน
การนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30 ช่ัวโมง พบวา  ความคิดเห็น
ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง สาขาวิชาตาง ๆ คือ เนื้อหาของหลักสูตร 
ระยะเวลาที่สอน  ครูผูสอนวิชาชีพ การวัดผลประเมินผล  สถานที่/วัสดุอุปกรณ   และขอเสนอแนะ   
จากการสอบถามผูจบหลักสูตร  จํานวน  168  คน  สรุปไดดังนี้

     1) เนื้อหาของหลักสูตร  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร   ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จัดให มีความเหมาะสม  ตรงกับความตองการของผูเรียน

     2) เนื้อหาวิชา สามารถยืดหยุนไดตามความตองการของผูเรียน  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เรียงจากงายไปหายาก มีความตอเนื่องสมบูรณเหมาะกับความสามารถของนักศึกษา  
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สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน    และสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต ของ
ตนเองได

3) ระยะเวลาที่สอน ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน       
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ       
กําแพงแสน  จัดใหมีความเหมาะสมเพราะระยะเวลาที่สอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและหลักสูตร  
แตละสาขาวิชาสามารถจบในตัวเอง  ผูเรียนสามารถเลือกระยะเวลาเรียนไดตามความตองการ  
เพราะแตละกลุมเปาหมายจะมีเวลาวางไมเหมือนกัน   จึงเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นๆ    ใชเวลาไม
มากแตสามารถนําไปใชได

4) ครูผูสอนวิชาชีพ     ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร  30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับ  ครูผูสอนวิชาชีพ  ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพง
แสน จัดให   มีความเหมาะสมเพราะ  ครูผูสอนมีความรูความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนและตรงตามความตองการของผูเรียนครูผูสอนวิชาชีพสวนใหญเปนภูมิปญญา  
ทองถ่ินอกจากครูผูสอนสาขาวิชาการทอผา และการมัดยอม ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอกําแพงแสน    ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8   มาสอนให
ครูผูสอนใหความสนใจผูเรียน   มีการสาธิตและใหลงมือปฏิบัติจริง    เหมาะกับเนื้อหาวิชาและ
หลักสูตร  พรอมทั้งใหความชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนมีปญหาในการเรียน

    5) การวัดผลประเมินผล ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน  ดําเนินการพบวา

       5.1  มีความเหมาะสม  เพราะผูเรียนไดรับการทดสอบพื้นฐานความรูเดิม
กอนเรียน  มีการตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ  วัดผลและประเมินผลโดยเนนทักษะการปฏิบัติ หลัง
จากเรียนจบหลักสูตร  ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง

      5.2  การประเมินผลของครูผูสอน   มีความเหมาะสม  เพราะ ครูผูสอน
ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานและการมีสวนรวมของผูเรียน ผูเรียนตองมีความ          
รับผิดชอบในตนเอง  มีสวนรวมในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

      5.3   การประเมินผล   จากการตรวจผลงานภาคปฏิบัติของผูเรียน  ไมมี
ปญหา   เพราะผูเรียนเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริงจึงจะมีผลงาน
ใหครูผูสอนประเมินผลได  ครูผูสอนสามารถดูแลผูเรียนไดอยางทั่วถึง  สามารถทราบถึงปญหา
หรือจุดบกพรองที่ผูเรียนตองปรับปรุงแกไข  เพื่อใหไดผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
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      5.4   การวัดผลและประเมินผล การเรียนวิชาอาชีพรวมกับครูผูสอน ผูเรียน
มีโอกาสวัดผลและประเมินผลรวมกับครูผูสอนทุกครั้งทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูเรียน และ        
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น

6) สถานที่/วัสดุอุปกรณ   ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับ  สถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  พบวา

    6.1  สถานที่เรียน มีความเหมาะสม     เพราะ สถานที่เรียนสวนใหญเปน
ศูนยกลางของชุมชน   ผูเรียนสามารถเดินทางไปเรียนสะดวก   มีแสงสวางเพียงพอตอการเรียนการ
สอน   และฝกปฏิบัติ  โดยผูเรียนจะเปนผูเลือกที่เรียนเอง
                        6.2  วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  มีความเหมาะสม    เฉพาะ
อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเพราะผูเรียนจะเปนผูจัดเตรียมมาเอง  แตวัสดุฝกที่ใชในการเรียน
การสอนไมเพียงพอ กับกลุมผูเรียน เพราะวัสดุมีจํานวนจํากัดทําใหผูเรียนตองจัดหาวัตถุดิบที่มีใน
ทองถ่ินมาเอง เชนสาขาวิชาการถนอมอาหาร สาขาวิชาการทอผาและการมัดยอมผูเรียนตองชวยกัน
จัดซื้อสียอมผาและเสนไหมประดิษฐเพิ่มเติมเองเปนตน

7)  ขอเสนอแนะ  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง ดาน
การเรียนการสอน มีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
                     7.1   ควรลดจํานวนผูเรียนลงเหลือ 15 คน  ตอกลุมเพราะบางครั้งหาผูเรียน
ใหครบ 20 คนไดยาก  ความตองการเรียนของผูเรียนไมเหมือนกันทําใหไดเรียนชา
                     7.2   ควรเพิ่มวัสดุใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
                     7.3   ควรจัดใหความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด

  7.4   ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการบาง
  7.5  ควรเปดสอนวันเสารและวันอาทิตยดวย

3.2 ดานการนําความรูไปใช  วิเคราะหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค   และขอ
เสนอแนะในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง สาขา
ตาง ๆ พบวา ดานการนําความรูไปใช คือตรงตามความตองการนําไปประยุกตใช พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาฝมือผลงาน เปนที่ยอมรับและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามผูจบหลักสูตร จํานวน  168  คน
สรุปไดดังนี้

      1) ตรงตามความตองการ  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  
หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการนําความรูไปใชตรงตามความตองการของผูเรียน  เพราะสามารถ
นําความรูไปใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพและการเขาสูตลาดแรงงานหรือ
ทํางานในสถานประกอบการได
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2) ประยุกตใช    ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  
30  ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการนําความรูไปประยุกตใช  สามารถนําไปใชไดมาก  เพราะสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเองได เชนการยอมผา
สามารถนําใหเปนสีธรรมชาติตามความตองการของลูกคาได

     3) พัฒนาอาชีพ  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  
30  ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการนําความรูไปพัฒนาอาชีพไดกาวหนามากขึ้นกวาเดิม เพราะไดรับความรู
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่ตองการ  ทําใหไดรับความรูและเทคนิคใหม ๆ
มาปรับปรุงและพัฒนาอาชีพไดกาวหนามากขึ้น

     4) พัฒนาฝมือ  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  
30  ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการนําความรูไปพัฒนาฝมือตนเอง  ไดดีขึ้นกวาเดิม เพราะผูที่มีพื้นฐานทางดาน
อาชีพเชนการทอผา  และการมัดยอม สามารถพัฒนาฝมือทางดานการออกแบบและลวดลาย        
ตาง ๆไดมากขึ้น

     5) ผลงานเปนที่ยอมรับ  ความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  
หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  เกี่ยวกับการนําความรูไปใช จนผลงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
ทั้งดานการประกอบอาชีพอิสระและการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ ผูจบ
หลักสูตรสามารถนําผลงานเขาสูกระบวนการของสินคา “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เชนผาทอผา
ตาง ๆ และกระเปาถักดวยเชือกมัดฟาง เปนตน

     6) ปญหาอุปสรรค   การนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตร 30  ช่ัวโมง  พบวา

         6.1  ผูจบหลักสูตรขาดทักษะและประสบการณ   พื้นฐานในการเรียนวิชา
ชีพประกอบกับระยะเวลาในการเรียนแตละรายวิชาใชเวลาไมเกิน  3 ช่ัวโมง เมื่อจบหลักสูตรแลว
นําความรูที่ไดรับไปใชแลวทําใหมีปญหา  เชน การมัดยอม มีปญหาเรื่องสีที่ยอมไมสม่ําเสมอ  สีตก  
การถนอมอาหารเชนการทําถ่ัวกรอบแกว ถ่ัวที่เคลือบน้ําตาลแลวเปนกอนไมรวน ไขเปดสด ขาด
ทักษะในการดูรอยราวเมื่อนําไปดองในน้ําเกลือแลวทําใหไขเนาเสีย เปนตน

         6.2   ขาดแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  
7) ขอเสนอแนะ  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง ดาน

การนําความรูไปใช มีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
       7.1   ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมสําหรับผูที่จะนําความรูไปประกอบ
อาชีพอิสระ

      7.2   ควรทดสอบภาคปฏิบัติ เมื่อพบปญหาจะไดนํามาปรับปรุงแกไขได
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      7.3  ควรพาผูเรียนไปศึกดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานประกอบการ
อ่ืน ๆ บาง

4. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ  วิเคราะหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะ
ในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง ดานการนํา  
ความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เพื่อการประกอบอาชีพอิสระและเพื่อการเขาสูตลาด
แรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ         
         ดานการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  จากการที่ผูวิจัยได
สัมภาษณนางนิศากร  ทองจันอับ อายุ 41 ป บานเลขที่ 27/1 หมูที่ 5 ตําบลดอนขอย อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพรับจาง   มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนประมาณ 5,000 – 10,000 บาท  มีรายไดเพียงพอกับรายจายในครอบครัวซ่ึงเปนผูที่เรียนจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นสาขาวิชาการถนอมอาหาร   จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอกําแพงแสนไดเลือกเรียนสาขาวิชาการถนอมอาหาร เพราะตองการนําความรูไปใชเพื่อเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  พบวา ภายหลังจากเรียนจบหลักสูตร
วิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง    สาขาวิชาการถนอมอาหาร   จากศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนแลว ซ่ึงเดิมไมมีความรูดานการถนอมอาหารมากอน สามารถนํา
ความรู ทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพไปใชอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีความมั่นใจในการใช
ความรู   เชน  การทําไขเค็ม   กลวยเบรคแตก   ถ่ัวกรอบแกว   น้ําพริกชนิดตาง ๆ   ผลไมหยี           
เพื่อเก็บไวรับประทานในครัวเรือน   โดยเลือกถนอมอาหารที่มีวัตถุดิบอยูในชุมชนและที่มีมากตาม
ฤดูกาล  เพราะวัตถุดิบจะมีราคาถูก   ทําใหลดรายจายในครอบครัวลงไดมาก  สามารถใชเวลาวางให
เปนประโยชน  มั่นใจวาไดอาหารที่ใหม  สดสะอาดและปลอดภัย  ไมมีวัตถุกันเสียเจือปน  ถา
ถนอมอาหารไวจํานวนมากก็จะนําไปใหญาติพี่นองและเพื่อนบานไวรับประทาน ไดนําความรูไป
แนะนําใหเพื่อนบานถนอมอาหารดวยตนเอง เพื่อเปนการลดรายจายใหกับเพื่อนบานอีกดวย

ปญหาและอุปสรรค  การนําความรูที่ไดรับไปใช มีปญหาในชวงแรก ๆ เพราะขาด
ทักษะและขาดประสบการณในการถนอมอาหาร เชน การทําถ่ัวกรอบแกว ทําแลวเปนกอนไมรวน
เปนเม็ด ๆ เหมือนที่เรียน  ตองฝกทําบอยๆจึงไดถ่ัวกรอบแกวท่ีมีลักษณะดี
 ขอเสนอแนะ  ผูใหสัมภาษณ  เสนอแนะใหมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ถนอมอาหารขึ้นอีก  เพื่อจะไดมีวิชาการถนอมอาหารแบบใหมๆ ทันสมัยและสามารถใชกับชีวิต
ประจําวันไดอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งขอชมเชยวา  “สูตรการทําไขเค็มดีมาก”
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 ดานการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ     จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ
นางวิเชียร  สุวพัฒนศิริ  อายุ 58 ป  บานเลขที่  1  หมูที่ 6  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4   อาชีพรับจาง  มีรายไดเฉล่ีย 5,000 บาท  
ถึง 10,000 บาท  ตอเดือนมีรายไดเพียงพอกับรายจายในครอบครัว เปนผูที่นําความรูไปใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ     พบวา   เปนผูที่เรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  
สาขาวิชาการถนอมอาหารจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   แลวเห็นวา 
อาชีพการทําไขเค็มเปนอาชีพอิสระ ไขเค็มเปนที่ตองการของตลาดและสามารถทําไดอยางตอเนื่อง 
ตลอดทั้งป    วัตถุดิบมีอยูในทองถ่ินหาซื้อไดงายและไดไขที่สดใหมราคาไมแพง เร่ิมตนทํา เร่ิมที่ 
500  ฟอง โดยทําจําหนายที่บานซึ่งเปนรานคาอยูริมถนนใหญ  ไดไขเค็มที่มีรสชาดดี ไมเค็มจัด เปน
ที่นิยมและตรงตามความตองการของลูกคา     จึงขยายกิจการโดยทําเพิ่มขึ้นเปน 800 – 1,000  ฟอง
ตอคร้ัง ในหนึ่งเดือนจะทําไขเค็ม  2  คร้ัง  มีลูกคารับไปจําหนายที่ตลาดกําแพงแสน และนําไปขาย
ในหมูบานอื่นเปนประจํา  บางครั้งตองทําเพิ่มเปน 2,000 ฟอง   ทุกครั้งที่ทําจะใชสูตรเดียวกันเพื่อ
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน บางครั้งที่ไขสดมีราคาแพงก็จะลดลงเหลือ  500  ฟองตอคร้ัง  ชวงที่โรคไข
หวัดนกระบาดก็จะหยุดทํา    ดานการลงทุนใชทุนสวนตัว  อุปกรณเครื่องใชมีอยูเดิมไมตองลงทุน
เพิ่มทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

ปญหา/อุปสรรค  ไขเค็มที่ทําบางสวนมีน้ําขังอยูขางในทําใหมีรสจืดและมีกล่ินตุ
ขอเสนอแนะ  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรจัดพัฒนา

ความรูและทักษะใหมๆ  ใหกับกลุมผูที่นําความรูไปประกอบอาชีพ  เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนา
อาชีพที่ทําอยูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

 ดานการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  จาก
การสัมภาษณนางสาวพนิดา  ทองยอดเกรื่อง  อายุ  34 ป  บานเลขที่  20 หมูที่ 2  ตําบลดอนขอย  
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  อาชีพเดิมเกษตรกร  
รายไดประมาณ 5,000 – 10,000 บาทตอเดือน มีเงินเหลือเก็บทุกเดือน  สาเหตุที่เลือกเรียนวิชาการ
ทอผาเพราะมีใจรัก  เห็นผูเฒาผูแกในหมูบานทอผามานาน เปนอาชีพที่มั่นคง มีรายไดดี  ผูให
สัมภาษณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ    ความรู   ทักษะและคุณภาพของงาน    ที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ
อยูในระดับดี  กอนที่จะเลือกเรียนวิชาการทอผา  มีความรูพื้นฐานจากการฝกหัดทอผากับกลุมทอผา
ในหมูบานโดยไมไดรับคาจาง  เมื่อเรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30  ช่ัวโมง 
สาขาวิชาทอผา    ที่เปดทําการสอน   โดยศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนแลว
ทําใหไดรับความรูเพิ่มขึ้น   จึงเขาไปทํางานในสถานประกอบการ ของนางสังวล  ทองยอดเกรื่อง   
ซ่ึงอยูในตําบลดอนขอย   ไดรับคาจางเดือนละ  1,500   บาท ตอมาไดรับการพัฒนาความรูและ
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ทักษะอยางตอเนื่องจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ทําใหปจจุบันนี้ไดรับ
เงินคาจางเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 6,000 บาท  เพราะสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการทํางาน    ได
เปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ  โดยการทอผาในสถานประกอบ
การ  ถาเปนผาพื้นไมมีลวดลาย  สามารถทอไดวันละประมาณ  8 เมตร  นําสินคาไปจําหนายนอก
สถานที่    ตามงานตาง ๆ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด    ทําใหไดรับเงินเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้นอีกวันละ 
100  บาท    จากการออกไปทํางานนอกสถานประกอบการ   ทําใหไดพัฒนาความรูและปรับปรุง  
ตนเอง  ใหเขากับระบบการทํางาน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

ปญหาและอุปสรรค    ในการทํางานในสถานประกอบการไมมีปญหา เพราะไดใช
ความรู    และฝกฝนตนเองอยูตลอดเวลาพรอมทั้งหาความรูเพิ่มเติมนําเทคนิคใหมๆ  มาใชอยูเสมอ
 ขอเสนอแนะ   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรจัดอบรม
ใหความรูและทักษะใหม ๆ   กับกลุมผูเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อเปนการพัฒนาใหกลุม
ผูเรียนสามารถทํางานในสถานประกอบการไดมากขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง  การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อ 
ติดตามผลการนําความรูไปใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระ การเขาสูตลาด
แรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ันจากศูนยบริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ปงบประมาณ  2545 และ 2) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค
ในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นสาขาวิชาตางๆ  โดยศึกษากลุมผูจบ  
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ในปงบประมาณ 2545  จํานวน 5 สาขาวิชา      
ไดแก การถนอมอาหาร  การทอผา  การมัดยอม การรอยลูกปดและการถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง  
จํานวน168 คน โดยผูวิจัยและผูชวยไดแกครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนยการ
เรียนชุมชน ไดทําการเก็บขอมูล  ไดขอมูลจํานวน 168 ชุด  คิดเปนรอยละ 100   และขอมูลจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางที่นําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต การงานและอาชีพ      
การประกอบอาชีพอิสระและการเขาสูตลาดแรงงาน  จํานวน  3  คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ  แบบสอบถามแบงออกเปน 5  ตอน  คือ  ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจขอมูลทั่วไป
ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  30  ช่ัวโมง  ไดแก ภูมิหลัง ประกอบดวย  เพศ  อายุ   
การศึกษา อาชีพเดิมของบิดา – มารดา รายได สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรูและทักษะ
ที่มีอยูเดิม  ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต   ไดแก การใชประโยชนในชีวิตประจําวัน    ลดรายจาย  สามารถประดิษฐใชเองและ
นําไปชวยเหลือผูอ่ืน    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก เพิ่มรายได  สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อลดตนทุนได การเปนที่
นิยมในทองถ่ิน  สามารถจัดการในเชิงธุรกิจ  สามารถคิดริเร่ิมงานใหมๆ และแกไขปญหางานอาชีพ  
ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือ
ทํางานในสถานประกอบการ  ไดแก สามารถมีรายได  มีความกาวหนาในอาชีพการงาน  สามารถ
พัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และ ตอนที่ 5   เปนแบบสอบถามปลายเปด    
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใชและขอเสนอแนะ
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แบบสัมภาษณซ่ึงใชสัมภาษณ  ปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใชและขอเสนอแนะ     
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแลว  นําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic  Package  for  the  Social Science)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเร่ือง  การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลไดดังนี้

