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K 44251204  :   สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศกึษาตอเนื่อง 
คําสําคัญ : ความคาดหวัง / สภาพความเปนจริง / การฝกอบรมวิชาชพี / ศูนยศิลปาชีพบางไทร 
   บุญฤทธิ์   ฉิมพิมล  : การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
(A  COMPARISON  OF  LEARNERS’  EXPECTATION AND  EXISTING  CONDITIONS IN VOCATIONAL  TRAINING  
ORGANIZED  BY  THE   “SUPPORT”  FOUNDATION  OF   HER  MAJESTY  QUEEN  SIRIKIT  OF  THAILAND , 
AT  BANG  SAI  ARTS  AND  CRAFTS  CENTRE  ,  PHRA  NAKHON  SI  AYUTTHAYA  PROVINCE)      
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ศ. ดร. ทวีป   ศิริรัศมี และพ.อ. ปญจะ  ธรรมศรี.  128 หนา.  ISBN 974-464-870-8 
  
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  2) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ    3) เปรียบเทียบความคาดหวังกับสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ โดย
จําแนกตาม  เพศ อายุ อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาชีพ 4) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูผานการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  รุนที่  62   ประจําป พ.ศ. 2548   จํานวน  123  คน   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่            
คารอยละ (%)    คาเฉลี่ย ( x )   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาทดสอบที (t-test) คาเอฟ (F-test) และ Post hoc comparison 
ของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความคาดหวงัและสภาพความเปนจริงของผูเขารบัการฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
จําแนกรายดาน พบวาดานสังคม ความรักและการยอมรับจากผูอื่น ๆ อยูในระดับมาก สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง 

2. เปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริง โดยภาพรวมทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อจําแนกตามรายดานและตัวแปร พบวา ดานความคาดหวัง เพศอาชีพของบิดามารดา และสาขา
วิชาชีพตางกัน มีความคาดหวังไมแตกตางกัน  อายุและอาชีพเดิมของนักเรียนแตกตางกัน มีความคาดหวังแตกตางกัน  
สวนดานความเปนจริง พบวา เพศ อายุ อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียนและสาขาวิชาชีพตางกัน มีสภาพความ
เปนจริงไมแตกตางกัน  
 3.  ผลการนําวิชาชีพไปใชหลังผานการฝกอบรม พบวา ผูผานการฝกอบรม สวนใหญฝกอบรมตอในระดับที่
สูงข้ึน บางสวนประกอบอาชีพสวนตัวและพัฒนางานหรือทํางานในสถานประกอบการ 
 4. ปญหาอุปสรรคในการฝกอบรม พบวา บางสาขาวิชาใชเวลาในการฝกอบรมนานเกินไปและฝกอบรมไม
ตอเนื่อง   มีกฎระเบียบและขอบังคับเครงครัดมากเกินไป สาขาที่เปดฝกอบรมไมตรงกับความตองการของนักเรียน   
ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรม เชน ควรมีการปรับหลักสูตรเปนวิชาชีพระยะสั้นและตอเนื่อง มีการยืดหยุนในเรื่อง
กฎระเบียบ ขอบังคับ    ควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียนและมีเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดวย 
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     CENTRE 
   BOONYARIT CHIMPHIMOL : A COMPARISON OF LEARNERS’ EXPECTATION AND  EXISTING  
CONDITIONS   IN VOCATIONAL  TRAINING  ORGANIZED   BY  THE   “SUPPORT”  FOUNDATION  OF   HER  MAJESTY  
QUEEN  SIRIKIT  OF  THAILAND , AT  BANG  SAI  ARTS  AND  CRAFTS  CENTRE  ,  PHRA  NAKHON  SI  
AYUTTHAYA PROVINCE. THESIS ADVISORS: PROF. TAWEEP SIRIRASSAMEE, Ph.D. AND COLONEL PAUNJA   
TAAMSRI. 128 pp.  ISBN 974 – 464 – 870 - 8 
 
 The purposes of this research were: 1) to study fundamental data of the learners in vocational training 
courses at Bang Sai Arts and Crafts Center. 2) to study the level of the expectation and existing condition of 
learners in vocational training courses at Bang Sai Arts and Crafts Center. 3) to compare learners’ expectation and 
existing condition classify by gender , age , parents’ occupation , learners’ occupation , and type of  vacation 
training.   4) to identity the problems, the obstacle and suggestion concerning  in vocational training courses. The 
sample group of this study were 123 learners in vocational training courses of class 62/2548 B.E. The instrument in 
this research was questionnaires. The analysis statistic were percentage (%), mean ( x ), standard deviation (S.D.),   
t – test, F – test and Scheffe’ Post hoc comparison. 
 The results of the research were as follows: 
 1. The learners’ the expectation and existing condition overall were at the moderate level. 
 2. Comparison the expectation and existing condition in a whole were significantly different at 0.05 level. 
in many factors; Expectation: one was found that gender parent’s occupation and type of  vacation training were not 
significant different. age, learners’ occupation were significant different. For existing condition was found that 
gender, age, parents’ occupation, learners’ occupation and type of  vacation  training  were not significant different. 
 3. The result of knowledge using after training found the most of learners took part in advance training   
program; some learners were able to apply their knowledge into daily lives and their job. 
 4. The problem in training found that some courses was taking very longer than expected and discontinue, 
rules and regulations were very strong and strict, courses of training were not serve learner ’s needs as their expect. 
For recommendation in this research were training curricula should be shorter and continued  more professional 
programming , flexible about rules and regulations and trainer should survey learners’ needs and select learners 
before starting program. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได โดยไดรับความเมตตานุเคราะหจากคณาจารยหลาย ๆ 
ทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ทวีป  ศิริรัศมี และพันเอก ปญจะ ธรรมศรี 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนตรวจแกไข
วิทยานิพนธมาโดยตลอด  พรอมทั้งขอขอบคุณ อาจารย ดร.ชิดชงค      นันทนาเนตร ประธาน-
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทรัพย  สุขอนันต  ที่ไดใหความกรุณา
เปนผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา และตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี  ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชา
การศึกษานอกโรงเรียนทุกๆ ทานที่ไดใหความรู ใหโอกาส และกําลังใจแกผูวิจัย ตลอดระยะเวลา
ในการศึกษา จนทําใหผูวิจัยไดมีวันนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรีในฐานะรองประธาน-
กรรมการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ  ที่ใหความเมตตาอนุเคราะหผูวิจัยไดมีโอกาสไดทําวิจัยที่ศูนย
ศิลปาชีพบางไทรฯ และขอบคุณหนวยประสานงานประจําศูนยฯ และคุณอัจฉรา  เธียรวุฒิกานต ที่
อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล ตลอดจนนักเรียนศิลปาชีพ ประจํารุนที่ 62 ทุกๆ คนทีใ่หความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และคุณสุมนา  ประดิษฐเขียน ที่ชวยในการวิเคราะหขอมูล 
 ขอขอบคุณในน้ําใจเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  รุนที่ 
27 ทุก ๆ คน และรวมทั้งรุนพี่ รุนนอง ทุก ๆ ทานที่คอยเปนกําลังใจ คอยกระตุนเตือน และคอย
ชวยเหลือเกื้อกูลในการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต (ทองใส   กตธุโร) อดีต            
เจาอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พระราชวินัยสุนทร (สําเภา  ติสาโร) เจาอาวาสรูปปจจุบัน  ที่ใหทุน
ในการศึกษา  ผูชวยเจาอาวาส และคณาจารยโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ทุกรูป/ทุกทานที่ให
โอกาสและเปนธุระอยางดีในการทําวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชวินยาภรณ 
เจาอาวาสวัดเสนหา  พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร  ปฺาวุฑฺโฒ) อาจารยที่ใหคําแนะนํา และ
ที่พักสําหรับการศึกษาเลาเรียน และพระครูโสภิตกาญจโนภาส  ผูที่คอยสนับสนุน  สงเสริม  สงเสีย 
ในการศึกษาเลาเรียนมาโดยตลอด 
 สุดทายนี้ คุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อตอบแทน
พระคุณของคุณพอไสว–คุณแมเปยน ฉิมพิมล และบูรพาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูทั้งหลายแกผูวิจัย จนทําใหผูวิจัยสามารถกาวมาสูจุดนี้ได 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน  เนื่องจากอิทธิพลของความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหโลกไรพรมแดนเปรียบเสมือนเปนหมูบานโลก (Global villages) การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลใหประเทศตางๆ ทั่วโลกกลายเปนโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
รวมถึงประเทศไทยดวย ดังนั้น ทุกประเทศจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมใหกาวทันโลกยิ่งขึ้น     
 สําหรับประเทศไทยแลว ไดถือเอาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–2544)     
ที่ยังคงยึดแนวคิด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  ซ่ึงแตกตางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ผานมาที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : 21) โดยการศึกษาไดถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทานั้น จึงจะสามารถผลักดันทรัพยากรมนุษยใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพตลอดชีวิต บนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวางบุคคล  สรุปไดวา มนุษยเปนปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  การศึกษาจึงถือวามีความสําคัญสูงสุดในการสรางชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2540 : 1-7) 

  ในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมานั้นประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ
จากกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนยุคที่ขาวสารไรพรมแดน เปนสาเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลไปถึงการเจริญกาวหนา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม ๆ  ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้ก็มีบทบาทอยางหนึ่งที่สงผลใหการจัดการการศึกษาไดพัฒนาขึ้นตามดวย และเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งสําหรับผูใหญ เพราะวาผูใหญเปนผูที่มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําพาสังคมไปสูอนาคตที่
ดีกวาสังคมในอดีต ผูใหญจึงสมควรไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การศกึษาทาํ
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ใหผูใหญไมตกเปนเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง ไมทําใหกลายเปนคนตกยุค แตกลับชวยใหสามารถ   
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

     บทบาทของการศึกษาไมไดเปนเพียงเครื่องมือในการสรางคนเพื่อสนองตอความ
ตองการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตบทบาทของการศึกษาไดถูกพิจารณาในฐานะที่เปน
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ เพื่อใหไปใชทรัพยากรอื่น ๆ อยางมี
คุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2532 :5)  นับวาการศึกษา
เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางความเจริญและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหผูใหญใหพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ดานตาง ๆ เพื่อการดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขทามกลางสิ่งแวดลอมที่เต็มไป
ดวยเทคโนโลยีช้ันสูง  นอกจากนั้นศักยภาพของการแขงขัน การพัฒนา และการอยูรอดของแตละ
ประเทศในการแขงขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรใน
ประเทศ เพราะฉะนั้นการศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนกุญแจสําคัญที่สุดในการพัฒนาประชากร 

     การศึกษาปจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนการยกระดับพื้นฐานการศึกษาของ
ประชากรในประเทศซึ่งก็จะเปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งของความเจริญกาวหนาของประเทศ นอกจากจะ
เนนการศึกษาภาคบังคับแลว ก็ยังมีการศึกษาที่มุงสอนใหบุคคลที่พลาดโอกาสในการเรียนในระบบ
อีก นั่นก็คือการฝกอาชีพ เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน การศึกษาในระบบยังไมเพียงพอและไม
เอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้น การนําบุคคลที่พลาดโอกาสทางการศึกษาใน
ระบบ หรือวาบุคคลที่มีความสนใจในการฝกอาชีพ ไมวาจะเปนระยะสั้นหรือระยะยาวก็มีสิทธิ์ที่จะ
ไดรับการบริการเชนนี้ดวย เพราะวาการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันนี้การศึกษาดีอยางเดียวไมพอ 
ตองมีงานทําดวย สามารถเลี้ยงชีวิตใหอยูรอดในสังคมได อันนี้จึงจะเรียกวา คนไดรับการพัฒนาใน
ดานอาชีพ  คนที่มีการงานและอาชีพนอกจากจะพัฒนาตนเองแลว ยังมีสวนชวยในการพัฒนาสังคม
อีกดวยตรงที่ไมตองสรางความเดือดรอนใหกับสังคมเพราะการไมมีงานทํา 

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) รัฐบาลได
ขยายและยกระดับความรูพื้นฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เพื่อพัฒนาใหการศึกษามีคุณภาพ 
และสอดคลองกับความตองการของบุคคล ชุมชน และประเทศ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพ จากแผนงานหลักที่ 1 ไดกลาวถึงวา เปนหนาที่ของรัฐที่ตองขยายการศึกษานอกโรงเรียน
และการฝกอบรมเพื่อยกระดับความรูพื้นฐาน และทักษะอาชีพแกแรงงานและประชาชนทั่ว ๆ ไป 
รวมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ จัดการฝกอบรมแกกําลังแรงงานใหสอดคลองกับภาวะการมีงาน
ทํา และความสอดคลองกับตลาดแรงงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทุกสถาบันการศึกษา ควรมีการ
ใหบริการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่ออาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหผูที่ไม
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ตองการศึกษาตอไดรับการเพิ่มทักษะอาชีพ เพื่อเปนกําลังแรงงานใหมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเปด
โอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล ขาวสาร  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2548 : 3)   

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดมุงเนนการพัฒนาประเทศสูสังคมที่
เขมแข็งและมีดุลยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหการพัฒนามีความสมดุล มี
คุณภาพและยั่งยืนสามารถรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนคุณคาของสังคมไทยไวได   ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ ไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึง
ประสงคไว  3  ดานคือ 

 สังคมคุณภาพ  : คนในสังคมเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและ
ความรับผิดชอบ เมืองและชุมชนนาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดี มีระบบการเมืองการปกครองที่โปรงใส 
และมีความเปนธรรมในสังคม 

 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู : คนในสังคมคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยสามารถรักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

 สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน : คนในสังคมพึ่งพาเกื้อกูลกัน รู รัก สามัคคี       
รักและภูมิใจในชาติและทองถ่ิน 

 รวมท้ังยังมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่ช้ีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะ
ปานกลาง ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาว และมีการดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ   
ที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวม และให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2549:  5)   
 การใหผูใหญไดรับการศึกษา มีสวนลดความไมเทาเทียมกันในสังคม เพราะโอกาส
ทางการศึกษามีความสัมพันธโดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มคุณภาพใหกับคนในสังคม อัน
จะนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  2532: 6)        UNESCO ไดตระหนักวา การศึกษาผูใหญเปนการใหบริการการศึกษากับ
บุคคลที่ดอยโอกาสทางสังคม การจัดการศึกษาผูใหญเปนการจัดการศึกษาใหกับคนที่มีความ
ตองการการศึกษามากที่สุด แตคนเหลานี้ถูกละเลย ดังนั้น หนาที่หลักของนักการศึกษาผูใหญ คือ 
การคนหา และใหบริการการศึกษากับกลุมบุคคลดอยโอกาสเหลานี้   
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 มอรสเตนและสมารท  (Morstain and Smart 1974: 83-89) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจที่
ทําใหผูใหญในสหรัฐอเมริกาเขาเรียนในสถานศึกษา โดยใชแบบวัดการเขาเรียนตอ EPS (Education 
Participation Scale) กับนักศึกษาผูใหญ จํานวน 611 คน โดยไดแบงแรงจูงใจออกเปน 6 ดาน คือ 

− ดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน 
− ดานการทําตามความคาดหวงัของผูอ่ืน 
− ดานการนําความรูไปชวยเหลือชุมชน 
− ดานการประกอบอาชีพ 
− ดานการหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยู 
− ดานการเรียนรู 

 ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่ผูใหญใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานการเรียนเพื่อรู
และดานการประกอบอาชีพ สวนแรงจูงใจที่มีนอยที่สุด คือ การหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยูและดาน
การนําความรูไปชวยเหลือชุมชน เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพศและอายุกับแรงจูงใจในการ
เขาเรียนแตละดาน พบวา ผูที่มีอายุนอยมีแรงจูงใจในการเขาเรียนดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูง 
สวนเพศชายมีแรงจูงใจในการเขาเรียนดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืนสูง และเพศหญิงมา
เรียนเพราะตองการมีความรู 

 ปฐม   นิคมานนท (2528:43) ไดอางถึงผลการสํารวจในประเทศอังกฤษ โดย
สถาบันการศึกษาผูใหญแหงชาติ (National Institute for Adult Education - NIAE) วาเหตุผลที่
ผูใหญเขาเรียน มีดังนี้ 

 1. เหตุผลจูงใจดานอาชีพ เปนเหตุผลสําคัญและชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญวัย
ตน หรือคนหนุมสาวมาเขาเรียน เพราะตองการพัฒนาตนเองทั้งดานอาชีพและความรู เพื่อจะไดหา
งานงายขึ้น ประกอบอาชีพไดดีขึ้นไดรับการเล่ือนชั้น เล่ือนตําแหนง หรือเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
เปนตน 

 2. เพื่อพัฒนาตนเอง เชน ตองการเพิ่มพูนความรู ขยายโลกทรรศน หรือสนใจวิชาการ
แขนงใดโดยเฉพาะ เรียนเพือ่ยกระดับความรูของตนเอง 

 3. เพื่อตองการความรูใหกบัตนเอง และเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูในครอบครัว 
มักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในชวงกลางวัน เขาเรียนการศึกษาผูใหญ เชน เรียนทาํอาหาร ตัดเยบ็
เสื้อผา เรียนภาษา ศิลปะแขนงตาง ๆ เปนตน 

 4. เหตุจูงใจทางสังคม เชน ตองการตามใหทันคนอืน่ไมอยากลาหลัง ขจัดความเหงา 
หวังจะไดพบชายหรือหญิงในฝน เรียนตามเพื่อน และมีเวลาวางชวงนัน้พอด ี
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 5. เหตุผลอ่ืน เชน สนใจ มาเปดสอนใกลบาน ความจําเปนในชวงใดชวงหนึ่งของชวีิต 
เชน ผูใหญวยัตอนตนตองการรูเร่ืองการตกแตงบาน การเลี้ยงลูก พัฒนาอาชีพ ในวยักลางคน
ตองการใชเวลาวาง ตองการเขาใจเรื่องของวัยรุน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับบุตร เปนตน ในวัย
สูงอายุ มักเกีย่วของกับการปรับตัวเมื่อเกษียณอายุเพื่อรักษาสุขภาพ ตองการใชเวลาวางคนหาสัจ
ธรรมของชีวิต เปนตน 

 ณัฐวุฒ ิ ธรรมกุลมงคล (2534 :บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบดานแรงจูงใจในการเขา
เรียนของนักศกึษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึกษานอกระบบในเขตกรุงเทพฯ ผล
การศึกษา พบวา เหตุผลในการเขาเรียน เพื่อหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวนั เพื่อตองการเปน
พอแมที่ด ีเพื่อหางานใหม เพือ่ตองการเพื่อนใหม เพื่อตองการประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เพือ่
ตองการเขาใจปญหาของสังคม เพื่อตองการรูสึกเปนเจาของ เพื่อหลีกหนีปญหาสวนตวั และเพือ่
ยกระดับการศกึษา ความตองการเหลานีม้ีความสําคัญเรียงลําดับดังกลาว นอกจากนี ้ ยังพบวา 
หลักสูตรการศึกษาผูใหญทีม่ีความสนใจมาก ไดแก โปรแกรม งานอดิเรก และหลักสูตรการพักผอน
หยอนใจ สวนหลักสูตรวิชาชีพไดรับความสนใจเปนอนัดับรองลงมา 

 รังรอง   สีทองดี (2535 : 49) ไดทําการศึกษาและเปรยีบเทียบแรงจูงใจของนิสิตปริญญา
โทภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  โดยใชเครื่องมือ EPS  ของโบเชียร  
และไดดัดแปลงจัดกลุมแรงจูงใจบางดานของโบเชียร จาก 14 ดาน เหลือเพียง 6 ดาน คือ 

- แรงจูงใจดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน 
- แรงจูงใจดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืน 
- แรงจูงใจดานการประกอบอาชีพ 
- แรงจูงใจดานการหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยู 
− แรงจูงใจดานการนําความรูไปชวยเหลือสังคม 
− แรงจูงใจดานการเรียนเพื่อรู 

 แรงจูงใจและความคาดหวังนั้น เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการเขารับ
การศึกษาหรือวาเขารับการฝกอบรมวิชาชพีตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันใดกต็าม เพราะวาถาทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจและความคาดหวังของผูเขาเรียนหรือฝกอบรม  ก็จะไดเอาขอมูลอันนั้นมา
ประกอบการพิจารณา เพือ่การวางแผนจัดทําหลักสูตร ตลอดจนจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
การศึกษาผูใหญ การพยายามหาความรูหรือการคาดหวังเกีย่วกับแรงจูงใจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่
สถาบันหรือนักการศึกษาพึงกระทํา เพราะสามารถจะชวยใหสามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัด
ฝกอบรมใหตรงกับความประสงคหรือความตองการของผูเรียน และสงเสริมผูเรียนใหเกดิการ
เรียนรูและพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองและสถาบันกําหนดไวได 
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 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของที่ผูวิจยัไดนํามากลาวอางถึงขางตนนั้น พอจะสรุป
ไดวา  การเขารวมกิจกรรมการศึกษาผูใหญ หรือการเขาเรียนของผูใหญนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลหรือองคประกอบดานแรงจูงใจบางประการที่แตกตางกันออกไป เชน บางคนมาเรียนเพือ่
ตองการยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ บางคนอาจมาเรียนเพื่อตองการติดตอสัมพันธ
กับคนอื่น บางคนมาเรียนตามความคาดหวังของผูอ่ืน มาเรียนเพื่อหนีจากสภาพที่เปนอยู มาเรียน
เพื่อรู และมาเรียนเพื่อตองการนําความรูไปชวยเหลือชุมชนของตนเองและผูอ่ืน นอกจากนีแ้ลวก็ยงั
มีการวิจยัที่มีสวนเกี่ยวของกบัแรงจูงใจในการเขาเรียนของผูใหญ เชน อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
รายได รายจาย เปนตน  ดังนั้น การจัดบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  สถาบันหรือนักการศึกษาควรตระหนักถึงสภาพพื้นฐานของลุมเปาหมาย
และตรงกับความตองการของผูเรียนใหไดมากที่สุด 
  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ (ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 2544 : 1) ไดทรง
ตรัสไวเกีย่วกบัการใหโอกาสบุคคลไดแสดงออก ไดมีโอกาสเรียนรู ไดมีโอกาสฝกฝน ก็จะทําให
เขาแสดงศักยภาพออกมาไดเต็มที่ จากพระราชเสาวนยีของพระองคหลาย ๆ คร้ัง พระองคทรงเห็น
ถึงการใหบุคคลไดรับโอกาส และ การไดทําตามความสมัครใจ และความตองการของตนเองที่จะ
เขาไปรับเอาสถานะและบทบาทตรงนั้นมาปฏิบัติ เชน การสมัครเขาเปนนักเรยีนศิลปาชีพในที่   
ตาง ๆ  วา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

“ขาพเจานั้นภูมิใจเสมอวา คนไทยมีสายเลือดของชางฝมืออยูทุกคนไมวาจะเปน
ชาวนาชาวไรหรืออาชีพใด อยูสารทิศใด คนไทยมีความละเอียดออน และฉับไวตอการรับ
ศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหเขามีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถ
ออกมาใหเห็นได” 

 “สิ่งใดทําใหประชาชนมีความสุขก็ทําใหขาพเจามีความสุขดวย” และ “ขาพเจา
อยากใหคนไทยทุกคนยึดมั่นในศาสนา    เคารพกฎหมาย   รักใครสามัคคี   ไมถือเขาถือเรา 
และเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ขาพเจาอยากเห็นชาวนาชาวไร มีงานศิลปาชีพพิเศษเปน
อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได และใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเพื่ออนุรักษศิลปะโบราณ
อันงามวิจิตรของไทยไวใหคงอยูคูแผนดินไทย งานศิลปาชีพพิเศษจะดีเดนเพียงไรก็อยูท่ี
ความขยัน ความประณีต ศิลปะในการออกแบบและฝมือในการประดิษฐของชาง 
โดยเฉพาะ” 
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 จากพระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังกลาว 
พระองค จึงไดทรงจัดตั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ขึ้นมา เพื่อฝกอาชีพใหกับเกษตรกรผู
ยากไร และรับเอาบุตรหลานของเกษตรกรเขามาฝกอบรมงานศิลปาชีพ เพื่อใหเขาเหลานั้นไดนํา
อาชีพที่ไดรับกลับไปประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว อีกทั้งยังเปนการลดการ
วางงาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการอนุรักษงานศิลปาชีพที่นับเปนภูมิปญญาทองถ่ินมิ
ใหสูญหายไปอีกดวย 
 สภาพปญหา 

 ศูนยศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ไดกอตั้งมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2523  เปนตนมา โดยเปดอบรมนักเรียนศิลปาชีพรุนแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2524  
จนกระทั่งถึงปจจุบัน   รวม 61 รุน  มีนักเรียนที่ผานการฝกอบรมไปแลวจํานวนกวา 16,996 คน ซึ่ง
แตละคนก็ไดแยกยายกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลําเนาเดิม แตการนําผลที่ไดฝกอบรมศิลปาชีพทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว
นั้นในสภาพขอเท็จจริงจากการประเมินผลออกมาแลวพบวา กลุมเกษตรกรดังกลาวไดประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตนเอง หรือของศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ เปนจํานวนมาก ซ่ึงนับวา
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  ประสบความสําเร็จในดานการเปนแหลงในการฝกอบรมงานศิลปาชีพ 
แหงหนึ่ง  ( สนธิ    บางยี่ขัน 2538 : 36 )   

 หลังจากที่ประเทศไทยไดเขาสูยุคโลกาภิวัตน และในชวงปลายป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
ทําใหมีปญหาเศรษฐกิจแทบทั่วโลก มีผลทําใหเกิดภาวะการวางงานตลอดมา (เสถียร รัตนโชติ: 
2541: 32) 

 จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ป พ.ศ. 2547   ( สํานักงานสถิติแหงชาติ  2547)  สรุปไดวามีคนตกงานหรือเกิดภาวะคน
วางงานเปนจํานวนมาก เฉลี่ยประมาณ  1.11 ลาน (รวมจากจํานวนผูวางงานและรองาน) ของ
ประชากรทั้งหมดที่อยูในวัยทํางาน ทําใหทุกคนหันมาเห็นประโยชนของการเรียนวิชาชีพระยะสั้น
กันมาก ผูสมัครเรียนมีวุฒิการศึกษาตั้งแต ป. 4 ถึงระดับปริญญาโท ทั้งตัวผูเรียนและวัตถุประสงค
ของการสมัครเขาเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นกวาแตกอน (บพิตร  เกาฏีระ   2541 : 5)  ศูนย
ศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดเปดทําการฝกอบรมวิชาชีพมานานกวา 20 ป แลว การสํารวจนักเรียน หรือผู
ที่ผานการเขารับการฝกอบรมอยางเปนระบบ กอนที่จะมีการรับนักเรียนศิลปาชีพเขามานั้น ยังไม
เคยมีการสํารวจความตองการมากอน จากขอมูลสถิติที่เปดทําการฝกอบรมมานั้นใน  แตละรุนที่
สมัครเขามามีทั้งออกกลางคันบาง เรียนไมจบหลักสูตรบาง  เรียนตองใชเวลามากกวาที่กําหนด 
หรือแมกระทั่งผูที่จบการฝกอบรม ถาเทียบกับจํานวนที่สมัครเขามานั้นมีเปอรเซ็นตเกินครึ่ง  ซ่ึงการ
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เรียนการสอนศิลปาชีพ ในแตละแผนกนั้น มุงเนนงานปฏิบัติ แตในกรณีศึกษายังไมทราบแนชัดวาผู
ที่สนใจ  และผูที่เขารับการฝกอบรมนั้นมีความตองการอยางไรที่เขามาฝกอบรมงานศิลปาชีพ ณ 
ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  
  ผูวิจัยในฐานะที่เปนนักศึกษาซึ่งไดเรียนเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดฝกอบรม กิจกรรมที่ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรดําเนินการอยูนั้นมีความสอดคลองตรงกัน จึง
ไดหาแนวทางในการศึกษาความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนยศิลปาชีพ         
บางไทรฯ  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการฝกอบรมศิลปาชีพ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูสนใจเขารับการฝกอบรมใหมากที่สุด จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงความคาดหวังของผูที่
เขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ วาเขามีความมุงมั่นอยางไรบาง ที่เขามาอบรม
แลวใหประสบความสําเร็จออกไป เพื่อจะไดขอมูลสนองตอบตอความอยากใครรูและเพื่อเปน
ขอมูลเสนอแนะแนวทางเสนอตอศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ในการวางแผนและเปนแนวทางในการ
พิจารณารับนักเรียนและในการจัดการฝกอบรมใหตรงกับความคาดหวังของนักเรียน เพื่อใหงาน
ดานการฝกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของผูที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพ

ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม

วิชาชีพ โดยจําแนกตาม   เพศ   อายุ   อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน และสาขาวิชาที่
เรียน 

 4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางในการรับสมัครนักเรียนและการจัดฝกอบรม
ใหตรงกับความคาดหวังของนักเรียน 

ขอคําถามของการวิจัย 
 1. ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนอยางไร? 

 2. ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย
ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกันหรือไม 
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 3. ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย       
ศิลปาชีพ บางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกันหรือไม    เมื่อจําแนกตาม  เพศ   อายุ  
อาชีพของบิดามารดา   อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาที่เรียน 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการตอบปญหาของการวิจัยและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

ไว ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้คือ 
 1. ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูที่ เขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน        

ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความแตกตางกัน 
 2. ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศนูย       

ศิลปาชีพบางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ที่มี เพศ  อายุ อาชีพของบิดามารดา   อาชีพเดิมของ
นักเรียนและสาขาวิชาชีพที่เรียนแตกตางกนัมีความแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยไวดังนี้ 

 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รุนที่  62    ประจําป  2548 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย       
ศิลปาชีพ บางไทรฯ ซ่ึงประกอบดวย  

 2.1.1 เพศ   แบงเปน 2   
 1) ชาย    
    2) หญิง 

  2.1.2 อายุ   หมายถึง อายุเต็มเปนปของผูเขารับการฝกอบรมแบงออกเปน 4 
กลุม คือ 

 1) 15 - 24 ป   
 2) 25 – 34 ป 
 3) 35 – 44 ป   
 4) 45 ป ขึ้นไป    
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  2.1.3 อาชีพของบิดามารดา หมายถึง อาชีพที่ถือเปนอาชีพหลักของครอบครัว
ที่บิดามารดาทําอยูปจจุบัน 

 1) รับราชการ   
 2) รัฐวิสาหกิจ 
 3) เกษตรกรรม   
 4) คาขาย 
 5) อ่ืน ๆ  

 2.1.4 อาชีพเดมิของนักเรียน หมายถึง อาชีพหลักของนักเรียนกอนมาสมัคร 
1) ประกอบอาชีพสวนตวั   
2) ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 
3) อ่ืน ๆ  

  2.1.5 สาขาวิชาชีพที่สมัครเรียน หมายถึง แผนกตางๆ ที่นักเรียนสมัครเรียน
และทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จัดใหมีการฝกอบรมในรุนนั้น ๆ แบงเปน 4 กลุม 

1) แผนกทีเ่กี่ยวกับผา   
2) แผนกเกี่ยวกับงานฝมือ 
3) แผนกทีเ่กี่ยวกับการเขยีน  
4) แผนกทีเ่กี่ยวกับเครื่องจกัร 

  2.2 ตัวแปรตาม ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความคาดหวังและสภาพความ
เปนจริง เกี่ยวกับความตองการ 4 ดานที่จะไดรับจากการเขารับฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพ 
บางไทรฯ คือ 
  2.2.1 ความตองการขั้นพื้นฐาน 
                      2.2.2 ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย 
  2.2.3 การความตองการทางดานสังคม ความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน 
  2.2.4 ความตองการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ความคาดหวัง  หมายถึง  ส่ิงที่คาดการณหรือหวังผลวาควรจะมี ควรจะเปน หรือควรจะ
เกิดขึ้นเกี่ยวกับความตองการทั้ง  4 ดาน ในระหวางเขารับการฝกอบรม 

 สภาพความเปนจริง หมายถึง ส่ิงที่ไดรับหรือเกิดขึ้นจริงจากการเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  

 อาชีพของบิดามารดา หมายถึง อาชีพที่ถือเปนอาชีพหลักของครอบครัวที่บิดามารดาทํา
อยูปจจุบนั 

 อาชีพเดิมของนักเรียน หมายถึง อาชีพของนักศึกษาทําอยูกอนมาสมัครเขารับการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
 แผนกที่เก่ียวกับผา  หมายถึง แผนกที่มกีารอบรมเกี่ยวกับผา ซ่ึงไดแก แผนกตัดเย็บ
เสื้อผา แผนกทอผาไหม  แผนกทอผาลายตีนจก  แผนกปกผา และแผนกผาบาติก 

 แผนกเกี่ยวกับงานฝมือ หมายถึง แผนกที่มกีารอบรมเกี่ยวกับงานที่ตองใชฝมือเปนหลัก 
ไดแก แผนกเครื่องหนัง แผนกประดษิฐหวัโขน แผนกแกะสลัก แผนกประติมากรรม แผนกเปาแกว  
แผนกศิลปะประดิษฐ แผนกเครื่องเคลือบ แผนกบานทรงไทยและปนตุกตาชาววัง  แผนกเครื่อง

 
- เพศ    
- อาย ุ  
- อาชีพของบิดามารดา 
- อาชีพเดิมของนักเรียน  
- สาขาวิชาชีพที่เรียน 
           

   - ความตองการขั้นพื้นฐาน 
   - ความตองการทางดาน
ความมั่นคง และความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    - ความตองการทางดาน
สังคมความรักและการยอมรับ
จากผูอื่น 
    - ความตองการไดรับการ
ยกยองมีเกียรติยศ ช่ือเสียง 

ความคาดหวัง 

สภาพความเปนจริง 
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เรือนไม แผนกเครื่องเรือนหวาย แผนกสอดยานลิเภา แผนกจักสานไมไผลายขิด   แผนกผักตบชวา  
และแผนกโภชนาการ 

 แผนกที่เก่ียวกับการเขียน หมายถึง แผนกที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเขียนตาง ๆ ทั้ง
ภาพ และลวดลาย ไดแก แผนกจิตกรรมประยุกต  แผนกภาพสีน้ํามัน  แผนกลายไทย 

 แผนกที่เก่ียวกับเคร่ืองจักร  หมายถึง แผนกที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับเครื่องยนตหรือวามี
เครื่องยนตเขามาเกี่ยวของดวย ไดแก แผนกชางเชื่อม และแผนกชางเครือ่งยนต 

 ความตองการขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ความตองการปจจัยหรือวัตถุที่จะมาทําใหชีวิตอยูได 
(ปจจยั 4) ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย  เส้ือผา  และยารักษาโรค ตลอดจนดานกามารมณ 
 ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย หมายถึง ความตองการทางดานความมัน่คง
และความปลอดภัยทางรางกายและจิตใจในชีวิตและทรัพยสินอาชีพการงานและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 ความตองการทางดานสังคม ความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน หมายถึง ความตองการ
ความรักและการยอมรับจากคนอื่น หรือการเขารวมเปนสมาชิกกลุม 

 ความตองการดานการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ และมีชื่อเสียง  หมายถึง ความ
ตองการวาจะไดรับการยอมรบัวาตนเองมีคณุคา การไดรับการยกยองนบัถือจากคนอืน่ ๆ  

 นักเรียนศิลปาชีพ  หมายถงึ ผูมาลงทะเบียนสมัครและไดเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ
ของศูนยศิลปาชีพบางไทร ฯ 
 การฝกอบรม   หมายถึง การเรียนรู การพัฒนา ในการทํางานศิลปหัตถกรรมใหมีความรู
ความเขาใจ และสามารถนําไปเพื่อประกอบเปนอาชีพในสาขาวิชาที่ไดรับการฝกอบรมมา 
 สาขาวิชาชพี หมายถึง  สาขาวิชาชพีที่นักเรยีนสมัครเรียนและเปดอบรมในแผนก
ฝกอบรมภายในศูนยศิลปาชพีบางไทร ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเอกสาร  ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอโดยการจําแนกเนื้อหาออกได 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการจัดการศึกษาสายอาชีพ 
ตอนที่ 2 การดําเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  
ตอนที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 
ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ตอนที่ 1 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการจัดการศึกษาสายอาชีพ 
1.1 หลักการจัดการศึกษาวิชาอาชีพ 

         การจัดการศึกษาวิชาอาชีพนอกระบบโรงเรียนนั้น ดําเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ 
หลายหนวยงาน  โดยมีหลักการที่จะพัฒนาประชาชนใหสามารถมองเห็นชองทางในการประกอบ
อาชีพ  มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ  สรางโอกาสใหประชาชนเขาสูอาชีพ
อยางสัมพันธกับสวนแบงของตลาดอาชีพ  ตลาดแรงงานและสามารถปรับตัวปรับอาชีพและพัฒนา
อาชีพใหอยางตอเนื่องตามสภาพทองถ่ิน  โดยใชวิทยาการที่เหมาะสมเพื่อลดปญหาการวางงาน  
และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

 วิไล  แยมสาขา และวินัย  สายหงษ  (2533)  ไดกลาวถึง หลักการจัดการศึกษาวิชา
อาชีพรวม 6 ประการ คือ 
 1. จัดเพื่อใหประชาชนมีโอกาสศึกษาหรือฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับอาชีพ    
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ การสงเสริมหรือพัฒนาอาชีพ 
          2.  จัดใหแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ที่จบการศึกษาชั้นประถมปที่ 4 หรือ 
เทียบเทา หรือมีอายุ 15 ปขึ้นไป 
         3.  ใชเวลาเรียนตั้งแต 3 ช่ัวโมงถึง 6 เดือน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหาใน
การจัดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน   ลักษณะกลุมผูเรียน    ลักษณะวชิาชีพที่จัด   ตลอดจนความ 
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พรอมของหนวยงานและสภาพความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอมของผูเรียน 
          4.  จัดในสถานศึกษาของหนวยงาน สถานประกอบการ หรือในทองถ่ิน 
 5.  จัดสอนดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม   คหกรรม 
ศิลปหัตถกรรมและวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความสนใจของกลุมผูเรียน 
 6. จัดทําหลักสูตรตามหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูเรียนและเปดสอนวิชาอาชีพตาง ๆ ตามความสามารถของหนวยงาน และในการ
จัดการศึกษาวิชาอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น จําเปนตองมีขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินงานที่ตอเนื่อง ดังนี้ 

- การสํารวจ 
- การวางแผน 
- การเตรียมการ 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การติดตามผลและการประเมินผล 

1.2 ประเภทของงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ 
         พรทิพย เข็มทอง(2533) ไดสรุปรายงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพไว 2 
ประเภท คือ  
 1.  การสอนตามหลักสูตรระยะสั้น ระหวาง 30-300 ช่ัวโมง จัดในศูนยการศึกษา
นอก       โรงเรียนจังหวัด โรงเรียนผูใหญสายอาชีพ และสงหนวยเคล่ือนที่ไปใหบริการในชุมชน
ชนบท 
 2. การสอนแบบกลุมสนใจ ซ่ึงมีความยืดหยุนสามารถสนองความตองการของ
ผูเรียน ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 ช่ัวโมง 
 พ.ศ. 2544  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดจัดการศึกษานอกโรงเรียนดานอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น เปนหมวดตาง ๆ คือ 
 1. หมวดชางอุตสาหกรรม  ไดแก  ชองซอมจักรยานยนต  ชางซอมจักรยาน  ชาง
ไฟฟา   ชางซอมอุปกรณไฟฟา  ชางไมครุภัณฑ  ชางโลหะกล  ชางปดกรี  ชางประปา  สุขภัณฑ              
ชางเครื่องทําความเย็น  ชางซอมนาฬิกา  และชางทําคอนกรีตบล็อก 
 2. หมวดคหกรรม ไดแก อาหารและโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผา เสริมสวย เย็บปกถัก
รอย เพนทสี และปกจักร 
 3. หมวดพาณิชยกรรม ไดแก พิมพดีดไทย - อังกฤษ การบัญชีชวเลข คอมพิวเตอร         
มัคคุเทศก และการตลาดและสหกรณ 
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 4.  หมวดศิลปะและหัตถกรรม ไดแก จักสาน ประดิษฐดอกไมใบตอง ของชํารวย 
ส่ิงทอ ดนตรีไทย - สากล ชางเครื่องหนัง และชางทําตัวเรือนเครื่องประดับ 
 5.  หมวดเกษตรกรรม ไดแก การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว การขยายพันธุพืช การ
ปราบศัตรูพืช การเลี้ยงผ้ึง และการทําสวนไมดอกไมผล  

 การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึกษานอกโรงเรียนรูปแบบหนึ่งซึ่งชวยเสริม
ทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนไดอยางกวางขวาง  เพราะลักษณะการจัดมีความยืดหยุน  
จัดไดทุกสภาพการณของสังคม  ใชเวลาเรียนไมมากเกินไป  สามารถฝกฝนใหมีความรูไดใน
ระยะเวลา ส้ัน ๆ ทันตอความตองการ  การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยวิธีการศึกษานอกโรงเรียน
เปนยุทธปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการสงเสริมการประกอบวิชาชีพและแกไขปญหาวางงานได 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538:5-10) 
         บทบาทหนาที่และภารกิจหลักของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน  มี  3 ประการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538:  10-13) ดังนี้คือ 
  1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมุงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน
นอกโรงเรียน  ใหรูหนังสือ  อานออก  เขียนได  คิดเลขได  แกปญหาไดไปจนกระทั่งถึงการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงจะเปนพื้นฐาน
ของงานพัฒนาคุณภาพประชากร ตลอดจนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อใหมีทักษะพื้นฐานที่     
เพียงพอตอการประกอบอาชีพของประชาชน  ซ่ึงมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ ดังตอไปนี้ 

 1.1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนกิจกรรมใหความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
โดยมุงใหผูเรียนสามารถอานออก เขียนได  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  นําความรูที่ไดรับมา
ประกอบความคิดการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การจัดการศึกษานอก
โรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ  การศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนตน 

 1.2 จัดการศึกษาดานอาชีพ เปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรูและดานทักษะอาชีพที่เปน
ประโยชนตอการทํางาน การดําเนินชีวิตในรูปแบบของการศึกษาที่จัดขึ้นตามความตองการและ
ความพรอมของกลุมเปาหมายเปนการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาอาชีพและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม การจัดการศึกษาทางดานอาชีพในปจจุบัน มีหลักสูตร          
ตาง ๆ ดังนี้   
 1.2.1 หลักสูตรกลุมสนใจ เปนหลักสูตรที่กําหนดขึ้นตามความสนใจของผูเรียน 
มีจํานวนชั่วโมงเรียนไมเกิน 30 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษาหรือฝกอบรมกลุมบุคคลที่มีความ
สนใจตองการที่จะศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กลุมบุคคลนั้น ๆ เห็นวาเปนประโยชนตอชีวิตและความ
เปนอยูของกลุมผูเรียน 
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   หลักสูตรกลุมสนใจเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาจบในตัวเอง  ไมขัดตอ
ศีลธรรม  ความมั่นคง  และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

- เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
- เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เปนอยู 
- เปนประโยชนตอการทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
- เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
- ระยะเวลาในการจัดกลุมสนใจ การสอนเรื่องหนึ่งๆใชเวลาไมเกิน30 

ชม.  ทําการสอน   ไมเกินวันละ  3 ชม. แตละกลุมจํานวนผูเรียนไมนอยกวา  15 คน   
  1.2.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่จบ     ในตัว
ระหวาง 30 - 300 ชม.  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะสวนที่ตนตองการได  เมื่อจบรายวิชาใดก็มี
ความรูเฉพาะเรื่องนั้น หรือจะเรียนตอเนื่องรายวิชาชีพนั้นจนครบรายวิชา ถือวาจบหลักสูตรวิชาชีพ
นั้นโดยจุดมุงหมายสําคัญของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น คือ การพัฒนาความรูและทักษะอาชีพ         
พื้นฐาน  เพื่อใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ทําอยูหรือเพื่อ
เขาสูอาชีพรับจางในตลาดแรงงาน    เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน จัดสอนวิชาชีพใน 6 หมวด
วิชา คือ หมวดวิชาอุตสาหกรรม   หมวดวิชาคหกรรม   หมวดวิชาพาณิชยกรรม    หมวดวิชา
ศิลปหัตถกรรม หมวดวิชาเกษตรกรรม หมวดวิชาอาชีพทั่วไป 
  1.2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียนที่ขาด
โอกาสเขามาเรียนในสถานศึกษาหรือนอกระบบโรงเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดใหได  ทั้งนี้เพราะ
ความยากจน  มีรายไดนอย  อยูไกลจากสถานศึกษา  และประสงคที่ประกอบอาชีพอยูในภูมิลําเนา
ควบคูกันไป ในขณะเรียนโดยไมตองละถิ่นฐานออกไปเรียน  หรือทํามาหากินที่อ่ืน  ผูเรียนจบ         
หลักสูตร โดยใชเวลา  2  ปเต็ม  และไดรับประกาศนียบัตรอาชีพ มีความรูเทากับมัธยมศึกษาปที่ 3 
  1.2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทางไกล หลักสูตรนี้ก็เปนหลักสูตรที่
จะเริ่มเปดสอนในปการศึกษา 2538 เปนตนไป โดยมุงใหโอกาสผูที่มีความรูจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทาที่ประกอบอาชีพมีรายไดอยูแลวประสงคที่จะเพิ่มพูนความรูและทักษะ
วิชาชีพในสาขาที่ตนทํางานอยูหรือในสาขาที่ตนเองสนใจเขาเรียนตามหลักสูตรนี้ โดยวิธีการเรียน
ทางไกลใชส่ือผสม เมื่อเรียนจบหลักสูตรและจะไดรับประกาศนียบัตร ปวช. ทางไกล  ซ่ึงมีความรู
สามัญเทากับผูที่เรียนจบ ม.6 
 1.3 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก การจัดการศึกษาในรูปแบบของการ
ฝกอบรมการใหความรูในเร่ืองตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรางคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว เชน ชีวิตครอบครัว ส่ิงแวดลอม สังคม การเมือง ฯลฯ 
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 1.4 จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไดแก การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหประชาชนใหความเขาใจกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจัก
การจัดการไปใชสิทธิเลือกสภาผูแทนราษฎร และผูนําชุมชนการทํางานรวมกันเปนกลุมการปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองดี เปนตน 
 2.  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนการจัดการเสนอโอกาสและทางเลือกเพื่อการศึกษาหา
ความรูดวยธรรมชาติในวิธีการดํารงชีวิตของประชาชน  เพื่อใหการศึกษานั้นเพื่อเพิ่มเติมความรูใหม
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  กอใหเกิดโลกทัศนที่กวางขึ้น  สามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
ชีวิตใหกาวหนาตามอัธยาศัยของหองสมุด  และที่อานหนังสือตาง ๆ การจัดการศึกษา  ตามอัธยาศัย  
ของเครือขายการเรียนรูในชุมชน  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน วารสาร  นิตยสาร  และสื่อ
ส่ิงพิมพตาง ๆ ตลอดจนรายการการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน  และการเรียนรูจากสื่อ     พื้นบาน  
เปนตน 
 3. จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เปนการจัดกิจกรรมเพื่อ          
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหกลุมเปาหมายผูรับบริการที่เปนครูและนักเรียนที่อยูในระบบ       
โรงเรียนใหไดรับความรูเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมชวยเหลือการเรียนการสอนของครูในระบบ
โรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนดานสื่อการเรียนการสอนแกครู
อาจารย และมีการเรียนในระบบโรงเรียนอีกดวย 

กลุมเปาหมายผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียน 
กลุมเปาหมายผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียนที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนมุงเนน  คือ 

 1. กลุมบุคคลที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนกลุมที่มีความสําคัญ
เปนอันดับแรก 
 2.  กลุมบุคคลที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ตองการไดรับโอกาสทางสังคมที่
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 3. กลุมประชาชนทั่วไป ที่ตองการโอกาสเพิ่มเติม ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัว ประชาชนกลุมเปาหมายเหลานี้ สามารถจําแนกเปนกลุมบุคคล    ตาง 
ๆ ไดดังนี้ 

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

ที่ถูกกดขี่ดานแรงงาน  เปนตน 
 3.2 กลุมสตรีเพศ แบงออกเปน 

 - กลุมสตรีที่เส่ียงตอการเขาสูอาชีพที่ไมเหมาะสม ไดแก เยาวชนสตรีที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป 
 - สตรีที่อยูในวัยเจริญพันธุ ทั้งสตรีที่เปนมารดาและสตรีที่กําลังจะแตงงาน 

 3.3 กลุมสตรีผูนําทองถ่ิน  หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งในตําแหนง  ผูปกครอง
ทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย    กํานัน      ผูใหญบาน  
ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  แพทยตําบล  กรรมการหมูบาน 