1. ขอมูลท่ัวไป  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร 30 ช่ัวโมง จํานวน 
168 คน  พบวา  เปนเพศหญิงทั้งหมด  จํานวน  168 คน   สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป 
จํานวน 47  คน สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน  106 คน  ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
ประถมศึกษา  จํานวน 111 คน  อาชีพหลัก  สวนใหญมีอาชีพรับจาง  จํานวน 90 คน  อาชีพรอง    
สวนใหญไมมีอาชีพรอง จํานวน  126 คน    สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด     สวนใหญมีสมาชิกใน
ครอบครัว 5 – 7 คน จํานวน  82  ครอบครัว  อาชีพเดิมของบิดา-มารดา   สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร  
จํานวน 136 คน รายไดของครอบครัว สวนใหญมีรายได 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 95 ครอบครัว  

สถานภาพการเงินของครอบครัว  สวนใหญมีรายไดเพียงพอกับรายจาย  จํานวน 
119 ครอบครัว สาเหตุที่มาเรียนวิชาชีพ สวนใหญเลือกเรียนเพราะเปนอาชีพที่สนใจตองการทํา 
จํานวน 151 คน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองดานความรูที่ไดจากการ
เรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก รองลงมาคือทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก   สวน  
คุณภาพของงานที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก

ความรูที่ไดรับ  สวนใหญ  ไดรับความรูเพียงพอ จํานวน 155 คน    หลังจากเรียน
จบแลวไดไปฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม สวนใหญไมไดฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติมจํานวน 102  คน 
ความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน สวนใหญ  มีความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียนนอย จํานวน 71 คน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลังจบการศึกษา  สวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจที่จะใชความรูอยูในระดับมาก รองลงมาคือความสามารถนําความรู
ไปใชอยูในระดับมาก  รองลงมาคือประโยชนที่ไดรับจากการใชความรูอยูในระดับมาก    และความ
เหมาะสมของการนําความรูไปใชอยูในระดับมาก    การนําความรูจากวิชาชีพไปใช  สวนใหญอยูใน
ดานเพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต การงานและอาชีพ จํานวน  75  คน
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2. การวิเคราะหการนําความรูไปใช     
                        2.1 การวิเคราะหการนําความรูไปใช    เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต    ของผูจบ
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร  30 ช่ัวโมง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้  การนําความรูไปใช
ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน สามารถนําความรูไปใชทําส่ิงของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับ
ตนเอง ใชความรูวิชาชีพมาแกไขปญหาใหกับตนเอง การแกไขปญหา สามารถแกไขปญหาจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  การนําความรูไปใชจนสามารถลดรายจายใหกับตนเองและครอบครัว ส่ิงของ/
เครื่องใช / เครื่องบริโภค     ที่ทําขึ้นเองสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ
นําความรูไปใชทําส่ิงของเครื่องใช/เครื่องบริโภคไดรับคําชมจากผูอ่ืน  เคยใชความรูชวยทําส่ิงของ/
เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับผูอ่ืน เคยใหความชวยเหลือผูอ่ืนเพื่อแกไขปญหาที่พบ  และการนํา
ความรูไปใชแกปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดความเสียหายหรือบกพรองภายในบาน

2.2 การวิเคราะหการนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ ของผูจบ      
หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 30  ช่ัวโมง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ     
พบวา ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพเคยไดรับคําชมจากลูกคา  ในการประกอบ
อาชีพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือการใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้น   ในการประกอบอาชีพทําใหมีรายได
เพิ่มมากขึ้น ผลผลิตหรือการใหบริการ บางครั้งไมตรงตอความตองการของลูกคา  ก็สามารถแกไข
ปญหาจนเปนที่พอใจแกลูกคาได ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพ ตรงกับความ
ตองการของลูกคา ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพสามารถควบคุมใหมีระดับ
มาตรฐานได ในการประกอบอาชีพทําใหมีกําไร ใชวัสดุที่มีหรือขายอยูในทองถ่ินนั้นชวยให
สามารถลดตนทุนการผลิตได คนในทองถ่ินไดใชผลผลิต/ใชบริการยางสม่ําเสมอ เคยนําวัสดุที่มีใน
ทองถ่ินมาประยุกตใชจนกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆไดเปนประจํา ผลผลิตหรือการใหบริการจาก
การประกอบอาชีพสามารถตอบสนองตอลูกคาไดทันเวลา  ในการประกอบอาชีพเคยไดรับคําชม
จากผูใชผลผลิต/ใชบริการ  ในการประกอบอาชีพเคยขยายกิจการทีละเล็กทีละนอยจนทําใหมีความ
เจริญกาวหนาตามลําดับ อยูในระดับมาก     ยกเวนเมื่อมีขอผิดพลาดทางดานการเงินสามารถจัดการ
แกไขปญหาไดและ ในการกูเงินเพื่อมาลงทุน   สามารถเจรจากูเงินจนเปนผลสําเร็จอยูในระดับ  
ปานกลาง และในการประกอบอาชีพเคยมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการทางดานการเงินอยูใน
ระดับ นอย

2.3 การวิเคราะหการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานใน
สถานประกอบการ การวิเคราะหการนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถาน
ประกอบการ  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ช่ัวโมง โดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ใน
การทํางานรวมกัน  เพื่อนรวมงานไมเคยถูกตําหนิจากหัวหนางานเพราะเนื่องจากปฏิบัติงานที่       
ผิดพลาดของผูจบหลักสูตร  นําความรูมาใชแลวทําใหมีความกาวหนาในอาชีพการงาน สามารถ
ทํางานรวมกับผู สามารถทํางานไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ 
สามารถใชเครื่องมือเครื่องใชใหมๆในการทํางาน สามารถปรับปรุงตนเองเขากับระบบการทํางาน 
และมีการพัฒนาความรูและทักษะอยูในระดับมาก

3. ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค
3.1 ความคิดเห็น  ดานการเรียนการสอน

       เนื้อหาของหลักสูตร ความคิดเห็น ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น     
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร  ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จัดใหมีความเหมาะสมตรงกับความตองการของผูเรียน เพราะเนื้อหาวิชามีความ        
ยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน   ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเรียงจากงายไปหายากมีความตอเนื่องสมบูรณเหมาะกับความสามารถของนักศึกษา   
สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน     และสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
ตนเองนําไปปฏิบัติไดจริงในทุกโอกาส

       ระยะเวลาที่สอน  ระยะเวลาสอนที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จัดใหมีความเหมาะสมเพราะระยะเวลาที่สอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและหลักสูตร  
แตละสาขาวิชาสามารถจบในตัวเอง  ผูเรียนสามารถเลือกระยะเวลาเรียนไดตามความตองการ  
เพราะแตละกลุมเปาหมายจะมีเวลาวางไมเหมือนกัน  จึงเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นๆ ใชเวลาไม
มากแตสามารถนําไปใชได

       ครูผูสอนวิชาชีพ     มีความเหมาะสม    เพราะครูผูสอนมีความรูความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่สอน และตรงตามความตองการของผูเรียน  ครูผูสอนวิชาชีพ
สวนใหญเปนภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากครูผูสอนสาขาวิชาการทอผา   และการมัดยอม ศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่  8  มาสอนให ครู ผูสอนใหความสนใจผูเรียน มีการสาธิตและใหลงมือปฏิบัติจริง  เหมาะกับ
เนื้อหาวิชาและหลักสูตร พรอมทั้งใหความชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนมีปญหาในการเรียน

      การวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม  เพราะผูเรียนไดรับการทดสอบ พื้นฐาน
ความรูเดิมกอนเรียน  ตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ  วัดผลและประเมินผลโดยเนนทักษะการปฏิบัติ 
หลังจากเรียนจบหลักสูตร  ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง  การประเมินผลของครู     
ผูสอนมีความเหมาะสม  เพราะครูผูสอนประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานและการมี    
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สวนรวมของผูเรียน ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในตนเอง  มีสวนรวมในการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  การประเมินผลจากการตรวจผลงานภาคปฏิบัติของผูเรียน  ไมมีปญหาเพราะผูเรียน
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริงจึงจะมีผลงานใหครูผูสอนประเมิน
ผลได  ครูผูสอนดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง สามารถทราบถึงปญหาหรือจุดบกพรองที่ผูเรียนตอง     
ปรับปรุงแกไข  เพื่อใหไดผลงานที่ดีและมีคุณภาพ  การวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาอาชีพ
รวมกับครูผูสอน  ผูเรียนมีโอกาสวัดผลและประเมินผลรวมกับครูผูสอนทุกครั้ง ทําใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูเรียน และผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนใหไดผลดีมากขึ้น

สถานที่/วัสดุอุปกรณ   สถานที่เรียน    มีความเหมาะสม เพราะสถานที่เรียน
สวนใหญเปนศูนยกลางของชุมชน  ผูเรียนเดินทางไปเรียนสะดวก  มีแสงสวางเพียงพอตอการเรียน
การสอนและฝกปฏิบัติ  โดยผูเรียนจะเปนผูเลือกที่เรียนเอง  วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  
มีความเหมาะสมเฉพาะอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเพราะผูเรียนจะเปนผูจัดเตรียมมาเอง  แต
วัสดุฝกที่ใชในการเรียนการสอนไมเพียงพอ เชนสาขาวิชาการถนอมอาหาร ไดรับวัสดุไมเพียงพอ
กับผูเรียนเพราะวัสดุมีจํานวนจํากัดทําใหผูเรียนตองจัดหาวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินมาเอง สาขาวิชาการ
ทอผา  เสนไหมประดิษฐและสียอมไมเพียงพอ ผูเรียนตองชวยกันจัดซื้อเพิ่มเติมเองเปนตน

3.2 ปญหาอุปสรรค
                              ดานการเรียนการสอน  วัสดุฝกที่ใชในการเรียนการสอนไมเพียงพอกับผูเรียน
                              ดานการนําความรูไปใช    

            1) ผูจบหลักสูตรขาดทักษะและประสบการณพื้นฐานในการเรียนรู
           2) วัสดุที่ใชมีราคาแพง
            3) บางครั้งสินคาที่ผลิตเกิดการเสียหาย
            4) ขาดแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน

3.3 ขอเสนอแนะ   ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตร 30 ช่ัวโมง  
มีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้

             ดานการเรียนการสอน
      1) ควรลดจํานวนผูเรียนลงเหลือ 15 คน ตอกลุมเพราะบางครั้งหาผูเรียนให

ครบ 20 คนไดยาก  ความตองการเรียนของผูเรียนไมเหมือนกันทําใหไดเรียนชา
      2) ควรเพิ่มวัสดุใหเพียงพอกับจํานวนผูเรี
      3) ควรจัดใหความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด
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           4) ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการตาง ๆ  หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5) ควรเปดสอนวันเสารและวันอาทิตยดวย
     ดานการนําความรูไปใช
         1) ควรเพิ่มระยะเวลา    ในการอบรมสําหรับผูที่จะนําความรูไปใชเพื่อการ

ประกอบอาชีพอิสระ
                              2) ควรทดสอบภาคปฏิบัติเมื่อพบปญหาจะไดนํามาปรับปรุงแกไขได
                           3) ควรพาผูเรียนไปศึกษาดูงาน     และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถาน
ประกอบการอื่น ๆ บาง

4.  สรุปผลจากการสัมภาษณ การนําความรูไปใช  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  
หลักสูตร 30 ช่ัวโมง ดานการนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อการประกอบ
อาชีพอิสระและเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ สรุปไดดังนี้

4.1 การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต พบวา ผูจบหลักสูตรวิชา
อาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ชั่วโมง  สาขาวิชาการถนอมอาหาร    จากศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ไมมีความรูดานการถนอมอาหารมากอน เมื่อจบหลักสูตรแลวสามารถ
นําความรู ทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพไปใชอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีความมั่นใจในการ
ใชความรูเชน  การทําไขเค็ม  กลวยเบรคแตก ถ่ัวกรอบแกว น้ําพริกชนิดตางๆ  ผลไมหยี เพื่อเก็บไว
รับประทานในครัวเรือน โดยเลือกถนอมอาหารที่มีวัตถุดิบอยูในชุมชนและที่มีมากตามฤดูกาล
เพราะวัตถุดิบจะมีราคาถูก   ทําใหลดรายจายในครอบครัวลงไดมาก  สามารถใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  มั่นใจวาไดอาหารที่ใหม  สดสะอาดและปลอดภัย  ไมมีวัตถุกันเสียเจือปน  ถาหาก
ถนอมอาหารไวจํานวนมากก็จะนําไปใหญาติพี่นองและเพื่อนบานไวรับประทาน พรอมทั้งไดนํา
ความรูที่เรียนมาไปแนะนําใหเพื่อนบานทําการถนอมอาหารดวยตนเอง เพื่อเปนการลดรายจายให
กับเพื่อนบานอีกดวย

4.2 การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ   พบวา  ผูที่เรียนจบหลักสูตร
วิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร  30  ช่ัวโมง    สาขาวิชาการถนอมอาหารจากศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   เห็นวาอาชีพการทําไขเค็มเปนอาชีพอิสระ ไขเค็มเปนที่ตองการ
ของตลาดและสามารถทําไดอยางตอเนื่อง  วัตถุดิบก็มีอยูในทองถ่ินหาซื้อไดงายและไดไขที่สดใหม
ราคาไมแพง เมื่อเร่ิมตนทํา เร่ิมทําที่ 500  ฟอง โดยทําขายที่บานซึ่งเปนรานคาอยูริมถนนใหญ  ได
ไขเค็มที่มีรสชาดดี ไมเค็มจัด เปนที่นิยมและตรงตามความตองการของลูกคาจึงเพิ่มปริมาณการทํา
โดยทําเพิ่มขึ้นเปน  800 – 1,000  ฟอง ตอคร้ัง ในหนึ่งเดือนจะทําไขเค็ม  2  ครั้ง มีลูกคารับไปขายที่
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ตลาดกําแพงแสน   และนําไปขายในหมูบานอื่นเปนประจํา  บางครั้งตองทําเพิ่มเปน 2,000 ฟอง
ทุกครั้งที่ทําจะใชสูตรเดียวกันเพื่อใหไดมาตรฐานเหมือนกัน   แตในบางครั้งที่ไขสดมีราคาแพงก็จะ
ลดจํานวนไขลงเหลือ 500  ฟองตอคร้ัง  ชวงที่โรคไขหวัดนกระบาดก็จะหยุดทําขาย  ดานการลงทุน
ใชทุนสวนตัว  อุปกรณเครื่องใชมีอยูเดิมไมตองลงทุนเพิ่มทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

4.3 การนําความรูไปใช เพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  หรือทํางานในสถาน      
ประกอบการ พบวาผูที่เรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร  30  ช่ัวโมง เลือกเรียนวิชา
การทอผาเพราะมีใจรัก  เห็นผูเฒาผูแกในหมูบานทอผามานาน เปนอาชีพที่มั่นคง มีรายไดดี  และมี
ความรูพื้นฐานจากการฝกหัดทอผากับกลุมทอผาในหมูบานโดยไมไดรับคาจางมากอน จนกระทั่ง
ไดเรียนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตร  30  ช่ัวโมง สาขาวิชาทอผา    จากการจัดการเรียน
การสอน ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนทําใหไดรับความรูเพิ่มขึ้น จึงเขา
ไปทํางานในสถานประกอบการ ซ่ึงตั้งอยูในทองถ่ิน  เร่ิมทํางานเวลา 09.00 – 17.00 น.  ไดรับคาจาง
เดือนละ  1,500  บาท และไดเขารับการพัฒนาความรูและทักษะอยางตอเนื่องจากศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ทําใหปจจุบันนี้ไดรับเงินคาจางเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 6,000 
บาท  เพราะสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการทํางานไดเปนผลสําเร็จ  ตามเปาหมายที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาของกิจการ  และในบางครั้งผูประกอบกิจการไดใหนําสินคาไปจําหนายนอก
สถานที่ตามงานตาง ๆ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดอยูเสมอ ทําใหไดรับเงินเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้นอีก    
วันละ  100 บาท  จากการออกไปทํางานนอกสถานประกอบการ ทําใหไดเห็นผลิตภัณทของผูอ่ืน
และไดนํามาพัฒนาความรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับระบบการทํางาน และสามารถทํางานรวม
กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

4.4 ปญหา/อุปสรรค
                            ผูที่เรียนจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร  30  ช่ัวโมง ที่นําความรูไป
ใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูแรงงานมีปญหาอุปสรรคใน
ดานขาดทักษะ   และประสบการณพื้นฐานวิชาอาชีพ     บางครั้งทําใหผลผลิตเกิดการเสียหาย สวน
ผูที่นําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ   พบวา  มีปญหา/อุปสรรคเพราะวัสดุที่ใชมีราคาสูง
และบางครั้งสินคาที่ผลิตเกิดการเสียหาย ควรสนับสนุนเงินทุนกูยืม

4.5 ขอเสนอแนะ
1) ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ควรจัดใหมีการเรียน

การสอนสาขาวิชาการถนอมอาหารขึ้นอีก     เพื่อจะไดมีวิชาการถนอมอาหารแบบใหม ๆ ทันสมัย
และสามารถใชกับชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง
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2)  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ควรจัดพัฒนาความรู
และทักษะใหม ๆ ที่ทันสมัย  ใหกับกลุมผูที่นําความรูไปประกอบอาชีพ   เพื่อจะไดนําความรูมา
พัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

                 3) ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรจัดอบรมให
ความรูและทักษะใหม ๆ กับกลุมผูเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  เพื่อเปนการพัฒนาใหกลุม     
ผูเรียนสามารถทํางานในสถานประกอบการไดมากขึ้น
                              4) ควรเปดสอนวันเสารและวันอาทิตย

อภิปรายผล

การวิจัยเร่ือง  การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น 

หลักสูตร  30 ช่ัวโมง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรวิชาอาชีพ
ระยะสั้นที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด สอดคลองกับสภาพความตองการของผูเรียน       
สวนใหญเปนเพศหญิงมีอาชีพรับจางและไมมีอาชีพรอง มีรายได 5,001 – 10,000 บาท  รายได   
เพียงพอกับรายจาย ใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันทําสิ่งของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับ
ตนเอง แกไขปญหาใหกับตนเอง ลดรายจายใหกับตนเองและครอบครัวอยางสม่ําเสมอ  ชวยทํา     
ส่ิงของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับผูอ่ืน และชวยเหลือผูอ่ืน  ความรู ทักษะ และคุณภาพของงาน
ที่ไดจากการเรียนวิชาชีพอยูในระดับมาก   และเรียนวิชาชีพ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต    ซ่ึง
สอดคลองกับ  ศักดิ์ชัย   นาคเอี่ยม  (2536 : 237)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสนใจดานการศึกษา
นอกโรงเรียนสายอาชีพของทหารเกณฑกองประจําการ สังกัดกองพลทหารราบที่  9   จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน  คือการเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองและนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน  นอกจากนั้นยังตองการใหมีการแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และขัดแยง
กับ ศักดาพงศ  ระพิพันธุ   (2541 : บทคัดยอ)    ไดศึกษาการศึกษาประสิทธิผลการนําความรูไปใช
ของผูจบวิชาชีพการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น  ในเขตอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    
พบวาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผูนําความรูไปใชจํานวน 280 คนมีประสิทธิผลสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง   และ ประยงค   ศรีสันเทียะ  (2543 : บทคัดยอ)    ไดทําวิจัยเร่ืองการติดตามผลการ
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ฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการเตรียมเขาทํางาน      ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
ตะวันตกจังหวัดราชบุรี พบวา  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูเรียนนําความรูไปใช จํานวน  280  คน   
มีประสิทธิผลอยูในเกณฑระดับปานกลาง

การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  
การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  ของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  

หลักสูตร 30  ช่ัวโมง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพเปน
ระยะสั้น  หลักสูตร 30  ช่ัวโมง   สวนใหญอาชีพเดิมรับจาง   ไมมีอาชีพรอง  สาเหตุที่มาเรียนเพราะ
อาชีพที่สนใจตองการทํา เห็นเพื่อนบานทําแลวประสบผลสําเร็จ  และเปนอาชีพที่มั่นคงมีรายไดดี  
มีความรูเกี่ยวกับอาชีพกอนเรียน  ความรูที่ไดรับ ทักษะ และคุณภาพของงานที่ไดจากการเรียน   
วิชาชีพอยูในระดับมาก และเพียงพอ หลังจากเรียนจบแลวไดไปฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจที่จะใชความรูอยูในระดับมาก สามารถนําความรูไปใชอยูในระดับมาก
ประโยชนที่ไดรับจากการใชความรูอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของการนําความรูไปใชอยูใน
ระดับมาก   ประกอบกับ ในการประกอบอาชีพทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตหรือการใหบริการ 
เปนที่พอใจ ตรงตามความตองการของลูกคา มีกําไร ใชวัสดุที่มีหรือขายอยูในทองถ่ินนั้นชวยให
สามารถลดตนทุนการผลิตได คนในทองถ่ินไดใชผลผลิต/ใชบริการอยางสม่ําเสมอ เคยนําวัสดุที่มี
ในทองถ่ินมาประยุกตใชจนกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆไดเปนประจํา ผลผลิตหรือการใหบริการจาก
การประกอบอาชีพสามารถตอบสนองตอลูกคาไดทันเวลา  ไดรับคําชมจากผูใชผลผลิต/ใชบริการ  
ขยายกิจการทีละเล็กทีละนอยจนทําใหมีความเจริญกาวหนาตามลําดับ  โดบใชเงินทุนสวนตัว  และ
สวนหนึ่งกูยืม ใชบานพักในการประกอบอาชีพซ่ึงมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม เปนเจาของเครื่องมือ  
เครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน  
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  ซ่ึงสอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และ
คณะ (2531 : 11 - 17)  ไดทําการศึกษาการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวา หลังจากเรียนจบแลวมีจํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49 เปนรอยละ 67 ในกลุมคนที่มี
งานทําหลังจากเรียนแลวเห็นวาตนไดทํางานเพราะผลจากการเรียนวิชาชีพรอยละ 72 สวนที่เหลือ
คิดวาการมีงานทําเนื่องจากกลับไปประกอบอาชีพเดิมรอยละ 59 บางกลุมตอบวาไดงานเพราะไป
เรียนที่อ่ืนเพิ่มเติมประกอบกับการแสวงหางานเพิ่มเติมเอง อยางไรก็ตามรอยละ  76 เห็นวา หลังจาก
เรียนจบวิชาชีพระยะส้ันแลว รายไดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 500-1,000 บาท มาจากการเรียนวิชา
ชีพระยะสั้นมากกวาเหตุผลอ่ืน และขัดแยงกับ ศักดาพงศ  ระพิพันธุ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา
การศึกษาประสิทธิผลการนําความรูไปใช ของผูจบวิชาชีพการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตร      
ระยะสั้น  ในเขตอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  พบวาดานการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  33 คน
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มีประสิทธิผล   สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และ ประยงค   ศรีสันเทียะ  (2543 : บทคัดยอ)     
ไดทําวิจัยเรื่องการติดตามผลการฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการเตรียมเขาทํางานของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี พบวา ดานการประกอบอาชีพอิสระ ผูเรียน
นําความรูไปใช   จํานวน  33  คน   มีประสิทธิผลอยูในเกณฑระดับปานกลาง

การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางานในสถานประกอบการ
การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางานในสถานประกอบการ ของ   

ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30  ช่ัวโมง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะระดับการศึกษา ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น   หลักสูตร 30  ช่ัวโมง    ที่เปนกลุมตัวอยาง 
ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  มีอาชีพรับจาง ไมมีอาชีพรอง รายได 5,001– 10,000 บาท  
และเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  ประกอบกับนําความรูมาใชแลว
ทําใหมีความกาวหนาในอาชีพการงาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สามารถทํางานไดเปนผล
สําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการ  สามารถใชเครื่องมือเครื่องใชใหม ๆ ใน
การทํางาน สามารถปรับปรุงตนเองเขากับระบบการทํางาน    และมีการพัฒนาความรูและทักษะ  
สอดคลองกับ รุจิร  ภูสาระ และคณะ  (2531 : 11 - 17) ไดทําการศึกษาการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา หลังจากเรียนจบแลวมีจํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49     
เปนรอยละ 67 ในกลุมคนที่มีงานทําหลังจากเรียนแลวเห็นวาตนไดทํางานเพราะผลจากการเรียน
วิชาชีพรอยละ72 สวนที่เหลือคิดวาการมีงานทําเนื่องจากกลับไปประกอบอาชีพเดิมรอยละ 59    
บางกลุมตอบวาไดงานเพราะไปเรียนที่อ่ืนเพิ่มเติม ประกอบกับการแสวงหางานเพิ่มเติมเอง อยางไร
ก็ตามรอยละ 76 เห็นวาหลังจากเรียนจบวิชาชีพระยะสั้นแลว รายไดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 500-1,000 บาท มาจากการเรียนวิชาชีพระยะสั้นมากกวาเหตุผลอ่ืน และสอดคลองกับ
จินตนา  บริบูรณทรัพย  (2541 : 80)  ไดทําวิจัยเร่ืองการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533 ประเภทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินทราชัย  กรม   
อาชีวศึกษา  ไดสรุปผลการวิจัยวา  การนําความสามารถทางทักษะไปใชในการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑนําไปใชมาก โดยผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวาระดับการนําความสามารถดานทักษะในการ
ปฏิบัติงานไดแก การใชอุปกรณในการปฏิบัติงานไดถูกตอง  การเก็บเอกสารอยางเปนระบบ การนํา
วิชาชีพที่เรียนไปใชทํางานรวมกับผูอ่ืน   การใชเครื่องมือไดอยางเปนระบบคุณภาพของงานปฏิบัติ
แลวมีคุณภาพเชื่อถือได การใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน จนเกิดทักษะเพื่อประกอบอาชีพได  
การวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเพิ่มพูนทักษะโดยผลรวมอยูระดับการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานมากและสอดคลองกับ ประยงค  ศรีสันเทียะ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองการ     
ติดตามผลการฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการเตรียมเขาทํางาน     ของสถาบันพัฒนาฝมือ
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แรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี พบวา ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 13 – 25  ป  
มีสถานภาพโสด  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพหลัก  รายได
ของครอบครัวไมเกิน  5,000 บาท  มีรายไดเพียงพอกับรายจาย  กอนเรียนวิชาชีพไมเคยความรูและ
ทักษะทางอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาที่เรียน     และไมมีประสบการณทํางานมากอน  เหตุผลกอนมาเรียน
สวนใหญตองการนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต   ในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น    ผลการเรียน
อยูในเกณฑพอใช ยกเวนสาขาเกษตรกรรมที่อยูในเกณฑดี  ความสามรถในการปฏิบัติงาน และ   
คุณภาพของงานยกเวน สาขาเกษตรกรรมที่อยูในเกณฑดี    ความสามรถในการปฏิบัติงาน   และ  
คุณภาพของงานของผลการ ปฏิบัติงานอยูในเกณฑพอใช ดานการนําความรูวิชาชีพไปใช สวนใหญ
เงินทุนไมเพียงพอ ถาจะประกอบอาชีพตองใชเงินสวนตัวและเงินกูยืมสวนหนึ่ง  ผูเรียนสวนใหญ
อาศัยเขาอยู ทําเลที่ตั้งราน  ถาจะประกอบอาชีพสวนใหญไมเหมาะสม  เครื่องมือเครื่องใชในการ
ทํางานและวัสดุอุปกรณ  หาซื้อไดภายในทองถ่ิน  ซ่ึงมีจําหนายเพียงพอตอความตองการซึ่งขัดแยง
กับ    ศักดาพงศ  ระพิพันธุ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการศึกษาประสิทธิผลการนําความรูไปใช
ของผูจบวิชาชีพการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น  ในเขตอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พบวา ดานการเขาสูตลาดแรงงาน จํานวน 12 คนมีประสิทธิผลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และ
ขัดแยงกับ ประยงค   ศรีสันเทียะ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องการติดตามผลการฝกอาชีพของ
ผูรับการฝกตามหลักสูตรการเตรียมเขาทํางานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก จังหวัด
ราชบุรี พบวา ดานการประกอบอาชีพอิสระ ผูเรียนนําความรูไปใช จํานวน  33  คน  มีประสิทธิผล 
อยูในเกณฑระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยและการอภิปรายดังปรากฏในรายละเอียดแลวนี้     ผูวิจัยไดพิจารณาตั้ง
ขอเสนอแนะไว  2  ลักษณะ ดังนี้ขอเสนอแนะจากการวิจัย     สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอ
เสนอแนะสําหรับการวิจัย เพื่อผูสนใจหรือหนวยงานที่จะทําการศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกัน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากขอคนพบของการวิจัย      การศึกษาวรรณกรรม    และการวิเคราะหขอมูลทําใหเห็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดฝกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้น ดังนี้
1. จากการวิจัยพบวา วัสดุฝกที่ใชในการเรียนการสอนไมเพียงพอกับผูเรียน เชน วิชา

การถนอมอาหาร วิชาการทอผา ผูเรียนตองจัดหาวัตถุดิบที่มีในทองถ่ิน และชื้อวัสดุฝกเพิ่มเติม
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน  เพิ่มวัสดุใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
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2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรลดจํานวนผูเรียนลงเหลือ 15 คนตอกลุม   เพราะบางครั้ง
หาผูเรียนใหครบจํานวน 20 คนไดยาก  ความตองการเรียนของผูเรียนไมเหมือนกันทําใหไดเรียนชา

3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด และ   
จัดใหมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพิ่มเติมจากการฝกอบรมวิชาอาชีพ

4. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรการจัดใหมีการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการถนอมอาหารขึ้นอีก    เพื่อจะไดมีวิชาการถนอมอาหารแบบใหม ๆ   ทันสมัย และ
สามารถใชกับชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง

5. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ควรจัดพัฒนาความรูและ
ทักษะใหม ๆ  ใหกับกลุมผูที่นําความรูไปประกอบอาชีพ เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาอาชีพที่ทําอยู
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

6. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   ควรจัดอบรมใหความรูและ
ทักษะใหม ๆ กับกลุมผูเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อเปนการพัฒนาใหกลุมผูเรียนสามารถ
ทํางานในสถานประกอบการไดมากขึ้น

7. หนวยงานและองคกรบริหารสวนทองถ่ินตาง ๆ เชน เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดานจัดการศึกษานอก
ระบบใหชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยคิดเปนสัดสวนจากงบประมาณทั้งหมดของ       
องคการบริหารสวนทองถ่ินนั้น ๆ

8. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมสําหรับผูที่จะนําความรูไปประกอบอาชีพ เพื่อจะได
มีทักษะและประสบการณมากขึ้น
               9. ควรจัดทดสอบภาคปฏิบัติ  เมื่อพบปญหาจะไดนํามาปรับปรุงแกไขได
                10.  ควรพาผูเรียนไปศึกษาดูงงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานประกอบการอื่น ๆ
บาง

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการวิจัยติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร   100 ช่ัวโมง 

และ 120  ช่ัวโมง
2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น  เฉพาะการ

นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพอิสระ และการนําความรูไปใชเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
3. ควรทําการวิจัยในลักษณะติดตามผลการจัดกิจกรรม  ในแตละสาขาวิชา  ตั้งแตศูนย

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนดําเนินงานมา
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สาขาไฟฟากําลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2540.

ปทีป  เมธาคุณวุฒิ.  รายงานผลการวิจัยการศึกษาความตองการและความสามารถของผูจบจาก
คณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยสวนกลาง สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525.

ประยงค  ศรีสันเทียะ.  “การติดตามผลการฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการฝกเตรียมงาน
ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ 2542.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

ประสาร  ทิพยธารา.  การแนะแนวเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ม.ป.ป.
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พจน  ราศรีรัตนะ.  “ ปญหาและความตองการของนักศึกษาผูใหญเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นในศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
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พัชรินทร  สังขนอย.  “การติดตามผลการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ
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อําเภอ หนวยที่ 2 (2.9) เร่ืองการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โครงการอบรมผูบริหาร
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ธรรมศาสตร, 2541.

ศักดิ์ชัย  นาคเอี่ยม. “การศึกษาความสนใจดานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของพลทหาร-
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นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

_________. ง  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ 2540. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

_________. จ  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ 2541. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

_________. ฉ  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ 2542. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน. ช ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ
2543. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

_________. ซ  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ 2544. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

_________. ฌ  ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพปงบประมาณ 2545. นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน, ม.ป.ป.

สนอง โลหิตวิเศษ.  ชุดฝกอบรมทางไกล หมวดที่ 2  วิชาการศึกษานอกโรงเรียน หนวยที่ 3
เร่ืองแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน  โครงการอบรม
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ.  กรุงเทพมหานคร :
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ม.ป.ป.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7
 (พ.ศ. 2535-2539).  กรุงเทพมหานคร : อรรถพลการพิมพ , 2535.

_________.  แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 - 2544). กรุงเทพมหานคร :
อรรถพลการพิมพ , 2540.

_________. ก   แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559). กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, 2545.

_________. ข   แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559)ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร :บริษัท
                 พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพริ้นติ้งการพิมพ,
ม.ป.ป.

_________.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549).
กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2544.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92

สุนทร  สุนันทชัย.  “แนวคิดการพัฒนาอาชีพสตรีและเยาวชน.” ใน   การศึกษาตลอดชีวิต
รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เลม 5, 279-281. กรุงเทพมหานคร :
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2528.

_________.  การศึกษานอกโรงเรียน…เสนทางที่ไมส้ินสุด. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร
การพิมพ, 2529.

สุนันทา  บุญสิทธิ์.  “แนวทางสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือคนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532.

เสาวนีย   เลวัลย.  “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบโรงเรียน.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2536.