 3.4 กลุมผูตองขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในเรือนจํา 
หรือสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ประกอบดวย นักโทษชาย นักโทษหญิง 
นักโทษเด็ก และเยาวชน 
 3.5 กลุมผูปฏิบัติศาสนกิจ  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในการเผยแพรหลักธรรมและคํา
สอนทางศาสนา  และผูปฏิบัติธรรมทางศาสนาประกอบดวย  พระภิกษุ  สามเณร  และชีใน
พระพุทธศาสนา  โตะครู  โตะอิหมาม  ในศาสนาอิสลาม  นักบวชในคริสตศาสนา  ฆราวาสที่ทํา
หนาที่ทางศาสนาในสถานการณตาง ๆ  
 3.6 กลุมทหารประจําการ หมายถึง ผูที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการแลว ไดเขารับ
ราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด   ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2499   ไดแก           
พลทหารกองประจําการ หรือทหารเกณฑ 
 3.7 กลุมผูใชแรงงาน หมายถึง ผูที่อยูในวัยแรงงาน ซ่ึงมีผูทํางานเปนกลุม 
 สรุป  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเปนการใหบริการและใหโอกาสทางการศึกษากับ         
ผูขาดโอกาส  ผูพลาดโอกาส  และผูดอยโอกาสทางการศึกษา  แกประชาชนที่อยูนอกโรงเรียน เพื่อ
เสริมสรางใหมีความรูพื้นฐานอันจําเปนในการดํารงชีวิต  มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ทราบขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ  มีเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และรูจักแสวงหา
ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ 

 หลักการจัดการศึกษาวิชาอาชีพนอกระบบโรงเรียนนั้น มีหลักการที่จะพัฒนาประชาชน
ใหสามารถมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ มีความรูและทักษะ ที่จําเปนตอการประกอบ
อาชีพ สรางโอกาสใหประชาชนเขาสูอาชีพอยางสัมพันธกับตลาดอาชีพ  ตลาดแรงงาน  และ
สามารถปรับตัว  ปรับอาชีพ และพัฒนาอาชีพไดอยางตอเนื่องตามสภาพทองถ่ิน  เพราะลักษณะการ
จัดมีความยืดหยุน จัดไดทุกสภาพการณของสังคม 
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 บทบาทหนาที่ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน คือ การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ไดแก จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนกิจกรรมให
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  จัดการศึกษาดานอาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและดานทักษะ
อาชีพ เปนการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาอาชีพและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองให
ดีขึ้น จะมีการจัดในหลักสูตรกลุมสนใจ เปนหลักสูตรที่กําหนดขึ้นตามความสนใจของผูเรียน  และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เปนหลักสูตรที่จบในตัวระหวาง 30-300  ช่ัวโมง มีการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มุงใหผูเรียนที่อยูไกลสถานศึกษาและประสงคที่จะประกอบอาชีพอยูใน
ภูมิลําเนาโดยไมตองทิ้งถ่ินฐานออกไปเรียน  เมื่อเรียนจบหลักสูตรโดยใชเวลาเรียน  2  ป จะไดรับ
ประกาศนียบัตรอาชีพ มีความรูเทากับมัธยมศึกษาตอนตน  และอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางไกล  โดยมุงใหโอกาสผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ที่ประกอบอาชีพมี
รายไดอยูแลว ประสงคจะเพิ่มพูนความรู และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตนทํางานอยูหรือสาขาที่       
สนใจ  เขาเรียนตามหลักสูตรนี้ไดโดยวิธีการเรียนทางไกล ใชส่ือผสมเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพางไกล ซึ่งมีความรูสามัญเทากับผูเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สําหรับการจัดการศึกษาสายอาชีพที่ทางศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ จัดฝกอบรมอยูนั้น ก็
เปนรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะงานเหมือนกับการจัดกิจกรรมดานการจัดการศึกษาดานอาชีพของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน นั่นคือมีการอบรมตามกลุมที่สนใจ เปนวิชาชีพระยะสั้น เปนราย
ช่ัวโมงมากบางนอยบางขึ้นอยูกับความยากงายของหลักสูตรและแผนกที่ฝกอบรม และท่ีสําคัญมี
การจัดเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหดีขึ้น ซ่ึงการจัดการฝกอบรมนั้นก็มีหลักสูตร 
วัตถุประสงค  เนื้อหา วิธีการหรือกระบวนการอบรม  ระยะเวลา  และตลอดจนการประเมินการผาน
การฝกอบรม 

ตอนที่  2 การดําเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
 ประวัติความเปนมา 
 พระราชกรณียกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
คือ การเสด็จพระราชดําเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแหงหนทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย พระราชกรณียกิจนี้ไดทรงปฏิบัติติดตอกันมานานเปนระยะเวลาหลายสิบ
ปแลว จึงทําใหทรงเห็นสภาพความเปนอยูที่แทจริงของราษฎรวามีความทุกขสุขอยางไร ที่ทรงเปน
หวงมากก็คือความยากจนของราษฎร จึงทรงตัดสินพระทัยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกขรอนของ
ราษฎร โดยจัดหาอาชีพใหราษฎรทําเพื่อเพิ่มพูนรายไดใหพอเพียงแกการยังชีพ ดวยความสน
พระทัยของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานดานหัตถกรรมพื้นบานที่ทําขึ้นโดยใช
วัสดุทองถ่ิน พระองคจึงสงเสริมเรื่องนี้โดยจัดใหมีครูไปฝกสอนราษฎรเปนการชวยปรับปรุง
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คุณภาพของงานใหดียิ่งขึ้น เมื่อราษฎรมีความชํานาญแลว ผลงานที่ผลิตไดก็ทรงรับซ้ือไวดวยพระ
ราชทรัพยสวนพระองค ตอมาโครงการนี้ไดขยายออกมาเปนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ อยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 โดยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได
พระราชทานเงินหนึ่งลานบาทเศษ เปนทุนแรกเริ่มในการจัดตั้งมูลนิธิ และทรงรับมูลนิธินี้ไวในพระ
ราชินูปถัมภดวย มูลนิธินี้จึงมีช่ือเต็มวา “มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ” 
 ตอมาใน พ.ศ. 2531 คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ เห็นวา
สมาชิกของมูลนิธิ ไดยึดงานศิลปาชีพพิเศษเปนอาชีพหลักกันมากมาย มิไดเปนเพียงอาชีพเสริม
เทานั้น อีกประการหนึ่ง สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงบริหารกิจการของ
มูลนิธินี้ดวยพระองคเองตลอดมา ทรงทุมเทพระวิริยะอุตสาหะ พระสติปญญา และพระกําลังทุก
ประการเพื่อมูลนิธิฯ หาใชเพียงการพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภเชนมูลนิธิอ่ืนหรือไม จึง
เห็นสมควรเปลี่ยนชื่อมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ เปน “ มูลนิธิสงเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”   (โครงการศิลปาชีพ  : 5 สวนจตุจักร  , 
อางถึงใน   สุเทพ   ชูมาลัยวงศ  2529 :20)  
 วัตถุประสงคของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ  คือ สงเสริมหารายไดพิเศษใหแกชาวนา 
ชาวไร และราษฎรผูมีรายไดนอย โดย 
 1.  ใหความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือน และเกษตรกรรม เชน การจักสาน     
การทอผา การเลี้ยงปลา ฯลฯ  
 2. ใหการฝกอบรมและจัดหาอาชีพเสริมที่เหมาะสมให เชน การเปนหมอหมูบาน      
การอนุรักษธรรมชาติอันรวมถึงพันธุสัตวเล้ียงและสิ่งแวดลอม เชน โครงการปารักษน้ํา ฯลฯ  
 3. จัดหาอุปกรณใหเปลาหรือในราคาทุน 
 4. สงเสริมและจัดหาตลาดสําหรับผลิตผลดังกลาว 
 5. รับความรวมมือและใหความรวมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันเพื่อ
ความสะดวกและขยายกิจการ 
 6. ดําเนินกิจการอื่นเพื่อสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคคลายคลึงกันเพื่อความสะดวก
และขยายกิจการ 
 หลังจากที่สาขาอาชีพแขนงตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายในหลายภูมิภาค บางแหงที่มีสมาชิก
ศิลปาชีพมารวมกันอยูเปนจํานวนมาก และมีศิลปาชีพหลายแขนงก็ไดพัฒนาไปสูการเปน        
“ศูนยศิลปาชีพ” ของภาคนั้น ๆ เพื่อเปนศูนยรวมการเรียนการสอนศิลปาชีพ เปนศูนยอํานวยการ
ประสานงาน รวบรวมผลิตภัณฑศิลปาชีพ การรับจายเงินคาผลิตภัณฑ และบางศูนยฯ สามารถจัด
จําหนายผลิตภัณฑของศูนยฯ ใหแกผูสนใจโดยตรง โดยมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิฯ 
ทําหนาที่เปนผูดูแลศูนยฯ  
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   ศูนยกลางมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ตั้งอยูภายในบริเวณสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เร่ิมตน
จากการที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯ  ใหจัดตั้งโครงการฝกศิลปาชีพข้ึน
ภายในบริเวณสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2520  ทรงรับบุตรหลานของขาราชบริพารที่ยัง
ไมมีงานทําจํานวน 10 คน มาฝกหัดศิลปหัตถกรรมประเภทตาง ๆ  ในระยะแรกไมมีอาคารถาวร ใช
วิธีกางเต็นทขางตึกทีทําการกองราชเลขาธิการในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เปนสถานที่เรียน เรียกวา โรงฝกอาชีพ    ตอมาทรงรับราษฎรยากจนเปน
นักเรียนศิลปาชีพเพิ่มขึ้น  ครูและผูดูแลนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเปนลําดับ จึงไดจัดสรางอาคารศิลปาชีพ 
ถาวรเปนอาคารสองชั้น แลวเสร็จใน พ.ศ. 2523  แตกิจการไดรุดหนาไปอยางรวดเร็ว จํานวน
นักเรียน เจาหนาที่และผลิตภัณฑตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปนอันมากจึงตอเติมอาคารเปนสามชั้น   
 การฝกอบรม เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนและมีทักษะ เพื่อ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงหวังใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ตองการ ( Beach 
1970 :375 )  ซ่ึงความสําคัญและความจําเปนของการฝกอบรมนั้น  ผอบ    พวงนอย  และ  พึงทิพย  
จารุวัฒน   (2537 : 29-30 , อางถึงใน  ปราลีรัตน  ฉวีสุข 2538 :  3  )ไดกลาวไวสามารถสรุปไดดังนี้  

− ฝกอบรมเพื่อชวยปองกันปญหา 
− ฝกอบรมเพื่อชวยแกปญหา 
− ฝกอบรมเพื่อสงเริมสรางวิทยาการอันทันสมัย 
− ฝกอบรมเพื่อประหยัดรายจาย 
− ฝกอบรมเพื่อลดการเสียเวลาการทํางานในการเรียนรูเพิ่มเติมประสบการณ 
− ฝกอบรมเพื่อสรางความสามัคคีระหวางพนักงานในหนวยงาน 
− ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนํา 
− ฝกอบรมเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีพ    

ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  
   ในป พ.ศ. 2523  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ให นายธานินทร  กรัยวิเชียร  องคมนตรี  รองประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ 
สรรหาที่ดินที่ใกลเคียงกับพระราชวังบางปะอิน เพื่อจัดตั้งศูนยศิลปาชีพอีกแหงหนึ่ง นายธานินทร  
กรัยวิเชียร ไดจัดหาที่ดินได  2 แปลง เปนที่ดินของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหรัฐบาลจัดการปฏิรูปทีดิน เพื่อให
ราษฎรผูยากไรไดมีที่อยูและทํามาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่งอยูที่อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก อีกแปลงหนึ่งอยูที่อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลนเกลาทั้งสองพระองคได
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยูอําเภอบางไทรดวยพระองคเอง ซ่ึงมีพื้นที่  
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750  ไร ริมฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยวา สมควรจะจัดสราง
ศูนยศิลปาชีพ ณ ที่นี้ 

ตอมาก็โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523  
โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูดําเนินการ และสํานักงานปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรมเปน
ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่ นอกจากนี้กรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองค เปนผูรับผิดชอบในดานการรักษาความสงบเรียนรอยและการประสานงานดานการ
ฝกอบรม รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ รวมรับผิดชอบในดานการรักษาสงบเรียบรอยและการ
ประสานงานดานการฝกอบรม รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ รวมกันรับผิดชอบโครงการเรื่อยมา และมี
การซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 200 ไรเศษ รวมเปนเนื้อท่ีของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  เกือบทั้งหมดเกือบ 
1,000 ไร ในปจจุบัน ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  ตั้งอยูที่  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปจจุบันมีการฝกสอนวิชาศิลปาชีพสาขาตาง ๆ รวม 30  สาขา มีนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของ
ชาวนา  ชาวไร และผูยากไรจากทั่วประเทศมารับการฝกอบรมแตละภาคของการฝกอบรม ประมาณ 
500 คน  (ทานผูหญิงเกนหลง  สนิทวงศ   ณ อยุธยา 2542 : 275 )  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2527  
   ปจจุบันศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดเปดการฝกอบรมโดยใช ระยะเวลาในการฝกอบรม 
6 เดือนตอรุน รวมทั้งส้ิน 30 แผนก  ดังนี้  

1.  แผนกชางประดิษฐหัวโขน  2.  แผนกชางเครื่องหนัง 
3.  แผนกชางตัดเย็บเสื้อผา  4.  แผนกชางแกะสลักไม 
5.  แผนกชางเครื่องเรือนไม  6.  แผนกชางเครื่องเคลือบดินเผา 
7.  แผนกชางเชื่อมโลหะ  8.  แผนกชางประติมากรรม 
9.  แผนกชางเปาแกว   10.  แผนกชางทอผาไหม 
11.  แผนกชางทอผาลายตีนจก  12.  แผนกชางบาติก 
13.  แผนกชางจักสานไมไผลายขิด      14.  แผนกชางปกผาดวยมือ 
15.  แผนกชางจักสานยานลิเภา  16. แผนกขนมไทย 
17.  แผนกชางศิลปประดิษฐ   18.  แผนกชางเขียนภาพลายไทย 
19.  แผนกชางผักตบชวา   20.  แผนกชางเขียนภาพสีน้ํามัน 
21.  แผนกชางจิตรกรรมประยุกต  22.  แผนกชางเครื่องยนต 
23.  แผนกชางเครื่องเรือนหวาย  24.  แผนกเกษตรกรรม 
25.  แผนกโภชนาการ   26.  แผนกชางสีและชักเงา 
27. แผนกชางดอกไมประดิษฐ            28. แผนกชางภาพกระจกสี 
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29.  แผนกชางเจียระไนพลอย             30. แผนกชางปนตุกตาชาววังและ 

       ดอกไม ขนมปง 
 

หลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพของศูนยศลิปาชพี บางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.  แผนกขนมไทย 
 ประวัติความเปนมา 

 ในป พ.ศ. 2525 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดตั้งแผนกขนมไทยขึ้น ตามพระราชดําริ 
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชีนาถ โดยมีอาจารยจากสวนจิตรลดามาสอนใหกับผูที่มาฝก
เปนรุนแรก ซ่ึงตอมานักเรียนรุนแรกนี้เองไดเปนผูถายทอดความรูในการทําขนมไทยสูตรในวัง
ใหกับผูมาฝกรุนใหม ตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน สําหรับการเปดแผนกขนมไทยของ         
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ นั้น มีระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน โดยผูที่มาฝกเรียนทําขนมไทยสวน
ใหญ จะอยูในวัยกลางคน หรือ เปนกลุมแมบาน ที่มีภูมิลําเนาอยูในละแวกตําบลตางๆ ในอําเภอบาง
ไทร  

 ผูที่มาอบรมจะตองมาฝกทําขนมไทยภาคปฏิบัติ โดยทําเปนลูกอมรสตาง ๆ  เชน 
ทอฟฟ  ใบเตย โอวัลติน กาแฟ กลวยกวน และมะขาม เปนตน สวนวัตถุดิบและอุปกรณ ที่จะใชก็
นําเอาผลิตผลพื้นเมืองมาปรุง และบางสวนก็ส่ังซ้ือ เชน น้ําตาล แบะแซ และมะพราว เปนตน 

 เมื่อผูฝกเริ่มมีความชํานาญในการทําขนมพอควรแลว สามารถนําไปประกอบอาชีพ
ภายในกลุมแมบานที่บานได โดยแบงเปนกลุม ๆ ละ 4 คน และกลุมแมบานจะนําขนมมาสงที่แผนก  
ซ่ึงผลิตภัณฑขนมไทยที่ทําสําเร็จแลวนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงรับซ้ือและ
นําไปพระราชทานแกราษฎรที่มาเฝารับเสด็จฯ ตามทองถ่ิน ในขณะที่แปรพระราชฐานยังภาคตาง ๆ  
ดวย  การอบรมในแผนกขนมไทยนั้น เมื่อผูมาฝกเริ่มมีความชํานาญในการทําขนมพอสมควรแลว ก็
จะมีผูมาสั่งทําขนมไมขาดสาย ทําใหกลุมแมบานสามารถผลิตขนม-ลูกอมรสตาง ๆ ออกจําหนายได
เปนอยางดี รวมทั้งยังนํามาจําหนายที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ สวนจิตรลดา  และนําขนมไทยไป
ออกงานตามรานตาง ๆ เชน งานกาชาด เปนตน นอกจากนี้ยังสาธิตการทําขนมไทยในชวงงาน
ประจําป และงานเทศกาลตาง ๆ ของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ อีกดวย 

 สําหรับเรื่องงบประมาณในการผลิตขนมในเวลาเรียน ทางมูลนิธิฯ สงเสริมศิลปาชีพ 
สวนจิตรลดา ไดเปนผูออกงบประมาณให โดยท่ีผูเรียนจะไดรับความรูโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
ทั้งส้ิน ซ่ึงเมื่อผูฝกไดนําความรูกลับไปฝกที่บานแลว ก็จะใชงบประมาณในกลุมลงทุนกันเอง 
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2.  แผนกเครื่องหนัง 
 ประวัติความเปนมา 

 ศูนยศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชีนาถ ไดจัดตั้ง
แผนกเครื่องหนังขึ้นเมื่อป พ.ศ.2526 เพื่อใหลูกหลานของเกษตรกรไดเขามาศึกษาหาความรู ในเรื่อง
การนําหนังสัตวสําเร็จรูปมาทําเปนผลิตภัณฑตางๆ และสามารถที่จะนําเอาความรูไปประกอบอาชีพ
ได  
 สําหรับระยะเวลาในการฝกอบรมของแผนกเครื่องหนังนั้น แบงเวลาฝกอบรมเปน 2 
ระดับคือ หลักสูตรระดับขั้นตน ซ่ึงมีระยะเวลาในการฝกอบรม 6 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม-
มีนาคม และเดือน เมษายน-กันยายน และหลักสูตรระดับปลาย มีระยะเวลาการฝกอบรม 6 เดือน  
 แผนกเครื่องหนังเนนเนื้อหาใหผูฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท
ของวัสดุที่นํามาใชทําผลิตภณัฑในงานหนงั ไดแก หนังแท (หนังสัตว) หนังเทียม วัสดุตาม
ธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห ประเภทตาง ๆ และลองปฏิบัติ ตัดกระดาษเปนรูปทรงขนาดตาง ๆ กนั 
ใชเศษหนังทาบ ตัดตามแบบ และพับริมหนัง 
 นอกจากนี้ยังจะไดรับความรูเร่ืองการใชเครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ ที่ใชในการตัด
เย็บหนังไดอยางถูกตอง รวมทั้งวิธีพันริมหนังตอ ฝกปฏิบัติใชกาวทาติดประกอบหนัง และฝกเย็บ
ริมหนังที่พันแลว  นอกจากนี้ยังเรียนรูเร่ืองการอานแบบตัดเย็บ แยกชิ้นสวนประกอบ รูปแบบลาย
สานกระเปาขั้นพื้นฐาน และสามารถตัดเย็บประกอบเปนกระเปาแบบตาง ๆ ตามสมัยนิยมได 
 เมื่อผูฝกสามารถผลิตชิ้นงานเปนรูปแบบของกระเปาแลว ก็จะนําผลงานมาจําหนาย
ภายในศูนยฯ โดยจะไดคาตอบแทนจากการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องหนังจํานวนหนึ่ง และผูฝกที่
ไดรับการอบรมในแผนกนี้เมื่อจบออกไป ก็สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจําวันได 

 3.  แผนกจักสานไมไผลายขดิ 
 ประวัติความเปนมา 
 ผลิตภัณฑที่ประดิษฐจากไมไผบางชนิดไดถูกเลิกใชไปแลว และนับวันจะกลายเปน
อดีตที่หาดูไดยากยิ่ง เชน การจักสานไมไผลายขิด ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของภาคอีสานที่ 
แทบจะหาผูที่มีความรูความชํานาญอยางแทจริงไมไดแลว เพราะเปนงานหัตถกรรมที่ตองใชฝมือ
และความอดทนอยางยิ่ง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดําริใหอนุรักษวิชาจัก
สานไมไผลายขิดนี้ไว  
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 ทางมูลนิธิศิลปาชีพ จึงไดไปติดตอใหผูที่มีฝมือทางดานนี้ที่เหลืออยูเพียงครอบครัว
เดียวจาก   อ. กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ ใหมาเปนครูชวยถายทอดวิชาจักสานไมไผลายขิดนี้แกผูที่
สนใจ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีและเต็มใจยิ่งที่จะสืบทอดวิชานี้ใหเปนสมบัติของชาติ 
 เมื่อมีผูชํานาญในการฝกจักสานไมไผลายขิดหลายคนแลว สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหผูชํานาญเหลานั้นมาสอนที่ศูนย ฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2524 
เปนตนมา 
 ไมไผลายขิดเดิมทําเปนเครื่องใชตาง ๆ ในครัวเรือน เชน กระบุง ตะกรา เปนตน แต
ในปจจุบัน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสงเสริมใหประดิษฐเปนผลิตภัณฑที่
สามารถจําหนายไดกวางขึ้น เชน กระเปาถือ และแจกัน เปนตน ซ่ึงที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ได
เนนการฝกการจักสานไมไผลายขิดใหมีคุณภาพมากขึ้น จึงสอนวิธีการจักสานใหละเอียดและ
ประณีตกวาของเดิม 
 การจักสานไมไผลายขิดมีวิธีที่ละเอียดซับซอน เร่ิมตนตั้งแตการหาไมไผที่คุณภาพ
เหมาะสม นํามาประกอบกัน โดยไมไผที่นํามาใชในการจักสานนี้มีอยู 2 ชนิด ไดแก ไมไผสีสุก ซ่ึง
มีมากแถวพื้นบาน ใชทําเปนตอกเสนใหญสําหรับสานโครงเทานั้น  
 สวนไมไผไร มีมากในภาคอีสาน มีคุณภาพ เหนียวมากเปนพิเศษ นํามาตากใหแหง 
และเหลาเปนเสนตอกที่ละเอียดที่สุดเทาเสนดาย เพื่อนํามาสานเปนกระเปา สวนเสนตอกอีกสวน
หนึ่งจะนําไปยอมสีใชสานประกอบเพื่อใหเกิดลวดลายตาง ๆ อันงดงาม นอกนั้นปลอยใหเปนสี
นวลตามธรรมชาติ และใชสานดานนอกใหเปนลวดลายที่ละเอียดงดงาม 
 สําหรับอุปกรณที่ใชในการสานไมไผลายขิดนั้น จะตองมี มีดจักตอก เข็มจักตอก ฝา
กระปองเจาะรูไวรูดไมไผ สีสําหรับยอมตอก และกาว  การจักสานนั้นก็นําไมไผมาสานสลับกันไป
มาจนไดทรวดทรงรูปรางตามที่ตองการ เมื่อทําเปนรูปแบบของกระเปา และแจกันที่สวยงาม
ประณีตเรียบรอยแลว ก็นําไปซักฟอกใหสะอาดและนําไปตากใหแหง ก็จะไดผลิตภัณฑจากการจัก
สานไมไผที่สวยงามแปลกตา 
  
 4.  แผนกสอดยานลิเภา 
 ประวัติความเปนมา 
 ในป พ.ศ.2517 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
ทักษิณราชนิเวศน ชาวบาน จ.นครศรีธรรมราช ไดนําเครื่องใชพื้นบานที่ทําดวยยานลิเภามาถวาย 
พระองคทรงสนพระทัย และตรัสถามวามีขึ้นที่ไหน ดวยทรงมีความเปนหวงวาศิลปหัตถกรรมไทย
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แขนงนี้จะสูญสลายไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดหาผูที่มีความรูในดานนี้ซ่ึงยังพอมีอยู
บางในภาคใต ใหเร่ิมตนถายทอดวิชาจักสานยานลิเภาแกสมาชิกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ 
 ในป พ.ศ.2525  จึงทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งแผนกจักสานยานลิเภาขึ้นที่ ศูนยศิลปา
ชีพ บางไทรฯ  โดยไดทรงใหอาจารยผูชํานาญในการทํายานลิเภามาฝกสอน เพื่อใหเกษตรกรผู
ยากไรที่ไมมีอาชีพเสริม และบุคคลทั่วไป ใหไดเรียนรูศิลปหัตถกรรมพื้นบานแขนงนี้ 
 ขั้นตอนของการฝกหัดสอดยานลิเภานั้น เปนงานที่ตองใชความอดทนสูง ตองบุกปา
ฝาดงไปแสวงหาเสนเถายานลิเภาที่มีความยาวไมนอยกวาหนึ่งชวงแขนที่มีอายุกําลังเหมาะไมแก 
ไมออนจนเกินไป เมื่อไดมาแลวก็ตองนํามาฉีก หรือปอก แลวนําไปแขวนไวในที่รมเมื่อแหงดีจึง
นําไปชักเลียด (รูด) ใหเรียบรอยไดขนาด และสะอาดพรอมที่จะนําไปจักสานตอไป ซ่ึงขั้นตอนใน
การจักสานยานลิเภานั้นเปนงานที่ละเอียด ตองใชเวลานับเดือน นับป กวาจะไดออกมาเปน
ผลิตภัณฑที่สวยงาม 
 เมื่อนักเรียนไดจักสานเปนกระเปาในรูปแบบตาง ๆ เรียบรอยแลว ผลิตภัณฑดังกลาว
สวนใหญก็จะสงเขาวังสวนจิตรลดา เพื่อใหชางถมทองที่วัง นําไปประกอบเครื่องถมโดยทําเปน 
ประแจ บานพับ หูหิ้ว และตีราคา เพื่อสงจําหนายตอไป 
 สําหรับวิชาชีพการสอดยานลิเภาที่เปนเชิงอนุรักษนี้ผูเรียนจะใชเวลาเรียนเปนเวลา 1 
ป จึงจะชํานาญ และนักเรียนที่ไดเรียนรูหัตถกรรมพื้นบานแขนงนี้ จะมีความภาคภูมิใจที่ไดอนุรักษ
ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ไวเพื่อเปนมรดกของชาติ 
  
 5.  แผนกตดัเยบ็ และปกผาดวยจักร 
 ประวัติความเปนมา 
 แผนกตัดเย็บเสื้อผา ในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ เร่ิมกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.2524 โดยมี
จุดประสงคในการตั้งแผนกคือ ใหชาวบานไดมีความรูเร่ืองการตัดเย็บเสื้อผา และสามารถนําไปใช
งาน และประกอบอาชีพได 
 ในสมัยเริ่มแรกกอตั้งแผนกนี้ใหม ๆไดนําผูชํานาญดานการเย็บเสื้อผาจากสวน
จิตรลดามาสอน ที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  ซ่ึงชาวบานละแวกอําเภอบางไทรใหความสนใจมา
เรียนเปนจํานวนมาก เมื่อแผนกตัดเย็บของศูนยฯ เร่ิมเปนที่รูจักและแพรหลาย จึงมีนักเรียนจากทั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศไทยสมัครเขามาเรียนในแผนกนี้เปนจํานวนมาก 
 สําหรับการฝกอบรมในแผนกนี้นั้น แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ในขั้นตน นักเรียน
จะตองเรียนทฤษฎีพื้นฐานเรื่องการสรางแบบตาง ๆ เชน เส้ือ กางเกง กระโปรง จากนั้นจึงเริ่มลงมือ
เย็บประกอบเปนตัวเสื้อ ซ่ึงเริ่มแรกตองหัดเย็บเสื้อ กระโปรง และกางเกงนักเรียน และผลงานที่ตัด
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เย็บเรียบรอยแลวก็จะสงไปที่สวนจิตรลดา เพื่อท่ีเวลาพระบรมวงศานุวงศเสด็จไปตามทองถ่ิน ก็จะ
นําไปประทานใหกับราษฎรในทองถ่ินนั้น ๆ  
  สวนในขั้นปลาย 6 เดือนนั้น จะเปนการสอนตัดเย็บเสื้อผาสตรี และการประดิษฐ
วัสดุจากเศษวัสดุที่ใชแลว เชน ผาชนิดตาง ๆ เสนใยสังเคราะห และนุน มีการฝกเย็บเสื้อเชิ้ต ฮาวาย 
ซาฟารี และเย็บชุดฝกงานของนักเรียนใชเองภายในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
 แผนกตัดเย็บเสื้อผา แผนกนี้ไดผลิตนักเรียนใหไดมีความรูความสามารถในการตัด
เย็บเสื้อผาเปนจํานวนมาก นับวาเปนแผนกที่ประสบความสําเร็จในอบรมมากอีกแผนกหนึ่ง 
จนกระทั่งในป พ.ศ.2529 แผนกตัดเย็บเสื้อผาของศูนยฯ ไดเปดแผนกยอยข้ึนอีก 1 แผนก คือ แผนก
ปกผาดวยจักร นับวาเปนการฝกสอนใหนักเรียนไดรับประสบการณในรูปแบบใหม โดยการนําจักร
เย็บผาธรรมดา (แบบถีบ) มาใชเปนอุปกรณหลักในการปกผาดวยจักรซึ่งตองมีการ ถอดตีนผี และ
ถอดฟนกระตายขางลางออก 
 สําหรับแผนกปกผาดวยจักรนั้นมีหลักสูตร 2 ขั้น คือ ขั้นตน นักเรียนจะหัดเดินเสน
ไหมขาม จนเมื่อชํานาญแลวก็หัดลอกลายลงผา ใชสะดึงขึง และหัดปกลายงาย ๆ ตามแบบ เชน 
ดอกไม โดยใชไหมสีเดียว พอเร่ิมชํานาญก็หัดปกไลสีแบบสีเขม สีออน แลวแตความเหมาะสม 
หรือปกเลียนแบบใหเหมือนสีธรรมชาติมากที่สุด 
 สวนขั้นปลาย เร่ิมฝกหัดปกเปนรูปที่ยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น เชน นก เสือ 
ดอกไม และรูปคน เปนตน จนเมื่อชํานาญก็จะออกแบบสีเอง เมื่อปกเรียบรอยแลว นําไปใหแผนก
ตัดเย็บ เย็บออกมาเปนปลอกหมอน ผาปูโตะ หรือกรอบรูปขนาดตาง ๆ  การปกผาวิธีนี้ไดนําไปทํา
เปนปลอกหมอน ปกเปนชื่อเด็กนักเรียน ในแผนกตาง ๆ ปกเปนรูปแบบสัญลักษณของศูนยฯ อีกทั้ง
ยังนําผลงานปกจักรที่สวยงามไปจําหนายเปนของที่ระลึกจากศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ อีกดวย 
 
 6.  แผนกผักตบชวา 
 ประวัติความเปนมา 
 กําเนิดผักตบชวาในประเทศไทย เริ่มมีเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสประเทศชวา เจานายฝายในไดตามเสด็จดวย เห็นผักตบชวา
ออกดอกสีมวงสวยงาม จึงขอแยกหนอเอากลับมายังประเทศไทยเพียงเล็กนอย นํามาใสอางดินเลี้ยง
ไวหนาสนามวังสระปทุม จนกระทั่งออกดอกสวยงาม และเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันจนเต็มกระถาง 
และในปนั้นเอง น้ําไดทวมวังสระปทุม จึงทําใหผักตบชวาลองลอยแพรกระจายออกไปยังสถานที่
ตาง ๆ ตามแมน้ําลําคลองทั่วไป 
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 ผักตบชวาไดแพรพันธุไปเต็มทองน้ํา เกาะกันเปนแพหนาแนน เปนวัชพืชที่เกิดงาย
ตายยาก สามารถฝงตัวอยูในดินแหงไดนานถึง 15 ป พอไดน้ําก็ขยายพันธุเติบโต เปนอุปสรรคตอ
การคมนาคมทางน้ําเปนอยางยิ่ง สรางความเดือดรอนไปทั่วทุกแหง ทางกรมชลประทานตอง
จายเงินงบประมาณแผนดิน สําหรับกําจัดผักตบชวาเปนจํานวนมาก 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นวาทองน้ําเต็มไปดวย
ผักตบชวา เปนการยากตอการกําจัด จึงมีพระราชดําริให ฯพณฯ นายธานินทร  กรัยวิเชียร 
องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ดําเนินการหาชางมาทําผักตบชวา
ใหเกิดประโยชนทั้งทางอุตสาหกรรมและการศึกษาที่ ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  ซ่ึงจะเปนการสราง
รายไดใหกับชาวบานไดเปนอยางดีเพราะเปนวัสดุที่หางายโดยทั่วไป 
 จากพระราชดําริดังกลาว ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ จึงไดจัดตั้งแผนกผักตบชวาขึ้นใน
ป พ.ศ.2526 โดยจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนเนนภาคปฏิบัติ โดยใชเวลาเรียน 2 ภาค ภาค
เรียนละ 6 เดือน 
 การเรียนการสอนในแผนกนี้นั้นมีการฝกใหนักเรียนไดออกแบบ แปลงสภาพ
ผักตบชวาใหเปนของใชและผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ  โดยคํานึงถึงความคงทนถาวร ความ
เหมาะสมกับประโยชนใชสอยมีกรรมวิธีการผลิต  และดัดแปลงวัสดุที่ใชประกอบเพื่อใหการผลิต
สามารถทําไดรวดเร็วขึ้น แตยังคงรูปของงานหัตถกรรมไว ตามขั้นตอนดังนี้คือ เก็บผักตบชวามา
ตากแหง ฆาเชื้อรา รีดใหเรียบ บางเสนก็ยอมสีเสียกอน แลวนํามาถักสาน และอีกสารพัดวิธีที่จะ
ประดิษฐเปนของใชนานาชนิด เชน กระเปา รองเทา หมวก โคมไฟ ตะกรา เกาอี้ ถาด ถังขยะ ที่ใส
กระดาษ กระถางรองตนไม และจานเปนตน  
 
 7.  แผนกงานทอผาจก 
 ประวัติความเปนมา 
 ทรงมีพระราชประสงคใหกอตั้งแผนกทอผาลายตีนจกขึ้นที่ ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
เมื่อ พ.ศ.2524 เพื่อใหชาวบานจากทุกทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ไดมาเรียนรูวิธีการทอผาที่นับวัน
จะหาผูทอไดยากยิ่งใหคงอยูมิใหสูญหาย อีกทั้งยังไดพระราชทานคําแนะนําในเรื่องสีสัน เพื่อใหมี
ลักษณะพิเศษไปจากของเดิม แตลวดลายนั้นทรงใหรักษาแบบอยางของเดิมเอาไว 
 การทอจกของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ นั้นจะผูกลายจากขางหลัง หรือดานในของ
ซ่ินในขณะทอ  สวนดานหนาของผาตีนจกจะถูกซอนไวดานลาง ตลอดเวลา ทําใหผูดูยุงยากเวลา
มองดานบนผา แตความสวยงามที่อยูดานลางของผาชางประณีตและงดงามเปนอยางยิ่ง  
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 จกที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชีนาถ โปรดใหสนับสนุนและทรงรับไวใน
โครงการสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ บางแหงก็มีผลงานออกมาเปนที่นาพอใจ แตบางแหงก็ยังตองแกไข 
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น การอนุรักษศิลปะพื้นบานการทอจกนี้ที่แตเดิมที่ใชเปนเชิงผาซิ่น ไดแพรหลาย
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ผาคาดหนาปกเสื้อ หรือสวนเสริมแตงลวดลายกางเกง สายสะพาย 
กระเปา ปกหนังสือ เปนตน จึงนับวาการถายทอดการทอจกนี้เปนการรักษาศิลปะดั้งเดิมของไทยให
คงอยู และเปนการเพิ่มพูนรายไดใหแกผูผลิตอีกทางหนึ่งดวย 
 
 8.  แผนกปกผา 
 ประวัติความเปนมา 
 การปกผานั้นนิยมใชอุปกรณที่หางายตามพื้นบาน เชน ดาย เข็ม และสะดึง ก็สามารถ
เย็บผากันไดแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชีนาถ ทรงมีความหวงใย งานปกผาวา เปนงานที่
ตองใชความประณีต ละเอียดออน และนับวันจะหาผูที่มีความอดทนที่จะปกผาใหสวยงามไดยาก
เต็มดี จึงทรงมีพระราชประสงคใหจัดตั้งแผนกปกผาขึ้นที่ ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ใน พ.ศ.2523 
โดยทางกองราชเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบดานการเรียนสอน และนําอาจารยผูเชี่ยวชาญการปกผา
ในสวนจิตรลดามาอบรมใหนักเรียนที่ ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ดวย 
 ทุกวันอังคาร อาจารยที่รับผิดชอบในการฝกอบรมแผนกปกผา จะมาสงงานให
นักเรียนที่เขาอบรมซึ่งเปนชาวบานในละแวกอําเภอบางไทร และอําเภอใกลเคียง ทางมูลนิธิสงเสริม
ศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดแจกอุปกรณในการตัดเย็บ เชน ผาฝายพื้นเรียบ ไหม DMC และแบบปก
ลวดลาย ตาง ๆ ใหนักเรียนนําไปปกที่บาน ซ่ึงนอกจากจะแจกจายงานแลว ยังมารับและติดตามงาน
ที่ผูฝกอบรมนํามาสงให รวมทั้งยังตีราคาและจายคาผลงานแกผูฝกที่เร่ิมชํานาญแลวตามความ
เหมาะสม 
 ขั้นตอนการฝกอบรมในแผนกปกผานั้น เร่ิมแรกเรียนผูเรียนจะไดเรียนพื้นฐานใน
การฝกวิธีการปกไทย ปกซอยเสนไหม ปกสั้น ๆ ยาว สลับกันใหเรียงเรียบ และฝกปกผาเปน
ลวดลายตางๆ เชน ลายดอกไมงาย ๆ ที่เขาพอจะทําได โดยอาจารยจากสวนจิตรลดาไดจัดไหมสีตาง 
ๆ ที่จะนํามาปกเปนสีตาง ๆ แนบมาให นอกจากนี้ในชวงปดเทอม ลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพใน
ละแวกอําเภอบางไทร ยังไดมาฝกหัดปกผาดวยมือในแผนกปกผาอีกดวย 
 ผูเขาฝกอบรมในแผนกปกผานอกจากจะไดรับความรู และเทคนิคในการปกผาแบบ
สมัยโบราณแลว ยังจะไดรับเบี้ยเล้ียงพระราชทานสําหรับเด็กเริ่มใหมอีก 30 บาท/วัน จนกระทั่งถึงผู
ที่เร่ิมชํานาญแลว ก็จะไดรับเบี้ยเล้ียง 80 บาท/วัน และในทุกวันอังคารผูฝกจะนําผลงานที่ปก
เรียบรอยแลวมาสงที่ศาลาโรงชาง 
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 สวนผลงานการปกของนักเรียนที่ปกเสร็จแลวนั้น สามารถนําไปใชประโยชนได
หลายอยาง เชน ประดิษฐเปนฝากลอง และงานชิ้นเล็ก ๆ ได 
 ทางศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดเปดการอบรมใหความรูทางดานการปกผานับ
ตอเนื่องมาไดหลายรุนแลว  และไดผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ มีทั้งอยู
ประจํา และแบบไปกลับ ซ่ึงผูที่เขามาเรียนในแผนกนี้ทุกคนจะตองมีความขยัน อดทน และมีความ
ละเอียดถ่ีถวนในงานที่ปก เพราะงานบางชิ้นใชเวลานานนับแรมเดือน คุณคาของงานจึงออกมามี
ความละเอียดสวยงามและมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้การจําหนายสินคางานฝมือจากการปกของผูเขารับการฝกอบรมนั้น ทางศูนยฯ 
ไมไดคํานึงถึงกําไร เพียงแตตองการใหราษฎรผูยากไรไดมีรายไดเสริมจากอาชีพประจํา ซ่ึงนับวา
แผนกปกผานีป้ระสบความสําเร็จในการเผยแพร และอนุรักษศิลปหตัถกรรมแขนงนี้ไวเปนอยางด ี
อีกทั้งยังเปนการสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวเกษตรกรผูยากไรอีกทางหนึ่งดวย  
 
 9.  แผนกทอผาไหม 
 ประวัติความเปนมา 
 เมื่อสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรในทองถ่ินตางๆ ทรงมีพระราชดําริวา การทอผา
ของไทยนั้นเปนศิลปะที่ควรแกการสงวนรักษา เพราะเปนวัฒนธรรมทองถ่ิน และหากไดมีการ
สนับสนุนสงเสริมอยางจริงจังแลว จะเปนอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกรรมของชาวชนบท ทําใหมี
รายไดและมีความเปนอยูดีขึ้น จึงไดทรงจัดใหการทอผาเปนงานหนึ่ง ของโครงการศิลปาชีพ โดยได
โปรดเกลาฯ ใหฝกอบรมการทอผา พรอมกับทรงสงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหมในทองถ่ินที่
เหมาะแกการปลูกหมอน ในภาคตาง ๆ รวมทั้งมีพระราชดําริใหจัดตั้งแผนกทอผาไหมขึ้นที่       
ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ   จ.พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2524 อีกดวย 
 ในฐานะที่ทรงเปนองคฟนฟูการทอผาไหม และการทอผาไหมมัดหมี่ขึ้น สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงสงเสริมการใชผาไหม โดยทรงเปนผูนําในการใชผาไหม ผา
ฝาย ผามัดหมี่ มาตัดเย็บเปนฉลองพระองคที่สมัยใหม มีการประกอบหรือตกแตงดวยผาปกภูไท 
หรือผาจก อีกทั้งยังทรงกําหนดชุดไทยพระราชนิยมสําหรับสตรีไทยในโอกาสตาง ๆ ไวหลายชุด 
ทุกชุดเปนชุดที่ใชผาไหม ผาฝาย ผาซ่ิน หรือผายกทั้งส้ิน  
 เพื่อใหสอดคลองกับการอนุรักษผาไทย ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ไดดําเนิน การ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการทอผาไหมตามขั้นตอนซึ่งมีมาแตโบราณ ดังนี้ 
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 การทอผามัดหมี่หลังจากที่สาวไหมเปนใจเรียบรอย นําไหมไปฟอก วิธีการฟอกไหม
ใชวิธีการของชาวบานแบบดั้งเดิมคือใชเหงากลวย ใบกลวย กานกลวย งวงตาล ไมขี้เหล็ก ใบเพกา 
ซ่ึงทั้งหมดนี้ใชอยางใดอยางหนึ่งก็ได นํามาฝานใหบาง ตากแดดใหแหงแลวเอาเสนไหมลงไปแช
ในน้ําดาง พอเสนไหมเปยกชุมดีแลวก็เอาใสหมอตม ไดเวลาพอสมควรจึงเอาเสนไหมขึ้นจากหมอ
ไปแช ลางน้ําเย็นใหสะอาด สงเสนไหมขึ้นจากน้ํา แลวนํามาผึ่งแดดใหแหง  หากไหมยังไมสะอาดก็
เอาไปแชน้ําดางตามวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อฟอกไหมแลว ก็นําเสนไหมมาพันใสหลักหมี่ พันไหม
ไป   เร่ือย ๆ จนถึงจํานวนที่ตองการ เอาเชือกมามัด (เชือกกลวยหรือเชือกฟางก็ได) เสนไหมเปน
ตอน ๆ แลวแตจะใหลวดลายอยางไร ตอนนี้เองที่เรียกวา “มัดหมี่” นําเสนไหมที่มัดแลวนี้ไปยอมสี 
แลวนํามามัดและยอมอีกเพื่อใหเกิดลวดลาย และสีสันตามที่ตองการปรากฏบนผืนผา เมื่อเสร็จการ
ยอมก็แกเชือกที่มัดอยูออก นําเสนไหมมากรอเขากับหลอด เวลาทอก็เอาหลอดที่กรอไวพุงไปก็จะ
ไดลายไปในตัว เวลากรอเสนไหมเขาหลอดจะตองระมัดระวังลําดับใหถูกมิฉะนั้นผืนผาที่ทอ
ออกมาจะมีตําหนิในลักษณะตาง ๆ เชน ลายเขยงสูงบาง ต่ําบาง มีรอยตอลายเห็นชัด หรือบางที
กลายเปนลายอื่นที่ไมไดตั้งใจมัดไปเลยก็มี สวนเสนยืนซึ่งจะเปนความยาวของผานั้น เมื่อฟอกไหม
แลวก็นําไปยอมไดเลย สุดแลวแตจะตองการสีอะไร 
 จะเห็นไดวากวาจะไดไหมมัดหมี่แตละชิ้น ตองใชเวลา และความเพียรพยายาม
ตลอดจนความพิถีพิถันเปนอยางยิ่ง ผาไหม จากโครงการสงเสริมศิลปาชีพพิเศษและศูนยศิลปาชีพ 
บางไทรฯ   จึงออกมาเปนผาไหมที่มีคุณภาพดี  และจัดจําหนายที่รานจิตรลดา ซ่ึงเปนรานของ
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ 
 นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงขยายการใชไหมออกไปสู
ตางประเทศ โดยทรงพระกรุณาแนะนําชางออกแบบเครื่องแตงกายชั้นนําของโลกใหใชผามัดหมี่ ผา
ไหม และผาปกชาวภูเขา มาออกแบบเสื้อผา และกระเปาถือสุภาพสตรีเผยแพรไปทั่วโลก 
  
 10. แผนกปนตุกตาชาววงั 
 ประวัติความเปนมา 
 ตุกตาชาววัง เปนตุกตาที่มีลักษณะพิเศษ และมีขนาดเล็กมาก สวนใหญจะมีศีรษะ
โตกวาหัวไมขีดไฟเล็กนอย ตัวสูงประมาณ 1.5 เซนติเมตร ตุกตาชาววังสวนใหญนิยมปนเปนรูป
ผูหญิง ผูชาย เด็ก แสดงอากับกิริยา นั่น นอน ยืน เดิน คนเตี้ยคอม ลอกเลียนแบบจากทาทางของคน
ไทยโบราณตุกตาเหลานี้เมื่อปนเสร็จแลวจัดเปนชุดตาง ๆ แสดงความเปนอยูของคนไทย เชน รวม
สนทนา รับประทานอาหาร การเลนดนตรีไทย ประเพณีไทย บวชนาค แตงงาน โกนจุก ทําบุญบาน 
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ใสบาตรพระ ตลาดน้ํา การเลนของเด็กไทย เชน งูกินหาง  รีรีขาวสาร กาฟกไข เดินกะลา มอญซอน
ผา แยยิงธง  ตีวแลว ขี่มาทรงเมือง หยอดหลุมเมือง ตบแผะ หมากเก็บ ขี่มากานกลวย เปนตน 
 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดจัดตั้งแผนกปนตุกตาชาววัง เพื่อเปนการอนุรักษงาน
ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ใหคงอยู เมื่อป พ.ศ. 2525  โดยมี ผูชํานาญในการปนตุกตาชาววัง จาก
หมูบานวัดทาสุทธาวาส  ต. บางสเด็จ  จ.อางทอง มาเปนผูถายทอดใหความรูแกผูสนใจในแตละรุน  
 โดยฝกอบรมเปน 2 ขั้น คือ ขั้นตน และขั้นปลาย ซ่ึงขั้นตนมีการสอนใหนักเรียนมี
การเตรียมดิน กรองดิน และปนเปนอวัยวะสวนตาง ๆ นอกจากนี้ยังตองเรียนรูเร่ืองการพัฒนา
ความคิดของคนชนบท การทําเครื่องใชไมสอย เชน การตักน้ํา ตําขาว หาปลาดวยการทอดแห สุม
ปลา และการละเลนของเด็กไทย  
 ในขั้นปลายเรียนรูเร่ืองความรูทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติในการปนตุกตา ที่เรียกวา
เหมือนจริงในอิริยาบถตาง แลวจึงนํามาเขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศา ตุกตาที่ปนแบบเหมือนจริง 
ไมจําเปนตองทาสีก็ได จะใหเปนธรรมชาติก็สวยงามดี หรือถาผูปนอยากทาสีก็สวยงามไปอีกแบบ 
 จึงนับวาแผนกปนตุกตาชาววังนี้ไดฝกใหนักเรียนไดรูจักคุณคาของดินเหนียว ซ่ึง
เปนวัสดุธรรมชาติ ที่ดูเหมือนจะไมมีประโยชน ใหนํามาประดิษฐเปนตุกตาที่สวยงามในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง การละเลน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ในสมัยกอนได
เปนอยางดี งานปนตุกตาชาววัง นับเปนงานอนุรักษการเลนตุกตาของไทย เพื่อสืบทอดไปยังคนรุน
หลังใหไดรูจัก และมิใหศิลปะที่นาสนใจแขนงนี้สูญหายลงไปอีกดวย 
 