อัชราภรณ  โควคชาภรณ.  “การศึกษาองคประกอบของการนิเทศที่สัมพันธกับคุณภาพการเรียน
การสอนวิชาชีพระยะสั้นในเขตการศึกษา 5.”  รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539.

ภาษาตางประเทศ
Arbuckle,Dugald S.  Student Personal Service in Higher Education. New York : McGraw-Hill,

1953.

Burdie,Ralph F.  Testing in Guidance in Counselling.  New York : McGraw-Hill, 1963.

Cronbach, Lee J.  Essentials of Psychological Testing.  3rd ed.  New York : Harper &  Row
Publishers, 1947.

Downing, Lester N.  Guidance in Counselling Services on Introduction.  New York :
McGraw-Hill, 1968.

Good, Carter  V.  Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill,1973.

Miller, Frank W. Principle & Practices in Guidances. New York : The Ronald Press Company,
1968.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

Stoop, Emery, and Gunnar L. Wahlqist.  A Basic Test  for Guidance Workers.  New York :
McGraw-Hill, 1974.

Traseler, Arther E., and Robert D. North.  Fundamental of Guidance.  Boston : Goughton
Book Company, 1980.

Wetty, Lefever D. Principle & Techniques of Guidance. New York : The Ronald Prees Company,   
1950.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ก

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

แบบสอบถาม

เร่ือง
การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น:

กรณีศึกษา ศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
………………………………..

คําชี้แจง
             1. แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงคจะติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น
: กรณีศึกษา ศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   เพื่อนํา
ผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นของศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตอไป

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  5  ตอน คือ
 ตอนที่ 1   ขอมูลสวนตัวของผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น

ตอนที่ 2   การนําความรูไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ตอนที่ 3   การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
ตอนที่ 4   การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน หรือทํางานใน

สถานประกอบการ
ตอนที่ 5   สภาพปญหา/อุปสรรค  และขอเสนอแนะ

3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณทุกขอ  ตรงตามความคิดเห็นของทาน
จะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางมาก  ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

  

ผูวิจัย  นางชมพูนุท   จารีบูรณภาพ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

แบบสอบถาม

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป
คําชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย / ลงในชอง �  หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับขอเท็จจริง
               ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด

1.  เพศ
�      1.  หญิง �      2.  ชาย

2.  อายุ.........................ป  ( เกิน  6  เดือนใหนับเปน  1  ป )
3.  สถานภาพ

 � 1.  โสด              � 2.  สมรส
   � 3.  หมาย � 4.  หยาราง

4.  ระดับการศึกษาสูงสุด
� 1.  ระดับประถมศึกษา � 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
� 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย � 4.  ระดับอนุปริญญา
� 5.  ระดับปริญญาตรี � 6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี

5.  อาชีพหลักของทานคือ
� 1.  เกษตรกร � 2.  คาขาย
� 3.  รับจาง � 4.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
� 5.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).............................................................

6. นอกจากอาชีพหลักของทานตามขอ  5  แลวทานมีอาชีพรองอื่นๆ หรือไม
� 1.  ไมมี

  � 2.  มี  (โปรดระบุอาชีพ)................................................................................
7.  ครอบครัวของทานมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน (รวมผูที่อยูในอุปการะ)...........................................คน
8.  อาชีพเดิมของบิดามารดา..............................................................................................................
9.  ครอบครัวของทานมีรายไดรวมประมาณเดือนละเทาไหร

� 1.  ต่ํากวา  5,000  บาท
  � 2.  5,001 – 10,000  บาท
  � 3.  10,001 – 15,000  บาท
  � 4.  สูงกวา  15,000  บาท
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10.  สถานภาพการเงินของครอบครัวทานเปนอยางไร
� 1.  รายไดเพียงพอกับรายจาย

  � 2.  มีเงินเก็บ
  � 3.  เปนหนี้  เพราะ..................................................................................................

11.  สาขาอาชีพที่ทานเรียน
� 1.  การถนอมอาหาร

  � 2.  การทอผา
  � 3.  การมัดยอม
  � 4.  การรอยลูกปด
  � 5.  การถักกระเปาดวยเชือกมัดฟาง

12.  สาเหตุที่ทานมาเรียนวิชาชีพ  เพราะ..................................................(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
� 1.  เปนอาชีพที่มั่นคงมีรายไดดี

  � 2.  เปนอาชีพที่ทานสนใจตองการทํา
  � 3.  เปนอาชีพที่เพื่อนบานทําและประสบผลสําเร็จจึงสนใจที่จะทําบาง
  � 4.  ผลผลิตจากการเรียนวิชาชีพเปนที่ตองการของตลาด
  � 5.  นําไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
  � 6.  อ่ืนๆ  โปรดระบุ)..............................................................................................

13.  ทานมีความเห็นเกี่ยวกับตัวทานในเรื่องตอไปนี้อยางไร

ระดับความคิดเห็น
ขอความ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง

1.  ความรูที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ
2.  ทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ
3.  คุณภาพของงานที่ไดจากการเรียนวิชาชีพ

14.  ทานคิดวาความรูที่ไดรับเพียงพอหรือไม
� 1.  เพียงพอ
� 2.  ไมเพียงพอ

15.  หลังจากเรียนจบแลวทานไดไปฝกอบรมหรือเรียนเพิ่มเติมหรือไม
� 1.  อบรมหรือเรียนเพิ่มเติม (จากที่ใดโปรดระบุ).......................................................

  � 2.  ไมไดเรียน
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16.  กอนมาเรียนทานมีความรูเกี่ยวกับอาชีพนี้มากนอยเพียงใด
� 1.  ไมมีเลย

  � 2.  นอย
  � 3.  ปานกลาง
  � 4.  มาก  โดยมีความรูจาก...........................................................................................

17.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูวิชาชีพไปใชหลังจบการศึกษาไปแลวในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้

ระดับความคิดเห็น
ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1.  ความสามารถนําความรูไปใช
2.  ความเหมาะสมของการนําไปใช
3.  ความมั่นใจที่จะใชความรู
4.  ประโยชนที่ไดรับจากการใชความรู

18.  ทานนําความรูจากวิชาชีพไปใชในดานใด
� 1.  เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  (ใหตอบตอนที่ 2)
� 2.  เพื่อประกอบอาชีพอิสระ  (ใหตอบขอ  19 – 23  และตอนที่  3)

  � 3.  เพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ  (ใหตอบตอนที่  4)
19.  ทานมีเงินทุนที่จะทํางานหรือประกอบอาชีพที่ทานเรียนมา  ทานมีแหลงเงินทุนจากที่ใด

  � 1.  เงินทุนสวนตัว
  � 2.  เงินทุนของตนเองสวนหนึ่งและกูยืมสวนหนึ่ง
  � 3.  กูยืมทั้งหมด
  � 4.  แหลงเงินทุนอื่นๆ       (โปรดระบุ )…………………………………………

20.  ทําเลที่ตั้งบานที่อยูอาศัยของทาน  ทานคิดวาเหมาะสมกับการทํางานหรือประกอบอาชีพ
       หรือไม

� 1.  เหมาะสม   เพราะ……………………................................................
  � 2.  ไมเหมาะสม  เพราะ……………………………………….

21.  ทานมีเครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณในการทํางานหรือประกอบอาชีพในลักษณะใด
� 1.  เปนเจาของ

  � 2.  เชามาใชงาน
  � 3.  ยืมผูอ่ืนมาใชงาน
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22.  เครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงานหรือไม
� 1.  เหมาะสม

  � 2.  ไมเหมาะสม
23.  วัสดุอุปกรณที่นํามาใชทานนํามาจากที่ใด

� 1.  นํามาจากธรรมชาติ
  � 2.  หาซื้อไดในทองถ่ิน
  � 3.  หาซื้อไดจากทองถ่ินอื่น
  � 4.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)............................................................................................