 11. แผนกดอกไมขนมปง 
 ประวัติความเปนมา 
 แผนกดอกไมขนมปงในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดเปดฝกอบรมใหความรูแก
นักเรียนในการนําแปงขนมปงมาประดิษฐเปนสิ่งสวยงามตาง ๆ มาตั้งแต พ.ศ. 2530 โดยนักเรียนจะ
ไดเรียนรูวิธีการเลือกขนมปง การบดใหเปนผงละเอียด และการปนเปนรูปแบบตาง ๆ  เหมือน
ธรรมชาติมากที่สุด เชน ดอกไม ใบไม ผลไม ตุกตา เห็ด ดิน มอส เปนตน 
  ทั้งนี้ที่แผนกฯ ไดเนนการสอนภาคปฏิบัติ เปนระยะเวลา 1 ป โดยฝกใหนักเรียนได
รูวิธีการนําขนมปงที่รับประทานมาดึงขอบสีน้ําตาลออก เมื่อดึงขอบสีน้ําตาลออกฉีกเปนชิ้น ๆ เอา
ไปตากแดดใหแหงนํามาตํากับลูกเหม็นในครกหินใหละเอียด ผสมกาวลาเท็กซ ใสสารกันบูด  
นํามาผสมสี นวดใหเขากันดีเพื่อใหไดสีตามตองการ  แลวปนแปงขนมปงเปนดอกไมใบไมที่
เลียนแบบของจริงชนิดตาง ๆ  เชน ดอกสตอเบอรี่ ตนพริก เล็บมือนาง พวงทอง เทียนหยด มากาเร็ต 
พัดโบก เห็ด กลวยไม และมอส เปนตน ซ่ึงดอกไมที่ประดิษฐจากขนมปงนั้นเมื่อทาสีน้ํามันจะเก็บ
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ไวไดนาน  สวนการดูแลนั้นเก็บเอาไวในที่รม หรือเอาไวในตูโชว ก็จะคงสภาพสีใหดูสดเหมือน
ใหมอยูเสมอ 
 
 12. แผนกเปาแกว 
 ประวัติความเปนมา 
 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดเนนที่จะฝกอาชีพใหกับลูกหลานของเกษตรกรผูยากไร 
จึงไดจัดตั้งแผนกเปาแกวขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2529 โดยมีอาจารยผูชํานาญดานการเปาแกว มาถายทอดให
ความรู และสมาคมซอนตา เปนผูใหทุนครั้งแรกในดานการฝกอบรม ซ่ึงนักเรียนที่เขารับการ
ฝกอบรมในแผนกนี้จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมเปนเวลา 1 ป ขึ้นไป จึงจะเริ่มชํานาญ โดย
ในระยะเริ่มแรกผูฝกอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของวัสดุ เครื่องแกว และ
คุณสมบัติของแกวชนิดตางๆ ที่จะนํามาใชในการสรางผลิตภัณฑ เชน แกวออน แกวแข็ง และแกวสี
ตางๆ  รวมทั้งจะไดเรียนรูดานเทคนิคการหลอมแกว ยืดแกว บิดแกว ยนแกว เปาแกว และการเชื่อม
แกวใหเปนเนื้อเดียวกัน การสรางผลงานตามรูปแบบ ตลอดจนใหรูจักการลดความเครียดในเนื้อ
แกว เมื่อสรางผลงานเสร็จเรียบรอยแลวอยางถูกวิธี และยังใหนักเรียนรูจักสรางผลงานตามรูปแบบ
ของจริงและรูปแบบของการตูน 
 การฝกปฏิบัตินั้นจะมีการหัดเปาแกวจากแบบงาย  ไปหาแบบยาก และจากขนาดเล็ก
ไปหาขนาดใหญตามลําดับ เชน รูปไกตัวเมีย ตัวผู สุนัข กวาง ลิง ชาง มา แพะ วัว เสือ พญานาค  
เปนตน นอกจากนี้ยังใหนักเรียนทําตามผลงานตามความคิดของตัวเองให ออกมาเปนงานชิ้น ใหม 
ๆ อีกดวย 
 
 13. แผนกศิลปประดิษฐ 
 ประวัติความเปนมา 
 การเรียนการสอนในดานศิลปประดิษฐปจจุบันไดมีการเปดสอนในหลายสถาบัน 
และที่ ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ก็เปนแหงหนึ่งที่ไดจัดการเรียนการสอนดานงานฝมือ โดยจัดตั้ง
แผนกศิลปประดิษฐ ในป พ.ศ.2534  ซ่ึงการเรียนการสอนในแผนกนี้นั้นแบงเนื้อหาออกเปน 2 
ระดับ คือ ระดับตน ผูฝกจะไดรับความรูเร่ือง การทําธูป 7 สี 7 กล่ิน งานใบตอง การประดิษฐ
กระทง บายศรี กรวยอุปชฌาย ถาดใบตอง รูจักเลือกใชวัสดุธรรมชาติ วัสดุเหลือใช วัสดุที่แปร
สภาพ รูจักเลือกเครื่องมือ การออกแบบ การประดิษฐเปนรูปแบบ ทรงตาง ๆ  ตามประโยชนที่ใช
สอย งานดอกไมแบบไทย การออกแบบ และรอยมาลัยชนิดตางๆ ดอกไมสําหรับจัดพาน วิธีจัด
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ดอกไมสด การจัดแบบประยุกตวัสดุตางๆ งานแกะสลักผัก และเรียนรูเร่ืองการนําดอกไมสดมาทํา
เครื่องแขวนชนิดตาง ๆ  
 สวนการฝกอบรมในระดับขั้นปลาย นักเรียนจะไดเรียนรูการทําน้ําอบไทย การทํา
บุหงาแหง สด ในรูปแบบตางๆ การพับผาเช็ดหนาเปนรูปสัตว ประดิษฐงานใบตองแบบตาง ๆ งาน
มาลัย  
 ผลงานของนักเรียนเมื่อไดประดิษฐเปนรูปแบบตาง ๆ จนสําเร็จออกมาแลวจะนํามา
จําหนายเปนของที่ระลึกที่อาคารพระมิ่งขวัญ ภายในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ นักเรียนที่ฝกอบรม
จากแผนกศิลปประดิษฐนี้ สามารถที่จะนําวิชาความรูที่ไดไปประกอบเปนอาชีพ หรือทํางานดาน
ศิลปประดิษฐในรูปแบบตางๆ ที่ประณีต เพื่อสรางรายไดที่ดี อีกทั้งยังรักษาไวซ่ึงงานศิลปะ
ประดิษฐที่มีคุณคาของไทยใหคงอยูไปอีกนานเทานาน 
 
 14. แผนกประดิษฐหัวโขน   
 ประวัติความเปนมา 
 แผนกหวัโขนที่ศูนยศิลปาชพี บางไทรฯ ไดตั้งขึ้นมาเมือ่ พ.ศ.2538 โดยมีอาจารยผู
ชํานาญในการประดิษฐหัวโขนมาฝกสอนใหความรูซ่ึงผูฝกในแผนกหวัโขนนี้จะตองใชระยะเวลา
ในการอบรม เปนเวลา 6-12 เดือนจึงจะชํานาญ  
 โดยในระยะเริ่มแรกเรียนนั้น นักเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทําหัวโขน โดยการวัด
ศีรษะของผูสวมใส ซ่ึงหัวโขนที่ประดิษฐในการสวมใสนั้น จะใชวัสดุที่ทําจากกระดาษ สวน
หัวโขนที่ใชโชวจะใชวัสดุที่ทําจากเรซิ่น นักเรียนจะไดเรียนรูขั้นตอนการประดิษฐทั้งจากกระดาษ
และเรซิ่น  โดยวิธีแรกจะมีการออกแบบหัวโขนที่ใช และปนหุนโดยใชดินเหนียว หรือดินน้ํามัน 
แลวนํามาขึ้นพอกหุนโดยใชกระดาษติดลงบนภาพหุน แลวจึงนํามาผาเย็บหัว เมื่อเสร็จแลวจึงนํามา
เกลี่ยหนา ทาสีรองพื้นใหเรียบ  ใชรักเทียมปนเสริมสวนตาง ๆ ตามคิ้ว ริมฝปากใหคมชัด แลวจึงทํา
การประดับลวดลาย ทําเครื่องประกอบ เชน จรขางหู เมื่อประดับลวดลายเรียบรอยแลว ลงรักปด
ทองคําเปลว บริเวณสวนที่ตองการ ระบายสีเขียนหนาตามหัวที่ประดิษฐ ประดับแววฟน ตา เขี้ยว
ตามลายกระจัง จึงเปนอันเสร็จขั้นตอนการประดิษฐหัวโขน 1 หัว 
 ปจจุบันแผนกประดิษฐหัวโขนที่ศูนยฯ ไดประดิษฐหัวโขนเปนรูปเศียรตางๆ เชน 
หนาพระ ลิง ยักษ ฤาษี และเทพ เปนตน โดยไดประดิษฐ เปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก รวมทั้งหัวที่ใชในการเชิดหุนกระบอกดวย ซ่ึงหัวโขนแตละขนาดเปนงานฝมือท่ี ตอง
ใชความอดทน ละเอียดออนในการประดิษฐประดอย เปนเวลานานนับแรมเดือนเพื่อใหไดงานอัน
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ทรงคุณคา นักเรียนจึงตองใชเวลาในการฝกหลายป จึงจะเกิดความชํานาญ ซ่ึงการประดิษฐหัวโขน
นั้นผูที่ชํานาญสามารถนํามาประยุกตทําเปนเครื่องศิราภรณตกแตง ในการแสดงละครได 
 สําหรับความนิยมของผูที่มาเที่ยวชมนั้น จะเปนหวัขนาดเล็ก ซ่ึงสวนใหญจะนําไป
เปนของชํารวย ที่ระลึก เชน พวกหนายกัษ และหนาลิง หรือถาเปนหนาพระกจ็ะนํามาโชว แต
สําหรับชาวตางประเทศจะนยิมหวัโขนประเภทหนา ยักษ และหนาลิง เพราะมีความสวยงามและ
แปลกตา 
 งานการประดิษฐหัวโขนนับวาเปนงานฝมือที่ตองใชความอดทนและความประณีต
มากจึงมีผูชํานาญในการทําหัวโขนนอยลงทุกที การจัดตั้งแผนกประดิษฐหัวโขนที่ศูนยศิลปาชีพ 
บางไทรฯ จึงนับวาเปนการสรางชางผูชํานาญในการประดิษฐหัวโขนใหมีมากขึ้น ซ่ึงชางเหลานี้จะ
ไดสืบทอดการทําหัวโขนไปยังชนรุนหลัง เพื่อท่ีจะใหงานประดิษฐหัวโขนนี้ไดแพรหลายและเปน
งานที่อนุรักษสมบัติของชาติไทยตอไป 
 
 15. แผนกดอกไมประดิษฐ 
 ประวัติความเปนมา 

 เมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเปดศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
เพื่อสงเสริมใหราษฎรที่ทรงรับอุปการะ ไดฝกวิชาชีพแขนงตาง ๆ เชน ทอผาไหม  ทอผาลายตีนจก 
ผาแพรวา  ยานลิเภา  เขียนลาย  ปกผา ฯลฯ ในเบื้องตนทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมและ
ตรวจงานฝมือดวยพระองคเองทุกแผนก 

 ในป พ.ศ. 2524 ราษฎรตําบลบานเกาะ บานหอหมก และบานเสนา ซ่ึงมีบานเรือนอยู
บริเวณใกลเคียง กับศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ราษฎรกลุมนี้ประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน ปลูก
ผักผลไม ทําสวนครัว ไดทําหนังสือกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาท ถึงปญหาคุณภาพ
ที่ดินไมดีพอทํานาไดผลนอย การทํานา ทําไร ถูกแมลงรบกวนทําเกษตรไมไดผล ทําใหมีรายไดไม
เพียงพอ เขาเหลานั้นขอพระราชทานฝกหัดอาชีพเสริม เพื่อจะไดชวยความเปนอยูของครอบครัว
ตอไป 

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรกเกลาฯ ให      
ทานผูหญิง     สุประภาดา  เกษมสันต  เปดแผนกดอกไมประดิษฐขึ้น โดยรวบรวมเหลาแมบาน
ราษฎรกลุมนี้เขารับการฝกหัดจากอาจารยสวนจิตรลดา จัดสงมาอบรมฝกสอนใหที่ศูนยศิลปาชีพ 
บางไทรฯ  

 สมาชิกของแผนกดอกไมประดิษฐรุนแรก มีจํานวน 15 คน อาจารยผูสอนคนแรก
จนถึงปจจุบัน คือ อาจารยจริยา พานิชอัตรา (ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค เปนผูติดตอเชิญมา
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ถายทอดวิชาดอกไมประดิษฐ) และมีเจาหนาที่จากสวนจิตรลดามาดูแลแผนกดวย ปจจุบันทาน
ผูหญิงลดาวัลย    สมันตรีฐ  เปนผูดูแลรับผิดชอบและนางวิไลวรรณ  ลายถมยา ทําหนาที่ผูชวย    
แผนกดอกไมประดิษฐ เปดทําการสอนมาเปนเวลา 20 ปแลว มีสมาชิก จํานวน  120 คน 

  ดอกไมประดิษฐ 
 ดอกไมประดิษฐสามารถประดิษฐไดจากวัสดุตาง ๆ อาทิ ผา กระดาษ ดิน เรซิ่น+

ขนมปง   เยื่อใบไม   กาบตนกลวย น้ํายางพารา   และวัสดุอ่ืน ๆ ตามแตจะหาไดสะดวกในทองถ่ิน
นั้น ๆ  

 สําหรับแผนกดอกไมประดิษฐที่ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนี้มุงเนนการสอนให
ทําดอกไมไทยเปนหลัก วัสดุที่ใชสวนใหญจะเปนผาและกระดาษสา ดอกไมไทยตาง ๆ เชน 
ดอกบัว กลวยไมตาง ๆ กุหลาบ  ปป  สุพรรณิการ บัวสวรรค  จันทนกระพอ  สายน้ําผ้ึง รวงผ้ึง  
กรรณิการ  เปนตน  ขณะนี้มีดอกไมที่ฝกสอนอยูเปนประจําจํานวนกวา 100 ชนิด 
 การเรียนการสอน ฝกทําดอกไมจริงเปนแมแบบ ทั้งสีขนาด และสวนรายละเอียดตาง 
ๆ วัสดุอุปกรณที่ใชมีผา กระดาษ กระดาษสา สี แปงทําผงเกสร  ดายมัดเกสรเรณู กาว สําลี  ลวด  
เปนตน ดอกไมที่จะจําหนายไดนั้น จะตองไดรับการตรวจแกไข จากครูผูสอนผูดูแลและผูชํานาญ 
จากวังสวนจิตรลดา ลงมติวาสวยเหมือนจริง  จึงจะอนุญาตใหเปนงานสงออกจําหนายได 

 วิธีประดิษฐ 
 นําดอกไมจริง 2 ดอก  เปนตนแบบ ดอกที่หนึ่งนํามาทําแบบ โดยกรีดหรือฉีก กลีบ
ของดอก นํามาทาบลงบนกระดาษแข็งที่ทากาวเตรียมไว สวนดอกที่สองเก็บไวเทียบลักษณะ
รายละเอียดขนาดและสี 

 หลักสูตรการสอน 
 ไมมีระยะเวลา ผูที่มีความชํานาญในดอกไมชนิดไหนจะสงงานชนิดนั้น และเมื่อมี
ดอกไมสวยงาม ชนิดใหม อาจารยผูสอนจะนําตัวอยางมาเปนแบบและสอนใหเรียนรวมกันใหม 
การคัดเลือกจากการสงงานผูที่จะไดทําดอกไมชนิดนั้น ๆ ไดจากผูที่ทํางานสงที่เหมือนจริง สวยงาม  
ประณีตที่สุด 

 การสง การรับดอกไมและการตลาด 
 ผูดูแลสวนจิตรลดา จะรับงานสั่งจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ แผนกขายรานจิตรลดา 
มาใหส่ังใหสมาชิกสงดอกไมแตละชนิดจํานวนที่พอแกความตองการ และเพื่อใหสมาชิกมีรายได
เสริมอยางสม่ําเสมอ เมื่อสมาชิกสงดอกไมในวันที่กําหนดสง จะไดเงินคาแรงจากงานสงดอกไมใน
อาทิตยตอไปเสมอ 
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 ดอกไมที่นําสงที่บางไทร จะนําไปที่สวนจิตรลดาและจะสงออกจําหนายที่รานของ
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ รานจิตรลดาทุกสาขา รานสายใจไทย ศาลาพระมิ่งขวัญ ตามศูนยการคา
และโรงแรมที่ติดตอขอรับไปจําหนาย 
  
 16. แผนกชางสีและขัดเงา 

 ประวัติความเปนมา 
 แผนกชางสีและชักเงาศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ เปดการเรียนการสอนควบคูกับแผนก
เครื่องเรือนไม เพราะทั้ง 2 วิชาชีพนี้จะตองฝกปฏิบัติรวมกัน มีการทําเครื่องเรือนชนิดตาง ๆ เชน 
โตะ ตู เตียง กรอบรูป ช้ันวางของหลายรูปแบบ ซ่ึงการทําผลงานขึ้นรูปชิ้นใหญแลวจะตองมาถึง
ขั้นตอนการตกแตงรายละเอียด ขัดตกแตงผิวช้ินงาน ทาสี ชักเงา เพื่อใหช้ินงาน ออกมาดี มีคุณภาพ
มากที่สุด กวาจะเปนชางสีที่มีความสามารถสูง ทั้งดานความรู และทักษะการทํางานที่ยอดเยี่ยม
จะตองไดรับการฝนอยางถูกวิธี มีหลักเกณฑ อีกทั้งยังตองสามารถใชเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือทุน
แรง ไดอยางชํานิชํานาญยิ่ง 
 นอกจากนั้นจะตองเปนคนที่มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรเปนเลิศ จึงจะสามารถ
รังสรรคผลงานที่มีคุณภาพ ออกมาใหเลือกซื้อตามชอบ ใชประดับประดาเคหะสถานไดอยาง
สวยงาม 
 17. แผนกชางโลหะ 

 ประวัติความเปนมา 
 แผนกชางโลหะศูนยศิลปาชีพ  บางไทรฯ เปดทําการฝกอบรมงานเชื่อมโลหะและ
งานเครื่องมือกล  เพื่อใหผสมผสานกันในการฝกงานเชื่อมโลหะ  งานตะไบ  งานกลึง  งานกัด  งาน
ไส  เปนการฝกพื้นฐาน  การฝกงานโดยใชวัสดุตาง ๆ เชน เศษเหล็ก  ทองเหลือง  สแตนเลส  เงิน  
อลูมิเนียม  โดยนําวัสดุดังกลาวมาผานกรรมวิธีตาง ๆ สรางเปนชิ้นงานแบบจําลอง  เชน  เกวียน
ทองเหลืองของภาคกลาง ภาคอีสานและเกวียนของจังหวัดตาง ๆ รถจักรยานเสือหมอบ  รถสามลอ  
หัวเข็มขัด  รถมอเตอรไซดชอปเปอร  ฯลฯ 

 การฝกอบรมของแผนกชางโลหะ  เพื่อใหนักเรียนศิลปาชีพ มีความรู  ความเขาใจ  
ขั้นตอน วิธีการทํางานเชื่อมโลหะและรวมถึงความปลอดภัยในการทํางาน  การใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ฝกสรางอุปกรณ  เครื่องมือพ้ืนฐานใชเองบางอยางในแผนก  นักเรียน
ศิลปาชีพ  บางคนที่เรียนจบออกไปแลวก็สามารถซอมอุปกรณทางการเกษตรที่ชํารุดจากการทําไร
ทํานาของตนเองและยังสามารถรับซอมใหกลุมเกษตรกรในหมูบานใกลเคียง  โดยสรางรายไดเสริม
ใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย  โดยอาศัยการฝกอบรมที่เรียนจากแผนกชางโลหะ ศูนยศิลปาชีพ 
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บางไทรฯ โดยมีพื้นฐานงานเชื่อมโลหะและงานเครื่องมือกล  ที่สามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน   
 แผนกชางโลหะ  ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  ไดทําการฝกอบรมมาตั้งแตเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2535  เปนตนมา  โดยมีอาจารยช้ืน  มีนาค  ตําแหนงอาจารยที่ปรึกษาฯ  จ.ส.อ. กมล  พวงจําปา  
ตําแหนงอาจารยผูสอนและรับผิดชอบ  และนายมูฮัมมัดซอรี  อาแวกือจิ    นายสิงหไพร  จูมโสดา  
ตําแหนงผูชวยครู  
 
 18. แผนกเกษตรกรรม 

 ประวัติความเปนมา 
 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ สรางขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดวยทรงมีพระราชประสงคเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรผูยากไร ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายไดทางเกษตรกรรมและเปนศูนยรวม
ศิลปกรรมจากทุกภาคไวเปนมรดกสืบไป ตั้งแต พ.ศ. 2523 
 ในป พ.ศ. 2533 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปาชีพภาคเกษตรกรรม และคณะกรรมการไดมอบหมายให
กรมอาชีวศึกษารวมกับสํานักงานงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ใหดําเนินการฝกลูกหลาน
เกษตรกร ซ่ึงมาจากภูมิลําเนาตาง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เขารับการฝกอบรมภาควิชาเกษตรกรรม 
นอกจากนี้แลวยังตองพัฒนาหมูบานเกษตรกรภายในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ใหคงสภาพเปนแปลง
แบบผสมผสานใหดียิ่งขึ้น ภายใตช่ือ “แผนกเกษตรกรรมศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ” 
 ในดานการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรของวิทยาลัยเกษตรกรรมไดประสบปญหาใน
ดานการหาสถานที่ฝกงานใหกับนักเรียน นักศึกษาเปนอยางมาก มีผลทําใหการจัดการศึกษาอาชีว
เกษตรยังไมบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังนั้นกรมอาชีวศึกษาจึงเห็นความจําเปนในการจัดตั้ง
ศูนยกลางเพื่อรองรับการฝกงานของนักเรียนนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยการสนับสนุนใหกอง
วิทยาลัยเกษตรจัดตั้งเปน “ศูนยฝกอบรมดานเกษตรกรรม” 
 จนกระทั่งป พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษาไดรับการอนุญาตและประกาศจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมดานอาชีพเกษตรกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในนามวา “ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ
เกษตรกรรมบางไทร” โดยมีวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ยังเพื่อการผลิตและพัฒนา
เยาวชนโดยใหเขาเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรือ อศ.กช. ซ่ึงเมื่อเรียนจบแลวจะ
ไดรับวุฒิการศึกษา ปวช. พิเศษ ระยะเวลา 3 ป สาขาเกษตรกรรม 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดรับการยกระดับฐานะเปนวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเปน”
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร” จนถึงปจจุบันขึ้นอยูกับสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปดทําการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการฝกใหแกบุตรหลานเกษตรกรใน
หลักสูตรระยะสั้นทางดานภาคเกษตรกรรม ภาคอาหารและโภชนาการ เพื่อสนองโครงการ
พระราชดําริใหแกศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
 
 19. แผนกชางเครื่องเรือนหวาย 

 ประวัติความเปนมา 
 หวายเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย คนไทยรูจักนําหวาย
มาใชประโยชนตาง ๆ ตั้งแตโบราณ โดยฝกฝนถายทอดกันมาในรูปแบบของงานจักสานหัตถกรรม
พื้นบานควบคูกับงานไมไผ จนถึงยุคสังคมพัฒนาอยางเชนปจจุบัน ความจําเปนในการใชผลิตภัณฑ 
อํานวยความสะดวกและตกแตงใชสอยมีความจําเปนสูงขึ้น ผลิตภัณฑเครื่องเรือนหวาย จึงเปนที่
นิยมกันอยางแพรหลาย มีผูผลิตเครื่องเรือนหวายสนองความตองการของผูใชทําใหเกิดระบบ
อุตสาหกรรม ฝกสอนทํารายไดใหแกผูผลิตและเสริมสรางเศรษฐกิจเขาประเทศปละไมนอย 