ตอนที่  2  การนําความรูไปใช เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

การนําไปใช
ขอความ มาก ปาน

กลาง
นอย ไมเคย

1. ทานไดนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน
2. ทานไดใชความรูวิชาชีพมาแกไขปญหาใหกับตนเอง
3. ในการแกไขปญหา  ทานสามารถแกไขจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
4. ทานไดนําความรูไปใชใหเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติ
    จนประสบผลสําเร็จ
5. ทานไดนําความรูไปใชจนสามารถลดรายจายใหกับตนเองและ
    ครอบครัว
6. ทานสามารถนําความรูไปใชทําสิ่งของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภค
    ใหกับตนเองได
7. สิ่งของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคที่ทานทําขึ้นเอง  สามารถนํามาใช
    ประโยชนในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ
8. สิ่งของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคที่ทานทําขึ้นใชเอง  ทานเคยไดรับ
    คําชมจากผูอื่นมากนอยเพียงใด
9. ทานเคยใชความรูชวยทําสิ่งของ/เครื่องใช/เครื่องบริโภคใหกับผูอื่น
    มากนอยเพียงใด
10. ทานเคยใชความชวยเหลือผูอื่นเพื่อแกไขปญหาที่ทานพบ
11. ทานเคยนําความรูไปใชแกปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดความเสียหาย
     หรือสิ่งบกพรองภายในบาน
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ตอนที่  3  การนําความรูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
การนําไปใช

ขอความ มาก ปาน
กลาง

นอย ไมเคย

1. ในการประกอบอาชีพของทาน   ทําใหทานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
2. ในการประกอบอาชีพของทานทําใหทานมีกําไร
3. ในการประกอบอาชีพของทาน   ทานเคยขยายกิจการที่ละเล็ก
    ที่ละนอยจนทําใหมีความเจริญกาวหนาตามลําดับ
4.  ทานใชวัสดุที่มีหรือขายอยูในทองถิ่นนั้นชวยใหทานสามารถ
    ลดตนทุนในการผลิตได
5. ทานเคยนําวัสดุที่มีในทองถิ่นนํามาประยุกตใช    จนกอใหเกิด
    ผลิตภัณฑใหมๆ ไดเปนประจํา
6.  คนในทองถิ่นไดใชผลผลิต/ใชบริการของทานสม่ําเสมอ
7. ในการประกอบอาชีพของทาน  ทานเคยไดรับคําชมจากผูใช
     ผลผลิต/ใชบริการจากทาน
8. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทาน
    สามารถสนองตอบตอลูกคาไดทันเวลาเพียงใด
9. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทาน
    ตรงกับความตองการของลูกคา
10.  ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทานเคย
      ไดรับคําชมจากลูกคา
11. ในการประกอบอาชีพของทาน  ทานเคยมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
      การจัดการทางดานการเงิน
12. เมื่อมีขอผิดพลาดทางดานการเงิน  ทานสามารถจัดการแกไข
      ปญหาไดในระดับใด
13.ในการกูเงินเพื่อมาลงทุน  ทานสามารถเจรจากูเงินไดจนเปน
      ผลสําเร็จในระดับใด
14. ผลผลิตหรือการใหบริการจากการประกอบอาชีพของทาน
      ทานสามารถควบคุมใหมีระดับมาตรฐานไดในระดับใด
15. ในการประกอบอาชีพของทานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
      การใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้นในระดับใด
16. ผลผลิตหรือการใหบริการ  บางครั้งไมตรงตอความตองการของ
      ลูกคา  ทานก็สามารถแกไขปญหาจนเปนที่พอใจแกลูกคาไดใน
      ระดับใด
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ตอนที่  4  การนําความรูไปใชเพื่อการเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานในสถานประกอบการ

การนําไปใช
ขอความ มาก ปาน

กลาง
นอย ไมเคย

1. ทานสามารถทํางานไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรับ
    มอบหมายจากเจาของกิจการในระดับใด
2. เมื่อทานนําความรูมาใชแลวทําใหทานมีความกาวหนาในอาชีพ
    การงานในระดับใด
3. ทานมีการพัฒนาความรูและทักษะในระดับใด
4. ทานสามารถใชเครื่องมือเครื่องใชใหมๆ ในการทํางานใน
    ระดับใด
5. ทานสามารถปรับปรุงตนเองเขากับระบบการทํางานในระดับใด
6. ทานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดในระดับใด
7. ในการทํางานรวมกัน  เพื่อนรวมงานของทานถูกตําหนิจาก
    หัวหนางาน  เพราะเนื่องจากปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของทาน
    มีมากนอยในระดับใด
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ตอนที่  5  สภาพปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาตาง ๆ

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้

             5.1  ดานการเรียนการสอน

1.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30 ช่ัวโมง)  ที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอกําแพงแสนจัดใหกับผูเรียนตรงกับความตองการและมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.  เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3.  ระยะเวลาที่สอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่สอนหรือไม
อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4.  ครูผูสอนวิชาชีพ    ใหความรูตรงตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียน
หรือไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

5.  การวัดผลประเมินผล
5.1  ผูเรียนไดรับการทดสอบพื้นฐานความรูเดิมกอนเรียนหรือไม  และมีปญหา

หรือไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5.2 การประเมินผลของครูผูสอนประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางาน
และการมีสวนรวมของผูเรียน  ทานคิดวามีความเหมาะสมหรือไม  และมีปญหาอะไรบาง
.............................................................................………...........................................……………….
.................................................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………….
             5.3  การประเมินผลจากการตรวจผลงานภาคปฏิบัติผูเรียนมีปญหาหรือไม
อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5.4  ผูเรียนมีโอกาส  วัดผลประเมินผลการเรียนวิชาชีพรวมกับครูผูสอน
หรือไม  และมีปญหาอุปสรรคอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6.  สถานที่ / วัสดุอุปกรณ
6.1  สถานที่เรียนวิชาชีพมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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6.2  วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  มีความเหมาะสม  และเพียงพอ
หรือไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 7. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

5.2 ดานการนําความรูไปใช

   1. นําความรูไปใชไดตรงตามความตองการหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. นําความรูไปประยุกตใชไดมากนอยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. นําความรูไปใชเพื่อพัฒนาอาชีพใหมีความกาวหนาขึ้นหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.  นําความรูไปใชพัฒนาฝมือตนเองดีขึ้นกวาเดิมหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5.  ผลงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6. ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย

เร่ือง

การติดตามผลผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น:
กรณีศึกษา ศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

………………………………..

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนแบบสัมภาษณผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษา

ศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
                  ขอมูลจากการสัมภาษณฉบับนี้จะจําไปเปนประโยชนในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
และเปนขอมูลในการปรับปรุง  แกไขในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นของ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสนตอไป
                   คําตอบตามความเปนจริงของทานจะเปนขอมูลที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชน
ตอการวิจัยครั้งนี้

แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงเปน  2  ตอน  ดังนี้
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่  2  ความคิดเห็น/ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับ

ไปใชของผูจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

  

ผูวิจัย  นางชมพูนุท   จารีบูรณภาพ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป
ช่ือ..........................................นามสกุล........................................เพศ......................อายุ..................ป
อาชีพ..................................................................ระดับการศึกษาสูงสุด...............................................
สถานภาพ.................................................  รายไดเฉล่ียตอเดือน.........................................................
เพียงพอหรือไม.........................................  วิชาที่เลือกเรียน................................................................
มีความรูในวิชาที่เลือกเรียนมากอนหรือไม..........................................................................................
จุดมุงหมายที่เขารับการอบรมวิชาอาชีพ

 �    เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต การงานอาชีพ
 �    เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
 �    เพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน

ตอนที่  2   ความคิดเห็น/ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับไปใชของ
                 ผูจบหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้น

1.  สาเหตุที่เรียนวิชาชีพระยะสั้น
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.  ความรู / ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมเพียงพอหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.  ไดไปฝกอบรมเพิ่มเติมหรือไม
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
4.  วัสดุ / อุปกรณที่ใชในการทําไดมาจากที่ใด
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
5.  พอใจในคุณภาพของผลผลิตที่ไดหรือไม  อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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6. ผลผลิตที่ไดนําไปใชประโยชนอยางไร.................….....................................................................
    ไดรับคําติชมหรือไม..................………………….......................………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
7.  ความรูที่นําไปใชสามารถลดรายจาย / เพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวหรือไม  อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………
8.  ทานมีปญหา / อุปสรรคในการนําความรูไปใชหรือไม  อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
9.  ขอเสนอแนะ  (อ่ืนๆ)
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
………………….

1.  ดร.ยิ่ง  กีรติบูรณะ          นายกองคการบริหารสวนตําบลสระพัฒนา
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

2.  นายธนิต  บุญประเสริฐ      ผูอํานวยการศูนยระดับ  8
                                ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม

3.  นายสัญญา  ทองจินดา       อาจารย 2 ระดับ 7
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน

                จังหวัดนครปฐม
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ชื่อ – สกุล       นางชมพูนุท  จารีบูรณภาพ
ท่ีอยู        125  ถนนกุมภิล  ตําบลหวยจรเข  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000
ท่ีทํางาน          ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140

ประวัติการศึกษา
         พ.ศ. 2501 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราษฎรบํารุง

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
         พ.ศ. 2506 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนทามะกา

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
         พ.ศ. 2510 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จากโรงเรียนการชางสตรีพระนครใต  อําเภอยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
         พ.ศ. 2513       สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ  อําเภอยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
         พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกคหกรรมศาสตร

วิชาโทการอนุบาลศึกษา  จากวิทยาลัยครูนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
         พ.ศ. 2543 เขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ

และการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
        พ.ศ. 2513 ครูตรีโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  31 จังหวัดนครราชสีมา
        พ.ศ. 2515 ครูตรีโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  3  จังหวัดยะลา
        พ.ศ. 2522  อาจารย 1  โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคล่ือนที่  47  จังหวัดนครปฐม
        พ.ศ. 2538 หัวหนาศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน

จังหวัดนครปฐม
        ปจจุบัน ผูอํานวยการสถานศึกษา ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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