  วัตถุประสงค 
- เพื่อเปนการอนุรักษไวซ่ึงศิลปหัตถกรรมของบรรพบุรุษมิใหสูญหาย 
- เพื่อเปนอาชีพเสริมและเพิ่มพูนรายได ในการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 ผูรับผิดชอบ 
 นายวัชรากร  พันชน  ตําแหนงผูสอนเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนหวาย  สําหนัก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ และอาจารยหัวหนา
แผนกเครื่องเรือนหวายศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นายสมศักดิ์     เจริญพรประเสริฐ   ผูชวยครู แผนกเครื่องเรือนหวายศูนยศิลปาชีพ 
บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 20. แผนกโภชนาการ 
 ประวัติความเปนมา 

 ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่เดินทางเขามาเยี่ยมชม ทั้งที่มากันแบบรอบครัว แบบเปนทางการ
ระดับผูใหญ หรือแขกบานแขกเมืองของประเทศไทย ซ่ึงจะมาเยี่ยมชมที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
เปนประจํา ทางศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ตองจัดเตรียมการตอนรับอยูเสมอ บางครั้งจํานวนบุคลากร
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ไมเพียงพอในการตอนรับคณะตาง ๆ ที่มาเยี่ยมชม จึงเปนจุดเริ่มตนของการกอตั้งแผนกโภชนาการ 
ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ 
 แผนกโภชนาการกอตั้งขึ้นโดยเปนโครงการรวมมือกับระหวางกรมอาชีวศึกษาและ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไดรับมอบหมายจากศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ ให
ฝกศิลปาชีพแกบุตรหลายเกษตรกร ผูที่ยากจนยากไร ผูพิการ ใหมีการฝกอบรมศิลปาชีพดานอาหาร
และโภชนาการ และสามารถนําความรู ความสามารถไปประกอบอาชีพของตนเอง หรือเปนอาชีพ
เสริม เพื่อเพิ่มพูรายไดใหกับครอบครัวดวย 

 วัตถุประสงคในการฝกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ในการประกอบอาชีพดาน
อาหารและโภชนาการ  สงเสริมใหเกษตรกรมีความคิดริเริ่ม  สรางสรรคในการประกอบอาชีพ ดาน
อาหารและโภชนาการ  และเพื่อใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตที่เนาเสียงายมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ  ตางๆ เพื่อจําหนายหรือเก็บไวทานไดนาน ๆ 

  การเรียนการอบรมของแผนกโภชนาการ  ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ แบงออกเปน 2 
วิธีการสอน ดังนี้  
  1. ภาคทฤษฎี + ปฏิบัติ รวมกัน โดยจะเนนภาคปฏิบัติ 
  2. ภาคฝกปฏิบัติงานจริง  ที่ศาลาอาหาร  ที่หมูบานศลิปาชีพ และศาลาพระมิ่งขวญั 
โดยการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  จะมีอาจารยมาเปนวิทยากรสอนงานการทําอาหารเฉพาะดาน
จากกรมอาชวีศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชาง  วิทยาลัยเทคนคิ  อาจารยผูสอนจะชํานาญคนละอยางสลับ
เปลี่ยนหมนุเวยีนกนัมาสอน  จะมีเนื้อหาวธีิการสอนแตกตางกันออกไป  เนื้อหาวิธีแบงเปนยอย ๆ 
ไดดังนี ้
 1. การแกะสลักผัก – ผลไม 

  - ฝกการแกะสลักผักผลไมเบื้องตน และขั้นสูง สําหรับจัดงานเลี้ยง 
 2. งานใบตอง เย็บกระทง, บายศรี, กระทงขนม, ท่ีรองถาด 

  - ฝกงานใบตอง ใชในพิธีสําคัญ และเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 3. อาหารคาว – ไทย 

  - ฝกการประกอบและบรรจุอาหารประเภท ตม แกง ผัด น้ําพริกตาง ๆ ฝกทําอาหาร
ประจําภาคตางๆ ตองคิดตนทุนคาใชจาย และการตั้งราคาขายได เปนตน 
 4. อาหารวาง – ไทย 
  - ฝกทําอาหารวางชนิดตางๆ ที่ใชในการจัดเล้ียง ในชีวิตประจําวันและการนําไป
ประกอบเปนอาชีพ เชน กระทงทอง, ปอเปยะสด / ทอด, สาคูไสหมู, ขาวเกรียบปากหมอ เปนตน 
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 5. ขนมไทย 
  - ฝกทักษะการทําขนมไทย  ชนิดตาง ๆ สําหรับการนําไปประกอบอาชีพได เชน 
ทองหยอด ฝอยทอง ขนมตาล ขนมสอดไส ขนมกลวย ขนมฟกทอง  ขาวเหนียวหนาตาง ๆ ขนม 
 6. เบเกอรี่   
  - ขนมอบตางๆฝกทําขนมอบชนิดตาง ๆ ที่สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพได 
ขนมปงไสตาง ๆ คุกกี้ เปนตน 
 7. การถนอมอาหาร  จะฝกปฏิบัติหัวขอตอไปนี้ 
 - การฉาบ เชน มันฉาบ กลวยฉาบ เผือกฉาบ การกวน เชน กลวยกวน  สับปะรดกวน 
เผือกกวน ถ่ัวกวน ฟกทองกวน  
 - การแชอ่ิม เชน การทํามะขามแชอ่ิม มะมวงแชอ่ิม มะดันแชอ่ิม  

 - การดอง เชน มะมวงดอง มะนาวดอง มะกอกดอง มะขามดอง กระทอนดอง  
 - การเชื่อม เชน มันเชื่อม เผือกเชื่อม มะยมเชื่อม กลวยเชื่อม เปนตน 
 8. การจัดดอกไม 
 - ฝกการจัดดอกไมสดอยางงาย  สําหรับใชในชีวิตประจําวัน  และสําหรับงานเลี้ยง  
โดยใชดอกไมที่หางายในทองถ่ิน  อาทิ  ฝกการจัดดอกไมสําหรับในงานพิธีตาง ๆ  การจัดดอกไม
สําหรับงานเลี้ยง   
 - ฝกการจัดชอดอกไมใชในพิธีตาง ๆ และเพื่อนําไปสูอาชีพได 

 9.การจัดโตะอาหารและการบริการ 
 - ฝกการจัดโตะสําหรับงานพิธีตาง ๆ ในรูปแบบหลากหลาย  ฝกการทําผาระบายโตะ
จัดเลี้ยง  ฝกพับผาเช็ดหนา  ผาเช็ดปากในงานจัดเล้ียง  ฝกการใชจานชาม ชอน สอม และอุปกรณ    
อ่ืน ๆ บนโตะอาหาร   
 - ฝกการเสริฟและการใหบริการอาหารแกแขกบนโตะจัดเล้ียง   

  - ฝกมารยาทในการรับประทานอาหารในการจัดเล้ียงประเภทตาง ๆ 
 10. การฝกปฏิบัติงานดานอาหารและโภชนาการ 
  การดูแลความสะอาด  บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในงานตาง ๆ หลังจากการเสร็จ
ส้ินการฝกอบรมนักเรียนจะตองฝกปฏิบัติจริง  โดยการแบงกลุม ประกอบอาหารประเภทตางๆ และ
จําหนายเองภายในแผนกเกษตรกรรมและแผนกโภชนาการ  ตึกศาลาพระมิ่งขวัญ ศาลาอาหารและ
หมูบานศิลปาชีพ    ในศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  หรือตามโรงแรมตางๆ 
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 21. แผนกชางเครื่องเรือนไม 
 ประวัติความเปนมา 

 แผนกชางเครื่องเรือนไมศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนียของ
องคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปดโอกาสในบุตรหลานและเกษตรกรผู
ยากไรไดมีโอกาสเขามาฝกอบรมวิชาชีพและงานศิลปาชีพ  เพื่อใหมีความรูติดตัว  สามารถ
นําออกไปเปนอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว  และเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  รวมทั้งเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติใหอยูคูกันคนไทยสืบตอไป 

 ผูรับผิดชอบในการฝกอบรม (อาจารยผูสอน) 
 1. อาจารยชัชวาล ลางดี สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาแผนกชางเครื่องเรือนไม 
 2. อาจารยสนม พจนาสาธร สังกัดกรมราชทัณฑ ปฏิบัติหนาที่อาจารยประจําแผนก
ชางเครื่องเรือนไม 
 3. อาจารยพิชิต แสงจันทร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา กรมอาชีวศึกษา ปฏิบัติหนาที่สอนผูเขารับการฝกอบรมแผนกชางเครื่องเรือนไม 

 ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 1. เวลาในการฝกอบรมตั้งแตเวลา 08.00 – 16.30 น. มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห 
 2. แบงเวลาการฝกอบรมเปน 2 รุน ๆ ละประมาณ 6 เดือน 

 หลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรการฝกอบรมของแผนกชางเครื่องเรือนไม ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ เปน
หลักสูตรที่มุงใหผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงเปนเกษตรกรผูยากไร ไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพ โดยแบงระยะเวลาในการฝกออกเปน 2 หลักสูตร คือ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นตน แผนกชางเครื่องเรือนไม เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานไม ศึกษาชนิด ลักษณะ รูปราง ขนาด วิธีใช วิธีการ
บํารุงรักษา และการปรับแตง เครื่องมือท่ีจําเปน สําหรับใชปฏิบัติงานไม และสามารถปฏิบัติงาน 
การเขาประกอบมุมไมแบบตาง ๆ การประกอบสรางเครื่องเรือนอยางงาย ประเภท มานั่ง เกาอี้ โตะ 
ช้ันวางของ เครื่องเรือนที่ใชในสนาม 
 ประกาศนียบัตรขั้นปลาย แผนกชางเครื่องเรือนไม เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผู
เขารับการฝกอบรมไดฝกความชํานาญในการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องจักรกลงานไม และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ในการผลิตชิ้นงานที่ตองการความประณีตมากขึ้น และสามารถจัดการเชิงธุรกิจ เชิง
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อุตสาหกรรม ที่นําไปประกอบอาชีพไดจริง มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานโดย
คํานึงถึงความแข็งแรง สวยงาม และประโยชนในการใชสอย 

  การฝกอบรมขั้นตนถือไดวาเปนสิ่งจําเปนถึงแมวาผูเขารับการฝกอบรมไมสามารถ
เรียนรูจนเปนชางศิลปาชีพไดทุกคน และจํานวนนอยที่เปนชางชํานาญการ แตประสิทธิภาพของผู
เขารับการฝกอบรมแตละคน จะเปนปจจัยสําคัญที่แสดงใหเห็นผล โดยรวมทั้งหมด เมื่อพวกเขา
กลับไปทําอาชีพสวนตัวหลังจากที่เรียนจบไปแลว ความชํานาญถือวาเปนสิ่งสําคัญ ในขณะที่สอน
ครูจะดึงพรสวรรคของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนออกมา และสงเสริมจนประสบความสําเร็จ
ดังที่ตั้งใจไว ในระหวางฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนจะไดเรียนรูอยางละเอียดเพื่อใหเกิด
ความเขาใจไดอยางถองแทในเรื่องวัสดุและอุปกรณการใชที่เกี่ยวของ ที่หาไดไมยากในทองถ่ินของ
ตน อีกทั้งใชฝมือในการทําและใหเขากับยุคสมัย จะไมนําวัสดุอุปกรณและชางศิลปที่ไมมีคุณภาพ
มาใชงานและการผลิตงานจะตองทําใหดีที่สุด  ความประณีตของชางศิลปจะถูกเนนตลอดในชวงที่
เขารับการฝกอบรม 

 หลักในการออกแบบผลิตภัณฑของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ มี 3 ขอดังนี้ 
   1. อนุรักษศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมตามที่สืบทอดมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง 
   2. ออกแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
   3.  ผสมผสานแบบใหมและแบบเกาเขาดวยกัน 

   การออกแบบจะเนนความเปนเอกลักษณไทย ซ่ึงจะปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ 
    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระราชเสาวนียเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑวา “ผลิตภัณฑนั้นตองมีคุณภาพสูง ไดมาตรฐาน” จึงทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทดังคําขวัญที่วา “การพัฒนาคือหัวใจของเรา ความสําเร็จคือส่ิงที่เรา
ตั้งใจไว” ซ่ึงครูผูสอนไดเห็นถึงพระราชประสงค ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่
อยากใหบรรลุวัตถุประสงค 
   ระยะการฝกอบรมสวนใหญจะขึ้นอยูกับความละเอียด ความประณีต และความ
ซับซอนของแตละชิ้นงาน เชน แผนกตัดเย็บเสื้อผาใชระยะเวลาในการฝกอบรมเพียง 6 เดือน 
ในขณะที่แผนกปกผา แกะสลักไม หรือแผนกเขียนภาพลายไทย ใชเวลา  2 ถึง 3 ป ในการฝกอบรม
ใหสําเร็จในขั้นปลาย ในระหวางที่ฝกอบรมที่ศูนยฯ ผูเขารับการฝกอารมจะไดรับเบี้ยเล้ียงคาอาหาร
วันละ 60 บาท และมีที่พักใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย เงินที่นํามาชวยเหลือในสวนนี้ไดสรางภาระที่
หนักหนวงใหแกศูนยฯ  แตโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาล และ
เอกชนซึ่งถา  ศูนยฯ  ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานเหลานี้อาจจะตองหยุดใหความ
ชวยเหลือแกผูเขารับการฝกอบรมเหลานั้น 
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    นับตั้งแตกอตั้งศูนยฯ จนถึงปจจุบันไดมีผูเขารับการฝกอบรบที่สําเร็จการฝกอบรม
ตามหลักสูตรมากกวา 16,996 คน  เมื่อสําเร็จการศึกษา แลวสนใจที่จะนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม ไปประกอบอาชีพเสริมที่ภูมิลําเนาของตนเอง ทางศูนยฯ ก็จะใหการสนับสนุนแกผูสําเร็จ
การฝกอบรม โดยการจําหนายเครื่องมือและอุปกรณบางอยาง ที่ใชในขั้นตอนการผลิตใหแกผูที่
สําเร็จการฝกอบรมในราคาทุน และใหศิษยเกาเหลานี้นําผลิตภัณฑของตนมาจําหนายที่รานจําหนาย
ผลิตภัณฑของศิษยเกาที่ทางศูนยฯ จัดตั้งขึ้น แตอยูภายใตเงื่อนไขที่วา ผลิตภัณฑนั้นตองมี
คุณภาพสูง ไดมาตรฐานดังที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระราชเสาวนียใหถือ
เปนหลักสําคัญในการฝกอบรมศิลปาชีพทุกประเภทตลอดมา 
 สําหรับนักเรียนศิลปาชีพ ที่ทางศูนยฯ พิจารณาเห็นวาเปนผูที่มีความสามารถดี จะมี
สิทธิไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ครูฝกสอน หรือผูชวยครู โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ครูนี้จะ
ไดรับเบี้ยเล้ียงจากศูนยฯ ในอัตราวันละ  80 บาท    สวนผูชวยครูจะไดรับวันละ    60 บาท 
 สวนผูที่สําเร็จหลักสูตรการอบรมแลว ทางศูนยฯ จะรับซ้ือผลิตภัณฑโดยจะพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพกอนแลวจึงสงออกจําหนายที่ศาลาพระมิ่งขวัญ   ซ่ึงเปนอาคารจําหนายผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพ บางไทรฯ  

 งบประมาณที่ใชดําเนินงาน 
       ในปจจุบันศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  มีรายจายที่ใชในการดําเนินงานเปนอยางมาก 
ทั้งในดานการฝกอบรม และการดูแลสถานที่ ซ่ึงรายไดทั้งหมดมาจาก 

- รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมเขาชมศูนยฯ  ผูใหญ 50 บาท เด็ก 20 บาท 
- เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา 
- เงินงบประมาณจากหนวยงานราชการตาง ๆ อาทิ    

1. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตร และสหกรณ    
2. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    
3. กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ   
4. กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม   
5. กรมอาชีวศึกษา   
6. กระทรวงพาณิชย 
7. มูลนิธิคุมครองสัตวปา และพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ 
8. กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ 

-    รายไดจากการจัดงานตาง ๆ ซ่ึงมีอยู 3 งาน คือ 
 1. “ งานศิลปาชีพ บางไทร ” งานประจําป  จัดงานระหวางปลายเดือนมกราคม ถึง

เดือนตนกุมภาพันธ (ชวงตรุษจีน หรือสงกรานตตามแตความเหมาะสม) 
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 2. “งานเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ มินิ-ฮาลฟ มาราธอน ชิงถวยพระราชทาน และบางไทร 

เสือภูเขา” ในชวงตนเดือนสิงหาคม (ปจจุบันงดการจัดชั่วคราว) 
 3.  “งานลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพ บางไทร” จัดงานในชวงเดือน

พฤศจิกายน 
 4.  รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ 
 การรับสมัครบุคคลเขารับการฝกอบรม 
 1. คุณสมบัติผูสมัคร 

1. เปนลูกหลานเกษตรกรผูยากไร และคนพิการที่สามารถชวยเหลือตัวเองได 
2. มีอายุระหวาง 16-50 ป  
3. วุฒิการศึกษาไมจํากัด 

 2. หลักฐานที่ใชในการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. รูปถายขนาด  1  นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน )  

 3. สถานที่รับสมัคร 
 - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ตามจังหวัดที่ผูสมัครมีภูมิลําเนาอยู)  
 - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  (ตามจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยู)  
 - สําหรับผูที่อยูในเขตกรุงเทพฯ  สามารถสมัครไดที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 4. ระยะเวลาเรียน 
         ในหนึ่งปมีการฝกอบรมศิลปาชีพ แบงออกเปน 2 รุน แตละรุนใชเวลาในการเรียน
ประมาณ 6 เดือน คือ 
   1.  รุนที่ 1 ฝกอบรมระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 
  2.  รุนที่ 2 ฝกอบรมระหวางเดือนตุลาคม ถึงมีนาคม 

 5. หลักสูตรการฝกอบรมศิลปาชีพ  
    หลักสูตรการฝกอบรมแตละแผนกจะมีระยะเวลาที่แตกตางกันตามความยากงาย
ของงาน ซ่ึงพอจะจําแนกหลักสูตรออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 
    1.  หลักสูตรขั้นตน เปนหลักสูตรเร่ิมตนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมขั้นแรกมี
ระยะเวลาในการฝกประมาณ 6 เดือน แตบางแผนกที่มีความยากอาจจะตองใชระยะเวลาในการฝก
ยาวนานมากขึ้น ถึง 1 ป หรือมากกวานั้น 
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   2.  หลักสูตรขั้นปลายเปนหลักสูตรสําหรับผูที่จบการฝกอบรมขั้นตนแลว ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการฝกประมาณ 6 เดือน แตบางแผนกที่มีความยากอาจจะตองใชระยะเวลาในการฝก
ยาวนานมากขึ้น ถึง 1 ป หรือมากกวานั้น 

 6.  สวัสดิการผูเขารับการฝกอบรม 
 เนื่องจากผูเขารับฝกอบรมสวนใหญเปนผูยากไร ทางศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ จึง

ไดใหการสนับสนุนสวัสดิการตาง ๆ ใหเพื่อใหการฝกอบรมเปนไปไดอยางลุลวงดวยดี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. ไมตองเสียคาใชจายและคาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม 
 2. มีหอพักใหอยูสําหรับผูที่มาจากตางจังหวัดโดยไมเสียคาใชจาย 

 3. มีเบี้ยเล้ียงพระราชทานเพือ่เปนเงินคาอาหารใหวันละ 80 บาท เฉพาะวันทีเ่ขา
รับการฝกอบรม 

 4. รักษาพยาบาลใหฟรียามเจ็บปวยทุกกรณี 
   5. มีเงินคาผลงานใหเปนขวัญ และกําลังใจ ในกรณีที่สามารถทําผลงานศิลปา

ชีพที่มีคุณภาพสงจําหนายได โดยใหประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของราคาผลงาน (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, คณะรัฐศาสตร 2535) 

 สรุป ที่ผานมามีการจัดฝกอบรมผานไปแลวทั้งหมด  61 รุน รุนละประมาณ 350-500 
คน ซ่ึงการสมัครนั้นมีทั้งที่ไปสมัครตามหนวยงานราชการที่มีกําหนดไวในเอกสารและนักเรียน
สามารถมาสมัครไดเองที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ  ณ ปจจุบันนี้ มีผูจบผานการฝกอบรม 16,996 คน  
ซ่ึงการจบในที่นี้เปนการจบหลักสูตรที่เปดอบรมแลวรับใบประกาศนียบัตร กลับภูมิลําเนาเดิมของ
แตละคน  การติดตามผูที่จบการฝกอบรมไปแลวนั้นก็จะมีการติดตามบางในกรณีที่ทางศูนยศิลปา
ชีพ บางไทรฯ พิจารณาเห็นวานักเรียนคนนั้นมีฝมือ มีความสามารถก็จะดึงกลับมาเปนครูสอน หรือ
ผูชวยสอน โดยการติดตอผานทางหนวยงานที่นักเรียนคนนั้นสังกัด หรือติดตอจากที่อยูที่ไดกรอก
ไวในใบสมัคร 

ตอนที่ 3 ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 
โนลล (Knowles) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดเสนอแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ตองการพื้นฐานของมนุษย โดยจําแนกออกเปน 6 ดาน คือ 
1. ความตองการทางกายภาพ (Physical need) เปนความตองการที่สามารถมองเห็นและ

สังเกตไดงาย สวนมากมนุษยมีความตองการดานนี้ เพื่อความคงอยูของรางกาย ในดานการศึกษา
แลว คือ ความตองการแลเห็น การไดยิน ความสุขสบาย การพักผอน 
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2. ความตองการในการเจริญงอกงาม (Growth need) เปนความตองการที่นักจิตวิทยา

สวนมาก มีความเห็นตรงกันวา ความตองการดานนี้เปนส่ิงสําคัญที่จะพาไปสูสวนอื่นของความ
ตองการ ซ่ึงก็ตรงกับความตองการการกระทําตนตามความสามารถที่แทจริง (Self – actualization) 

3. ความตองการไดรับความมั่นคงปลอดภัย (The need for security) เปนที่ยอมรับกันมา
นานแลววา มนุษยยอมมีสัญชาตญาณสําหรับการปองกันตัวเอง ความตองการดานนี้หากไมไดรับ
การสนองตอบจะเกิดอาการทางพฤติกรรมผิดปกติ คือ เกิดความรูสึกไมมั่นคง โดยการถอนตัวออก
จากการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลาย 

4. ความตองการไดรับประสบการณใหมๆ (The need for new experience) เมื่อคน
แสวงหาความมั่นคง เขาอาจจะตองผจญภัยและมีการเสี่ยงอยูบาง ดังนั้นอาจเกิดความเบื่อหนายตอ
งานประจําที่ซํ้าซาก เมื่อความตองการดานนี้เกิดสับสนขึ้นบุคคลจะเกิดความวาวุนใจ จะเกิดอาการ
ทางพฤติกรรมเหนื่อยออน และเขาตองการไดรับประสบการณใหมรวมทั้งแนวความคิดใหมเปน
การชดเชย 

5. ความตองการดานจิตใจและอารมณ (The need for affections) คนเราทุกคนตองการ
ไดรับความรัก รวมทั้งการไดผลสําเร็จในบางครั้งก็มีสามเหตุมาจากความตองการดานนี้ โดยอาจ
เรียกวา เปนความตองการทางดานสังคม มีการรวมกันแสดงความคิดเห็น ไดรับความสุขและอาจ
ตองโศกเศรา ถาหากความตองการดานนี้ไมไดรับการตอบแทนก็จะเกิดอาการ 2 ดานคือ การถอน
ตัวออกจากกลุมหรือมีลักษณะกาวราว 

6. ความตองการไดรับการยอมรับ (The need for recognition) มนุษยสวนมากตองการ
ไดรับความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยอมรับนับถือจากคนอื่นๆ ในบางดานที่เขามีอยู ความ
ตองการทางดานนี้ทําใหเขารวมกลุมทางสังคม ทําใหเขาสามารถแสวงหาสถานะทางสังคม ในการ
ยอมรับและความสนใจจากสมาชิกกลุม (Malcolm S. Knowles 1980:84 – 87) 
 หากผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา มีความเขาใจถึงธรรมชาติของความตองการเหลานี้
ก็จะชวยใหลดปญหาตางๆ ลงไดมาก ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมชวยใหเกิดความมั่นคง
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง โดยการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม 
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี รวมท้ังการจัดโอกาสเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันอบอุนระหวาง
นักการศึกษาผูใหญและนักศึกษาผูใหญ โดยพยายามกอใหเกิดบรรยากาศความเปนกันเองใหมาก
ที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

48

ทฤษฎีแรงจูงใจมนุษย  (Theory of Human Motivation) 
 มาสโลว  (Abraham H.  Maslow.  1943)  ไดเสนอทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยใน
ลักษณะของลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) ซ่ึงมีอยู 5 ขั้นที่สําคัญ โดยแยกออกเปน
ลําดับขั้นตอนดวยกัน  

ขั้นที่  1   ความตองการทางดานรางกาย หรือ ตองการวัตถุที่จะมาทําใหชีวิตดํารงอยูได           
(Physical needs or survival needs) เปนความตองการที่ มาสโลว และนักจิตวิทยาเห็นวาเปนความ
ตองการระดับแรกสุด ไดแก ความตองการทางดานปจจัย 4 ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการ
พักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศที่จําเปนในการดํารงเผาพันธุของมนุษย 

ขั้นที่  2  ความตองการไดรับความปลอดภัย  (Safety  and Security  needs )  มนุษยทุก
คนมีความตองการที่จะดํารงชีวิตอยูโดยปราศจากภัยอันตราย มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี มีความ
มั่นคงในอาชีพหนาที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย หมายถึง
การสะสมทุนทรัพยหรือเงินทอง ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการขั้นที่  1  ไดรับการ
ตอบสนองแลว  มนุษยก็จะเสาะแสวงหาความมั่นคง  การปองกันภัยอันตรายตาง ๆ  ถาหากไมได
รับการตอบสนอง  คนเราอาจหาทางหลบหนีไปจากสภาพนั้น ๆ  ก็ได 
 ขั้นที่  3 ตองการความรักและการเขาเปนสมาชิกในกลุม (Social  needs)  ทุกคนตองการ
ความรัก ความเชื่อถือ ความจริงใจจากผูอ่ืน เชน จากพอแม จากเพื่อน ตองการที่จะใหและรับความ
รัก มีมิตรไมตรีซ่ึงกันและกัน ปรารถนาที่จะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เพราะวาตองการไดรับความ
อบอุน  การยอมรับจากสมาชิกหรือเพื่อน ๆ  ในกลุม  ตองการทราบวาตนเองมีฐานะอยางไรในกลุม
นั้น 
 ขั้นที่  4 ตองการไดรับการยกยองในดานความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ (Self – esteem  
needs )  หรือความตองการที่จะเห็นคุณคาและความสามารถของตัวเอง เปนการประเมินผลตนเอง 
ไดรูวาตนเองมีคา ทุกคนในสังคม ยอมรับนับถือใหเกียรติยกยองเทิดทูน เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ
นับถือตนเอง ซ่ึงหมายถึงลักษณะที่เกี่ยวของกับการไดรับความเคารพ  ความเชื่อมั่นอื่น ๆ  ทําใหเกิด
ความรูสึกอิสระมีเสรีภาพ  และความมีช่ือเสียงในดานตาง ๆ  
 ขั้นที่  5  ตองการเปนตัวของตนเองหรือความตองการที่ไดกระทําตามความสามารถที่
เปนจริง  ( Self - actualization needs or fulfillment needs)  เปนความตองการที่จะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตของคนที่พัฒนาขั้นสูงสุดแลว เพื่อแสดงความสามารถและศักยภาพที่จะกระทํา
ไดของตนเอง มนุษยทุกคนปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุงสูเปาหมายสูงสุดหรืออุดม
คติที่ตนตั้งไว บุคคลไดรับความตองการทั้ง 5 นี้ จะรับรูและเขาใจตนเองอยางแทจริง มีความเปน
อิสระ สามารถทําไดทุกสิ่งทุกอยางตามที่ตนตองการ และทําอยางถูกตองมีเหตุผลอยางคนคิดเปน 
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เปนขั้นสุดทายของความตองการและเปนความตองการสูงสุดของบุคคล  เพื่อแสดงถึงส่ิงที่เขามี
ความสามารถและศักยภาพที่จะกระทําได 
 

 
ความตองการเปนตัวของตวัเอง 
ความตองการทางดานจิตใจ 

ความตองการทางสติปญญา  (Intellectual) 
ความตองการไดรับการยกยอง  มีเกียรตยิศ  ช่ือเสียง 

ความตองการทางสังคม      
ความตองการความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน 

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 
ความตองการทางดานรางกาย 

ความตองการสวนบุคคล (Personal) 
ความตองการทางดานรางกายและสรีรวิทยา 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดง ลําดับขั้นของความตองการของมนุษย 

ตอนที่ 4  ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 
ลักษณะของความคาดหวงั  

 ซูบิน  (Subin , อางถึงใน  ประภาส  ศิลปรัศมี  2530 :20)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความ
คาดหวังวาลักษณะของความคาดหวังนั้น  เปรียบเทียบเหมือนกับ  “การเลนละครบนเวที”  กลาวคือ 
จะตองมี ผูแสดง  ผูชมและมีบทบาทสําหรับผูแสดงดังตอไปนี้ 

1. ความคาดหวังจาก  “บท” หมายถึง  ภาวะความเปนจริงตางๆ ทางสังคม จะสามารถ
เปรียบไดเชนเดียวกับละคร  ซ่ึงประกอบดวยตําแหนงตางๆ ทางสังคมมากมาย  โดยมีบรรทัดฐาน
เปนตัวกําหนดวา  บุคคลควรจะมีพฤติกรรมเชนใดในสังคม  กิจกรรม  หรือการกระทําตางๆ ทาง
สังคมจะถูกจัดระบบ  และควบคุมโดยบรรทัดฐานที่แตกตางกันไปตามสถานการณและเงื่อนไขของ
สังคมที่แตกตางกันไป 
 2. ความคาดหวังจากผูรวมแสดงคนอื่นๆ หมายถึง  การที่สังคมมีบรรทัดฐานซึ่ง
เปรียบเทียบกับสคริปละครที่จะกําหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพันธกันทางสังคม  บุคคลใน
สังคมจึงตองมีการสวมบทบาทซึ่งกันและกัน  เพื่อที่บุคคลจะไดคาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอื่นใน

( Self - actualization needs ) 

(Safety  and Security needs) 

(Social  needs) 

(Self – esteem  needs ) 

(Physical  needs ) 
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สังคมที่แสดงออกและสามารถมีปฏิสัมพันธที่ถูกตองไดตามความคาดหวังของสังคมและบุคคล
อ่ืนๆ 
 3. ความคาดหวังจากผูชม หมายถึง เปนความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยูใน
สถานการณตางๆ กันซึ่งจะตองคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอื่นที่เปนเครื่องนําทางไปสูการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมอยางถูกตอง  และเปนไปตามหลักเกณฑที่เปนความคาดหวังรวมกัน 
 เกทเซลส  (Getzels , อางถึงใน  พันธวงศ  สุทธิพันธ 2528 :32)  ไดกลาวไววา  ในสังคม
หรือองคการนั้น  บุคคลตางก็สังเกตบทบาทซึ่งกันและกันและเขาใจวาตนเองควรแสดงบทบาทหรอื
พฤติกรรมอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็คาดหวังวาบุคคลที่อยูในตําแหนงนั้น  
ควรจะแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมเชนไรดวย  ซ่ึงพฤติกรรมในองคการดังกลาวไดรับการ
วิเคราะหจากเกทเซลส  (Getzels)  อยางละเอียด  เพื่อหาเหตุผลวาทําไมบุคลากรในองคการจึงแสดง
พฤติกรรมหรือวางตนอยางนั้นอยางนี้แตกตางกันไป  อะไรมีสวนกอใหเกิดเหตุการณเชนนั้นขึ้น  
เกทเซลส (Getzels)  สรุปเปนทฤษฎีพฤติกรรมภายในวงสังคมทุกชนิดังแผนภูมิที่  2   
 เกทเซลส  (Getzels , อางถึงใน พันธวงศ  สุทธิพันธ  2528 :32)  ลงความเห็นวา
พฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ ในสังคมมนุษยนั้น  เปนผลจากตัวการ  2 ตัวการ  คือ 
 1. ตัวการจากสถาบันหรือที่เรียกวา สถาบันนิติ (homothetic dimension) ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบัน (institution) หรือองคการ (organization) บทบาทตามหนาที่ (role) ซ่ึง
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงหนึ่งในสถาบันหรือองคการควรกระทํา  และความมุงหวังจาก
บุคคลภายนอกสถาบันหรือองคการ (expectation) ทั้งที่เปนลูกคาของสถาบันและที่เปนประชาชน
ทั่วไปที่มองดูสถาบันนั้น ๆ อยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
แผนภูมิที่ 2 บคุคลามิติทฤษฎีพฤติกรรมในสังคม 

ระบบสังคม 

วัฒนธรรม 

สถาบัน 
(องคการ) 

บุคลากร 

วัฒนธรรม 

สถาบันมิติธรรมเนียม 

บทบาทตาม
หนาที่ 

บุคลิกภาพ 

ธรรมเนียม 

คานิยม 

พฤติกรรม 
ทางสังคม สวนตัว 

คานิยม 

ความมุงหวังจากบุคคล 
ภายนอก ความตองการ 
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2.  ตัวการจากตนเองหรือท่ีเรียกวา บุคลามิติ  (ideographic dimension) ซ่ึงประกอบดวย

ตนเอง (individual) หรือความเปนตัวของตัวเอง บุคลิกภาพ (personality) ซ่ึงประกอบดวย  ทัศนคติ
สวนตัว การรับรู  ความรูสึกนึกคิด อารมณ  จิตใจ  สภาพรางกายของตนเอง   ความตองการสวนตัว 
(need-disposition) ซ่ึงตนเองคิดวาจําเปนที่จะตองสนองความตองการนั้น  หรือทําใหความขาด
แคลนนั้น ๆ  หมดสิ้นไปเพื่อความสุขของตนเองจริงๆ  
 ตัวการทั้ง 2  ประเภทดังกลาวแลวตางก็ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทั้งนั้น  
ส่ิงแวดลอมในที่นี้  ไดแก  วัฒนธรรม  ธรรมเนียม  และคานิยม  ซ่ึงสังคมแตละแหงมีไมเหมือนกัน  
สถาบันหรือองคการที่ตั้งอยูในสหรัฐอเมริกา  มีส่ิงแวดลอมลักษณะอยางหนึ่ง  ส่ิงแวดลอมทั้ง 3  
ประการยอมไมเหมือนกัน  ส่ิงแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลทั้งตอสถาบันและตอบุคลการ  ดังนั้นการ
กระทําตางๆ ของบุคลากรจึงไดรับอิทธิพลจากสิ่งเหลานี้ 
 ลักษณะเฉพาะของสถาบันมีอิทธิพลตอบุคลากร  ลักษณะเฉพาะของบุคลากรก็มี
อิทธิพลปรุงแตงลักษณะรูปโฉมของสถาบัน 
 บทบาทตามหนาที่ตําแหนงมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ   ความรูสึกนึกคิด  และการวางตน
ของบุคลากร  ขณะเดียวกันบุคลิกภาพ  ความรูสึกนึกคิด  และการวางตนของบุคลากรก็มีอิทธิพลตอ
การแสดงบทบาทหนาที่ในตําแหนงของบุคลากรนั้นๆ ดวย 
 ความมุงหวังจากบุคคลภายนอกที่อยากเห็นบุคลากรวางตน หรือประพฤติตนอยางใด
อยางหนึ่งหรือแสดงบทบาทตามหนาที่ในทํานองใดทํานองหนึ่ง มีอิทธิพลตอความตองการสวนตัว
ของบุคลากร  เชน  คนภายนอกหวังวาบุคคลชั้นอธิบดีควรนั่งรถยนต  ความแตงตัวดี  และควรมี
ฐานะดีๆ  ดังนั้นอธิบดีก็จําเปนที่จะตองมีส่ิงเหลานั้น  ก็เกิดความตองการสวนตัวขึ้น  ในทํานอง
เดียวกันความตองการสวนตัวของบุคลากรดังกลาวมีอิทธิพลตอความมุงหวังของบุคคลภายนอก 
เชน  บุคลากรที่ตองการร่ํารวย  คิดหาแตเงินโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย  บุคคลภายนอกก็เลย
มุงหวังที่จะใหสถาบันหรือองคการจัดการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคลกร  เชน  ลงโทษหรือไลออก  
เปนตน 
 เมื่อสภาพตาง ๆ  สัมพันธกันเปนลูกโซเชนนี้  บางทีจึงเกิดขัดแยงกันขึ้น  (conflict)  
เพราะบางทีบุคลากรก็ไมอาจกระทําการใดๆ ไดดังใจ  อิทธิพลรอบดาน  มีสวนบีบบังคับใหเขา
ตองการทําอยางนั้นอยางนี้  จึงสรุปไดวา  ในระบบสังคมทุกชนิด  พฤติกรรมทางสังคมของ
บุคลากรมีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทั้งในดานสถาบันมิติและบุคลามิติ 
 สวนอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ  ทฤษฎีการคาดหวังของวรูม (Vroom , อางถึงใน  กรกนก       
วงศพันธเศรษฐ  2535 :20-23) ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากแนวคิดจากนักจิตวิทยาหลายคน  เชน  เคอรท 
เลวิน  (Kurt Lewin) และเอดเวิรด  ทอลแมน (Edwad  Talman)  ตอมา  วรูม (Vroom) ไดนํา
แนวความคิดดังกลาวมาปรับปรุง อีกประการหนึ่ง วรูม(Vroom) ยังคอนขางมีความคิดเห็นที่ขัดแยง
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กับ เฮอรซ เบิรกในทฤษฎี  2  ปจจัย  บางครั้ง  มีผูเรียกทฤษฎีการคาดหวัง  เปนทฤษฎียอวา ทฤษฎี  
V.I.E. THEORY  ซ่ึงประกอบดวย 
 1. V  มาจากคําวา Valence  ซ่ึงหมายถึง ความพึงพอใจ 
 2. I  มาจากคําวา  instrumentality  ซ่ึงหมายถึง ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ  วิถีทางที่นําไปสู
ความพึงพอใจ 
 3. E  มาจากคําวา  expectancy   หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ  บุคคล
หรืออินทรียมีความตองการหลายสิ่งหลายอยาง  ทุกชีวิตพยายามดิ้นรนแสวงหา  อยางนอยทีสุดก็
คือ  ตองการอาหาร  เส้ือผา  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  เมื่อชีวปจจัยเหลานั้นไดรับการตอบสนอง
แลวก็มีความตองการระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  จากความตองการหลายสิ่งหลายอยางนี้เองทําใหเกิด
ความพยายามกระทํา  ดําเนินการดวยวิธีการหนึ่งวิธีใด  ดวยส่ือ  หรือเครื่องมืออยางใด  อยางหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุความพอใจหรือเพื่อใหไดรับผลของการดําเนินการนั้นตามที่ไดแสดงความพยายาม
นั้นเอง  เรียกวาความคาดหวังและความพอใจสิ่งตางๆ  ความคาดหวังอาจจะเปนไปในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได  ซ่ึงแสดงเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่  3   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  3  ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม 
 ทฤษฎีการคาดหวังของวรูม  (Vroom)  ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีทีอ่ธิบายแบบของ
การจูงใจทีด่ ี  ไดมีผูนําทางการบริหารหลายคนนําไปใชไดอยางไดผล  รูปแบบที่วรูมเสนอขึ้นอยาง
งายๆ  ในขัน้แรกตอมาไดมีผูนําไปใชอยางถูกตองแมนยํา  วรูม  (Vroom)  อธิบายเพิ่มเติมวา  
แรงจูงใจเปนผลจากคานิยมทีบุ่คคลหนึ่ง  เชื่อวาถากระทําอยางนัน้อยางนี้แลวจะไดผลประการใด

ความพึงพอใจและความคาดหวัง 

แรงจูงใจ 

กิจกรรม 

ผลที่ไดรับหรือเปาหมายที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจ 
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ตามมา  สามารถคาดหวังไดเลย  และผลที่ไดนั้นก็จะตอบสนองความตองการของอินทรียในระดบั
หนึ่ง  สรุปแลวทฤษฎีการคาดหวังก็คือ  แรงจูใจที่เกิดจากบุคคลที่มีความตองการหลายอยางและเชื่อ
วาถาดําเนนิการวิธีนี้จะไดรับผลตอบแทนเชนนั้น  เมื่อเชือ่แลวตัดสินใจกระทํา  สวนผลที่ไดรับนั้น
เปนอีกเรื่องหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความพอใจ  หรือไมพอใจไดแตก็มีแรงจูงใจใหทํางานตาม
ความเชื่อวาจะเปนอยางที่คาดหวังไว 

การกําหนดความคาดหวงั 
 ศรีนิตย  บุญทอง  (2521 : 10-11)  กลาวถึง  การกําหนดความคาดหวังตามความคิดของ
เดเซกโก  (De  Cecco)  ที่วา 
 …การกําหนดความคาดหวังของบุคล  นอกจากขึ้นอยูกับระดับความยากงายของงาน
แลวยังขึ้นอยูกับระสบการณที่ผานมา  กลาวคือ  ถาบุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทํางานนั้น
มากอน  ก็จะทําใหการกําหนดความคาดหวังในการทํางานในคราวตอไปสูงขึ้น  และใกลเคียงกับ
ความสามารถจริงมากขึ้น  แตในทางตรงกันขามระดับความคาดหวังต่ําลงมา  เพื่อปองกันมิใหตน
เกิดความรูสึกลมเหลว  จากการที่วางระดับความหวังใหสูงกวาความสามารถจริง… 
 การที่บุคคลจะกําหนดความคาดหวังของคนนั้น  จะตองประเมินความเปนไปไดดวย  
ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเปนความรูสึกนึกคิดและการคาดการณของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  
โดยอาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได  ความรูสึกนึกคิดหรือการคาดการณนั้นๆ จะมีลักษณะ
เปนการประเมินคาโดยมาตรฐานของตนเอง  เปนเครื่องมือวัดการคาดการณของแตละบุคลแมจะ
เปนการใหตอส่ิงที่เปนรูปธรรม  หรอนามธรรมชนิดเดียวกัน  การคาดการณก็อาจจะแตกตางกัน
ออกไปได  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภูมิหลัง  ประสบการณ  ความสนใจ  และการเห็นคุณคาความสําเร็จของ
ส่ิงนั้นๆ  ของบุคคลแตละคน 

ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวัง 
 แนดเลอร และ ลอรเลอร (Nadler and Lawler, อางถึงในประเทือง สุขสุวรรณ 2534: 29) 
ไดกลาวไววา ลักษณะของแตละบุคคล เชน ภูมิหลัง ประสบการณ การศึกษา การฝกอบรม ทักษะ
และอายุ เปนตน มีผลทําใหบุคคลมีทัศนคติ ความตองการหรือความคาดหวังแตกตางกัน ใน
ขณะเดียวกัน ส่ิงแวดลอมของงาน เชน ลักษณะของผูนํา ระบบการจายคาตอบแทน ก็มีผลตอความ
คาดหวังของบุคคลดวย 
 ศรีนิตย บุญทอง (2521: 10 - 11) กลาวถึงการกําหนดความคาดหวังตามความคิดของ
เดเซกโก (De Cecco) วา … การกําหนดความคาดหวังของบุคคลนอกจากขึ้นอยูกับระดับความยาก
งายของงานแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา กลาวคือ ถาบุคคลเคยประสบความสําเร็จใน
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การทํางานนั้นมากอน ก็จะทําใหการกําหนดความคาดหวังในการทํางานในคราวตอไปสูงขึ้น และ
ใกลเคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น แตในทางตรงกันขามระดับความคาดหวังต่ําลงมา เพื่อ
ปองกันมิใหตนเกิดความรูสึกลมเหลว จากการที่วางระดับความหวังใหสูงกวาความสามารถจริง 
 รัชนก โสภาพิศ (2542 : 69) กลาวถึงการกําหนดความคาดหวังของบุคคลนั้น จะตอง
ประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความความหวังเปนความรูสึกนึกคิดและการคาดการณของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ความรูสึกหรือการคาดการณ
นั้น ๆ จะมีลักษณะเปนการประเมินคาโดยมาตรฐานของตนเอง เปนเครื่องวัดการคาดการณของแต
ละบุคคล แมจะเปนการใหส่ิงที่เปนรูปธรรม หรือนามธรรม ชนิดเดียวกัน การคาดการณก็อาจจะ
แตกตางกันออกไปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลัง ประสบการณ ความสนใจ และการเห็นคุณคา
ความสําเร็จของสิ่งนั้น ๆ ของบุคคลแตละคน 
 จากปจจัยที่มีผลตอความคาดหวัง ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาส่ิงที่เปนปจจัยตอ
ความคาดหวัง ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมหรือภูมิหลัง ความสนใจ และสิ่งคาดวาจะไดรับใน
อนาคตของแตละบุคคล 

 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง  
ดาวรุง วีระกุล (2534: 26-27) ไดทําการวิจัยเร่ือง บทบาทของวิทยาลัยครูดานการบริการ

ชุมชนในทองถ่ิน ไดกลาวถึงความคาดหวังไวดังนี้ 
 เกวิทส (Geiwitz) ไดกลาวถึง ความคาดหวังวา ความคาดหวังคือ ความเชื่อของมนุษย
ที่วา ถามนุษยไดประพฤติปฏิบัติในทางในทางหนึ่งแลว เขายอมจะไดรับผลตอบแทนจากสิ่งที่เขา
ประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ การที่ไดทราบถึงความคาดหวังของมนุษยเปนสิ่งสําคัญตอการที่เราจะทํานาย
หรือพยากรณพฤติกรรมนั้น ๆ ของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความคาดหวังนั้นไมสมหวังหรือไม
ตรงกับส่ิงที่เปนจริง (Reality) เราก็จะทํานายพฤติกรรมของคน ๆ นั้นได คานิยมที่มนุษยมีผลตอผล
ที่ไดจากความคาดหวังมักจะเปนเรื่องเฉพาะบุคคลและคานิยมแหงตนของมนุษยก็จําเปนตอการ
พยากรณหรือทํานายพฤติกรรมของมนุษยไดเชนเดียวกัน 
 โรไดเจอร ( Roediger) กลาววา ความคาดหวังมาจากสิ่งเราที่เราไดสรางเงื่อนไขไว เปน
การแสดงออกทางดานจิตใจวาจะมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนผลตามมาจากสิ่งที่เราคาดหวัง 

คารลสัน (Carlson) ไดกลาวถึงทฤษฎีความคาดหวังไววา ความคาดหวังเกี่ยวของผูกพัน
กับความคาดหวังของมนุษยตอส่ิงที่จะเกิด ทฤษฎีนี้ตั้งขอสันนิษฐานวาแหลงจูงใจของมนุษยก็คือ 
ความตองการที่จะสําเร็จ เปนแนวโนมที่มนุษยตองการที่จะทําสิ่งที่ยากลําบากใหดีและใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได แรงจูงใจที่จะกระทํางานใหสําเร็จมีตัวแปรอยู 3 อยาง คือ 

 1. การคาดหวังของมนุษยที่จะทําภาระงานใหสําเร็จ 
 2. การรับรูคานิยมที่มีตอเปาหมาย 
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 3. ความตองการที่จะสําเร็จ 

 เหตุผลที่มนุษยทิ้งงานเกิดจากการหลีกเล่ียง หรือเกิดจากความลมเหลว ความสัมพันธ
ระหวางความคาดหวังที่จะสําเร็จ  การรับรูคานิยมและความตองการที่จะสําเร็จ ตลอดจนการ
หลีกเล่ียงงานนั้น เปนสูตรที่พยากรณแรงจูงใจได โดยมนุษยที่มีแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จมี
แนวโนมที่จะเลือกงานไมยากนัก  แตก็ไมงายเกินไปและมีแนวโนมที่จะกระทําใหสําเร็จได        
ไครเดอร (Crider  1983 : 417 ) กลาววาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยไดรับอิทธิพลมาจาก
การเสริมแรง นอกจากนั้นยังมาจากตัวแปรอื่น ๆ เชน สมรรถภาพ  กลยุทธในการใชสมอง ความ
คาดหวัง คานิยม และการจัดระเบียบแหงตน 
 รสวลีย   อักษรวงค  (2535 : 8 – 10) ไดกลาววา เลนทและคณะ (Lent  et al. 1987)  ได
ใหความหมายของความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน (Self Efficacy) วาเปนความเชื่อใน
ความสามารถของบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในการกระทํานั้น ๆ ความคาดหวังของมนุษยจึง
เปนการคิดลวงหนาไวกอน และความคิดลวงหนานี้จะมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของมนุษย
โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทํากิจกรรม  
การใชความพยายามและความเพียรที่จะทํางานใหสําเร็จ ตลอดจนมีผลตอคุณภาพของงานดวย 
 แบนดูรา (Bandura  1982)  ใหความเห็นวา ความคาดหวังในความสามารถของบุคคลยัง
มีอิทธิพลตอความพยายามที่จะทุมเทใหกับงาน ระยะเวลาที่จะกระทําพฤติกรรมที่ตองเผชิญกับ
ปญหาหรืออุปสรรคและการแสดงพฤติกรรมทั้งในปจจุบันและอนาคตดวย แบนดูราไดอธิบายวา 
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจเลือกพฤติกรรมใด ๆ  นั้นมี 2 ชนิด คือ 
 1. ความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทํา (Outcome Expectancy) เปนการคาดคะเน
ของบุคคลวา พฤติกรรมนั้นจะนําไปสูผลการกระทําใด 
 2. ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ (Efficacy Expectancy) เปนการคาดคะเน
ความสามารถของบุคคลในการกระทําพฤติกรรมที่จะนําไปสูผลของการกระทําตามที่คาดหวังไว 
ตามรูปแบบความคาดหวังทั้ง 2 ชนิดดังแผนภูมิ 
 บุคคล              พฤติกรรม       ผลของการกระทํา 
 

 
 
 
แผนภูมิที่  4  แสดงความคาดหวังที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของบุคคล 
 

ความคาดหวังเกี่ยวกับ 
ความสามารถ 

ความคาดหวังเกี่ยวกับ 
ผลของการกระทํา 
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จากแผนภูมิที่แสดงใหเห็นความคาดหวังที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล แบนดูราไดเสนอองคประกอบที่ทําใหเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของคน  
ดังนี้ 
 1. ความสําเร็จในการทํางาน (Performance Accomplishment) เปนประสบการณที่มีผล
ตอความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลมากที่สุด เพราะวาจะทําใหบุคคลมีความมั่นใจ
มากขึ้นและความมั่นใจนี้จะนําไปสูความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถสูงขึ้น 

2. การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious Experience) การสังเกตเห็นคนอื่น
ไดรับความสําเร็จในการทํางานที่ยากโดยไมเกิดผลเสียตามมา จะเปนตัวแบบที่ตัวบุคคลนํามา
พิจารณาความสามารถของตน และทําใหเกิดความคาดหวังวาตนก็สามารถทํางานนั้นไดถามีความ
ตั้งใจจริงและมีความพยายาม 

3. การพูดชักจูงจากผูอ่ืน (Verbal Persuasion) เปนการรับเอาคําแนะนําของผูอ่ืนมาเปน
ขอมูลในการพิจารณาความสามารถของตน ทําใหบุคคลมีความมั่นใจวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ทํางานนั้นไดสําเร็จ 

4. การตื่นตัวทางอารมณ (Emotional Arousal) บุคคลจะรับรูวาตนมีความตื่นเตน วิตก
กังวลหรือกลัว จากการกระตุนของรางกาย ในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมาก จะทําใหการทํางาน
นั้นไมไดผลดี หากบุคคลนั้นรับรูวาตนเองมีความวิตกกังวลในระดับสูง ก็จะคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถที่จะทํางานนั้นไดในระดับต่ํา 

นอกจากนั้น แบนดูรา ยังไดเสนอวา ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนมี 3มิติ คือ 
1. มิติเกี่ยวกับปริมาณหรือระดับของความคาดหวัง (Magnitude or Level) เปนการคาดหวงั

ของบุคคลวา จะทํางานไดสําเร็จในระดับไหนเมื่อถูกเสนองานที่มีระดับความยากแตกตางกัน 
2. มิติเกี่ยวกับการแผขยาย (Generality) ประสบการณบางอยางจะชวยใหบุคคลมีความ

คาดหวังวา ตนสามารถนําส่ิงที่รอบรูไปใชในสถานการณอ่ืนได 
3. มิติเกี่ยวกับความเข็มแข็งหรือความมั่นใจ (Strength or Confidence) หากวาบุคคลไม

มั่นใจในความสามารถของตน เมื่อประสบเหตุการณที่ไมเปนไปตามที่คิดไว ก็จะทําใหความ
คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองลดลง แตในทางตรงกันขาม หากมีความเข็มแข็งหรือมี
ความมั่นใจมาก บุคคลก็จะมีความมานะพยายาม แมจะประสบเหตุการณที่ไมสอดคลองกับสิ่งที่
คาดหวังก็ตาม จะทําใหมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดของแบนดูรา ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการรับรูและการคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่จะเปนแรงจูงใจภายใน (Cognitive Motivational Mediator) ซ่ึงจะ
ชวยใหผูที่คาดหวังความสามารถของตนไดใกลเคียงกับความเปนจริงประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน 
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง จึงอาจจะสรุปไดวา ความคาดหวังก็

คือ ความเชื่อของมนุษยที่มีอยูในตัวบุคคลทุกคนที่ตั้งใจทําอะไรแลว จะมีความคาดหวังวาคงจะ
ไดรับผลตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งที่ทํานายไว  ทั้งนี้เพื่อเปนกําลังใจที่จะนําไปสูความภาคภูมิใจ
ของตนเองตามความสามารถที่มีอยูของบุคคลนั้น ๆ จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการกระทําและกล
ยุทธในการใชสติปญญาที่มีเปาหมาย 
 
ตอนที ่5 งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ตองการในการเขารับการฝกอบรมหรือเขาเรียนในสถาบันตาง ๆ ซ่ึงมีผูที่อางถึงไวหลายทานมีทั้ง
งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ คือ 

งานวิจัยภายในประเทศ 
 รัชนีนารถ  มณีพงศ (2530: บทคัดยอ) ศึกษาความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ในเขตภาคกลาง โดยจําแนกตามตัวแปรดาน เพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ระดับการศึกษาของบิดามารดา ระดับรายไดและอาชีพของบิดามารดา พบวาไมวาจําแนก
ตามตัวแปรดานใดก็ตาม นักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้นเรียนสนใจในอาชีพหมวดวิชาชีพ วิชาการมากที่สุด 
โดยนักเรียนชายใหเหตุผลวาเปนอาชีพที่มีรายไดดีมีคาตอบแทนสูงมากที่สุด นักเรียนหญิงให
เหตุผลวาเปนอาชีพที่มีโอกาสไดชวยเหลือบุคคลอื่นอันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
มากที่สุด 

ทรงวุฒิ   วัฒนขจร ( 2533 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยศึกษาองคประกอบที่จูงใจในการ
มาเรียนของนักศึกษาสายสามัญนอกระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีองคประกอบดานการสนับสนุนในการเรียน ดานฐานะทางเศรษฐกิจ 
ดานความสนใจสวนตัว และดานการมองเห็นความกาวหนาในอาชีพ อยูในระดับปานกลาง และ
พบวา นักศึกษามีระดับองคประกอบที่จูงใจในการมาเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

มณฑา  ทัสนประดับ ( 2533 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาถึงเหตุผลในการเขาเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของผูจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด
เชียงราย พบวา เหตุผลในการเขาเรียน คือ ตองการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางการเรียน 
เพื่อนําความรูไปเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตองการคุณวุฒิเพิ่มและเขาเรียนเพราะวามีผูชักชวน
ใหเรียน 
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ณัฐวุฒิ  ธรรมกุลมงคล (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบดานแรงจูงใจในการ

เขาเรียนของนักศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึกษานอกระบบในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาที่จบชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน กับที่
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอนุปริญญา มีระดับแรงจูงใจในการเขาเรียนสูงกวานักศึกษาที่จบ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สําหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพในระดับชางฝมือ มีระดับแรงจูงใจในการ
เขาเรียนสูงกวากลุมที่ประกอบอาชีพคาขายอาชีพบริการ ผูใชแรงงาน และผูที่ยังไมไดประกอบ
อาชีพ นักศึกษาที่ประกอบอาชีพบริการและอาชีพระดับชางฝมือ มีระดับแรงจูงใจในการเขาเรียนสูง
กวากลุมที่ยังไมไดประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่ประกอบอาชีพระดับวิชาชีพ เหตุผลในการเขา
เรียน เพื่อหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน เพื่อตองการเปนพอแมที่ดี เพื่อหางานใหม เพื่อ
ตองการเพื่อนใหม เพื่อตองการประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เพื่อตองการเขาใจปญหาของ
สังคม เพื่อตองการรูสึกเปนเจาของ เพื่อหลีกหนีปญหาสวนตัว และเพื่อยกระดับการศึกษา ความ
ตองการเหลานี้มีความสําคัญเรียงลําดับดังกลาว นอกจากนี้ ยังพบวา หลักสูตรการศึกษาผูใหญที่มี
ความสนใจมาก ไดแก โปรแกรม งานอดิเรก และหลักสูตรการพักผอนหยอนใจ สวนหลักสูตร
วิชาชีพไดรับความสนใจเปนอันดับรองลงมา 

ทองหลอ  นาคหอม (2535:  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทของนิสิตวิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา แรงจูงใจในการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทของนิสิตวิชาเอกบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจอันดับแรกคือ ดานเหตุผลสวนตัว รองลงมาคือดานหนาที่
ราชการ ดานสถาบัน ดานคาใชจายในการศึกษา และดานการชักจูงของบุคคลและสื่อตามลําดับ 

เสาวนีย  พนัสสรณ ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการเขาเรียนภาษา
ของผูเรียนในโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศของภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจ ในการเขาเรียนภาษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา แรงจูงใจอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ การเรียนเพื่อรู กับการติดตอสัมพันธกับ
ผูอ่ืน อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานการประกอบอาชีพ ดานการนําความรูไปชวยเหลือ
ชุมชน และการทําตามความคาดหวังของคนอื่น สวนแรงจูงใจอยูในระดับนอยมีดานเดียวคือดาน
เพื่อหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยู 

รังรอง  สีทองดี ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอ
ปริญญาโท ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  โดยแบงแรงจูงใจออกเปน 
6 ดาน คือ  ดานการติดตอสัมพันธ  การทําตามความคาดหวังของผูอ่ืน การประกอบอาชีพ การหลีก
หนีจากสภาพที่เปนอยู  การนําความรูไปชวยเหลือชุมชนและการเรียนเพื่อรู ผลการวิจัยพบวา นิสิต
ปริญญาโท มีแรงจูงใจในการศึกษาทุกดานในระดับสูง และพบวา นิสิตเพศชายมีแรงจูงใจในดาน
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การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูงกวาผูหญิง นิสิตที่มีอายุมากกวา 46 ป มีแรงจูงใจดานการติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืนและดานการเรียนเพื่อรูสูงกวานิสิตที่มีอายุนอยกวา และนิสิตที่สมรสแลวมี
แรงจูงใจดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนมากกวานิสิตที่เปนโสด 

ละมัยภรณ  เพียงไธสง (2537: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษา
ตอโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอ
โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา แรงจูงใจในการเลือกเขา
ศึกษาตอมีดานเหตุผลสวนตัวอยูในระดับมาก รองลงมาดานบุคลากร ดานคาใชจายในการศึกษา 
ดานการเรียนการสอน ดานสถาบัน และดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ ตามลําดับอยูใน
ระดับปานกลาง   และจากการเปรียบเทียบพบวานักเรียนชายและหญิง มีแรงจูงใจในการเลือกเขา
ศึกษาตอ โดยสวนรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทิพวัลย  ปนะกาลัง ( 2539 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ศึกษาศาสตร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานบุคลากร ดานการเรียนการ
สอน  ดานสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว และดานอิทธิพลการชักจูงของบุคคลและสื่อนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงมีแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอไมแตกตางกัน 

บัวขาว  กมลศิลป (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยแรงจูงใจการเขาศึกษาโดยวิธีเรียน
ทางไกลของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา มีแรงจูงใจเขาศึกษา
สายสามัญโดยวิธีเรียนทางไกล เปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลสวนตัว ดานหนาที่การงาน ดาน
สถาบัน และคาใชจายในการศึกษาอยูในระดับมาก  สวนดานอิทธิพลตอการชักจูงของบุคคลและ
ส่ือ อยูในระดับปานกลาง ระดับแรงจูงใจในการเขาศึกษาสายสามัญโดยวิธรการเรียนทางไกล ของ
นักศึกษาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกันระหวางเพศชาย
และเพศหญิง และระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเวนดานเหตุผล
สวนตัวระหวางเพศชายและเพศหญิง  มีแรงจูงใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ชวน  มณีวรรณ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญของผูนําทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัย  พบวา แรงจูงใจในการเขาเรียน
หลักสูตรการศึกษาสายสามัญของผูนําทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเรียน
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เพื่อรู ดานการนําความรูไปชวยเหลือชุมชน ดานการประกอบอาชีพ  ดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน
และดานการหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยู ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของผูนําทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตาง เมื่อพิจารณา พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําความรูไป
ชวยเหลือชุมชน เพศชายและเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย
มีแรงจูงใจในการเขาเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญดานการนําความรูไป
ชวยเหลือชุมชนมากกวาเพศหญิง 

 มานิตย อักษรกุล   (2544: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการการเขารวมกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง จังหวัดพังงา 
ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบความตองการการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง จังหวัดพังงา ตามตัวแปรเพศและระดับชั้นป 
พบวา นักเรียนนักศึกษาเพศตางกันมีคามตองการการเขารวมกิจกรรมในภาพรวมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศหญิงมีความตองการการเขารวมกิจกรรม มากกวาเพศชาย 

 สุนัย  แยมแสงสังข  (2542 : บทคัดยอ) การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองทางดาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของทหารกองประจําการ สังกัดกรมทหารราบที่ 13 จังหวัด
อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีความตองการเลือกศึกษา 3 วิชาชีพ โดยใหเหตุผลวาเลือก
วิชาชีพที่คิดวาสามารถนําไปประกอบอาชีพไดงาย ทั้งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม และกอนปลด
ประจําการสวนใหญตองการใหทางหนวยงานติดตอหางานใหทําตามวิชาชีพที่ไดฝกอบรม รอยละ 
58.0  

 สุเมธ    ลุงใหญ   (2546: บทคัดยอ) การศึกษาความตองการของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนตอการจัดกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบความตองการของนักเรียน จําแนกตามเพศ 
รวมทั้ง 3 ดาน คือ ดาน กิจกรรมนักเรียน ดานระเบียบวินัยนักเรียน และดานสวัสดิการนักเรียน 
พบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความตองการตอการจัดกิจการนักเรียน ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
งานวิจัยตางประเทศ 
วรูม (Vroom 1970: 10) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญของการทํางานวา

แรงจูงใจมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคลอยางตอเนื่อง เพราะการทํางานใดก็ตามถาจะใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ความสามารถทักษะในการทํางานของบุคคล 
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2. การจูงใจเพื่อใหโนมนาวบุคคลใหใชความสามารถ หรือทักษะในการทํางาน 
โรเซ็นเบิรก และคนอื่น ๆ ( Rosenberg and others 1970 : 215-216 )  ไดทําการวิจัยเร่ือง 

คานิยมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบวา
คานิยมที่สําคัญมิไดอยูที่การมีรายได และเกียรติภูมิสูงเทานั้น แตอยูที่ความพอใจดานอื่น ๆ อีก 
ไดแก การเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถ และความถนัดพิเศษเปนงานที่มีรายไดดี เปด
โอกาสใหทํางานรวมกับผูอ่ืนมากกวาที่จะอยูกับส่ิงของ  เปดโอกาสใหไดใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรคไดทันที ทําใหมีเกียรติและสถานภาพทางสังคมสูง การมีอนาคตที่มั่นคง ปลอดภัย เปด
โอกาสใหมีอิสระอยางเต็มที่ มีโอกาสไดใชภาวะผูนําและไดชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ 

 มอรสเตนและสมารท   (Morstain and Smart  1974 : 83-89) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจที่
ทําใหผูใหญในสหรัฐอเมริกาเขาเรียนในสถานศึกษา โดยใชแบบวัดการเขาเรียนตอ EPS (Education 
Participation Scale ) กับนักศึกษาผูใหญ จํานวน 611 คน โดยไดแบงแรงจูงใจออกเปน 6 ดาน คือ 
ดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  ดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืน  ดานการนําความรูไป
ชวยเหลือชุมชน  ดานการประกอบอาชีพ  ดานการหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยู และดานการเรียนรู 
ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่ผูใหญใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานการเรียนเพื่อรูและดานการ
ประกอบอาชีพ สวนแรงจูงใจที่มีนอยที่สุด คือ การหลีกหนีจากสภาพที่เปนอยูและดานการนํา
ความรูไปชวยเหลือชุมชน เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพศและอายุกับแรงจูงใจในการเขาเรียน
แตละดาน พบวา ผูที่มีอายุนอยมีแรงจูงใจในการเขาเรียนดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูง สวน
เพศชายมีแรงจูงใจในการเขาเรียนดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืนสูง และเพศหญิงมาเรียน
เพราะตองการมีความรู 

วัตสัน และคณะ (M.R.Watson and others 1997: 627-635) ไดศึกษาความพึงพอใจใน
อาชีพของนักเรียนมัธยมชาวแอฟริกาใตผิวดํา จํานวน 216 คน ตามเพศ อายุ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความรูเกี่ยวกับตนเองและอาชีพ โดยใชแบบทดสอบของฮอลแลนด (19/3) 
พบวาวัยรุนสวนมากพอใจในอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม อาชีพประเภทงาน
วิทยาศาสตรและเทคนิคและอาชีพที่มีสถานภาพสูง 

ซุย ลัน  เตียน  (Tien, Hsiu – Lan 1997) ไดศึกษาลักษณะความสนใจในอาชีพของ
นักเรียนมัธยมชาวไตหวัน ตามแบบฮอลแลนด (Hollan) กาติ (Gati) และเทรซี่ (Tracy) พบวา
นักเรียนชายสวนมากมีความสนใจในอาชีพประเภทงานชางฝมือและกลางแจงกับอาชีพประเภท
งานวิทยาศาสตรและเทคนิค ในขณะที่นักเรียนหญิงสวนมากมีความสนใจในอาชีพงานประเภท
ศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม กับอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตรและเทคนิค 

คอนรอย (Conroy, C.A. 1997 : 24-8 ) ศึกษาการเลือกอาชีพในเด็กหนุมสาวชนบท โดย
เก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับตําบลของพวกเพนซิลวาเนีย 
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จํานวน 612 คน พบวา โอกาสในการเลือกอาชีพในความคิดของนักเรียนมีผลมาจากเพศ ระดับเกรด
เฉลี่ย ความรูเกี่ยวกับอาชีพ  โอกาสในอาชีพและอาชีพของบิดา ซ่ึงพบวาในเรื่องเงินเดือนของ
นักเรียนมักจะสูงกวาคาปกติในตลาดแรงงานทองถ่ิน นักเรียนหญิงมีทัศนคติในอาชีพของเพศหญิง
นอยกวาเมื่อ 25-30 ป ที่ผานมา นักเรียนที่มีภูมิหลังดีจะเลือกอาชีพที่มีสถานภาพสูงกวานักเรยีนทีม่า
จากครอบครัวที่มีปญหา นอกจากนั้นยังพบอีกวาในดานความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน 
อาชีพในอุดมคติของนักเรียนที่มีเกรดสูงจะมีสถานภาพทางอาชีพสูงกวานักเรียนที่มีเกรดต่ํา 

งานวิจัยดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น ช้ีใหเห็นวาบุคคลที่จะประสบความสําเร็จหรือกวา
ที่จะไดรับความสําเร็จอะไรมา หรือแมแตทางดานการศึกษา เราจะเห็นวานักเรียนที่มีความแตกตาง
กันในเรื่องของเพศ สถานภาพ และเรื่องอื่น ๆ ตางกัน ยอมจะมีความคาดหวัง ความมุงหวังที่จะ
นําไปสูความตองการที่แตกตางกันออกไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปน
จริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุนที่ 62 
ประจําป 2548 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Studies)   

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล  โดยมี
รายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพ ในศูนย
ศิลปาชีพบางไทรฯ   รุนที่  62  ประจําป  2548  จํานวน  329  คน  ตามจํานวนในตารางขางลางนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนนักเรียนในแตละแผนก  รุนที่  62   ประจําป  2548 
 

รายช่ือแผนก จํานวนนักเรียน รายช่ือแผนก จํานวนนักเรียน 
1. แผนกชางไมเครื่องเรือน 10 13. แผนกเปาแกว 22 
2. แผนกเครื่องหนัง 4 14. แผนกผาบาติก 9 
3. แผนกประดิษฐหัวโขน 14 15. แผนกชางเชื่อมโลหะ 19 
4. แผนกตัดเย็บเสื้อผา 17 16. แผนกเครื่องเคลือบดินเผา 12 
5. แผนกแกะสลักไม 4 17. แผนกจิตรกรรมประยุกต 11 
6. แผนกเครื่องเรือนหวาย 8 18. แผนกเขียนภาพสีน้ํามัน 49 
7. แผนกสอดยานลิเภา 6 19. แผนกเขียนภาพลายไทย 26 
8. แผนกทอผาไหม 6 20. แผนกผักตบชวา 2 
9. แผนกทอผาลายตีนจก 4 21. แผนกศิลปประดิษฐ 3 
10. แผนกจักสานไมไผลายขิด 9 22. แผนกบานทรงไทย  และ 

      แผนก ปนตุกตาชาววัง 
9 

11. แผนกปกผา 9 23. แผนกชางเครื่องยนต 54 
12. แผนกประติมากรรม 14 24. แผนกโภชนาการ 5 

***  หมายเหตุ : บางแผนกไมมีนักเรียนจึงไมไดทําการเปดอบรม 
63 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

64

 กลุมตัวอยาง   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนรุนที่ 62   ประจําป 2548 โดยใชวิธีการ

สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชสูตรการสุมตัวอยางของ Taro Yamane ใน
กรณีที่ทราบจํานวนประชากร และกําหนดคาความคลาดเคลื่อน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 181 คน ดังตอไปนี้  
ตารางที่  2   แสดงการสุมตัวอยางผูเขารับการฝกอบรม   จํานวน    181   คน   

 
แผนก รายชื่อแผนก แยกแตละแผนก รวมทั้งแผนก 
ที่ แผนกที่เก่ียวกับผา ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
1 แผนกตัดเย็บเสื้อผา 17 10 
2 แผนกทอผาไหม 6 3 
3 แผนกทอผาลายตีนจก 4 2 
4 แผนกปกผา 9 5 
5 แผนกผาบาติก 9 5 
 รวม 45 25 

45 25 

 แผนกที่เก่ียวการจักสาน ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
6 แผนกเครื่องเรือนหวาย 8 5 
7 แผนกสอดยานลิเภา 6 3 
8  แผนกจักสานไมไผลายขิด 9 5 
9 แผนกผักตบชวา 2 2 

10 แผนกชางไมเครื่องเรือน 10 5 
11 แผนกเครื่องหนัง 4 2 
12 แผนกประดิษฐหัวโขน 14 7 
13 แผนกแกะสลักไม 4 2 
14 แผนกประติมากรรม 14 7 
15 แผนกเปาแกว 22 16 
16 แผนกศิลปประดิษฐ 3 2 
17 แผนกเครื่องเคลือบดินเผา 12 6 
18 แผนกบานทรงไทย ฯ  9 5 
19 แผนกโภชนาการ 5 3 

 รวม 122 70 

122 70 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

แผนก รายชื่อแผนก แยกแตละแผนก รวมทั้งแผนก 
ท่ี แผนกทีเ่กี่ยวกบัการเขียน ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
20 แผนกจิตรกรรมประยุกต 11 6 
21 แผนกเขียนภาพสีน้ํามัน 49 27 
22 แผนกเขียนภาพลายไทย 29 16 
 รวม 89 49 

89 49 

 แผนกทีเ่กี่ยวกบัเคร่ืองจักร ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
23 แผนกชางเชื่อมโลหะ 19 10 
24 แผนกชางเครื่องยนต 54 27 
 รวม 73 37 

73 37 

 รวมท้ังหมด   329 181 
 

ตารางที่ 3   แสดงสรุปนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในแผนกตาง ๆ  
 

จํานวนนักเรียนในแผนกตาง ๆ (คน) ประชากร กลุมตัวอยาง 
แผนกที่เกี่ยวกับผา 45 25 
แผนกเกี่ยวกับงานฝมือ 122 70 
แผนกเกี่ยวกับการเขียน 89 49 
แผนกเกี่ยวกับเครื่องจักร 73 37 

รวม 329 181 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ   อายุ   อาชีพของบิดามารดา  อาชีพเดิมของนักเรียน  และ
สาขาวิชาชีพที่เรียน 

     2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรม
ที่จะไดรับจากการที่สมัครเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความตองการ 4 ดาน คือ ความตองการ
พื้นฐานของมนุษย ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย ความตองการทางดานสังคม ความ
รักและการยอมรับจากผูอ่ืน และ ความตองการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช ในการศึกษาวิจั ยในครั้ งนี้  เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
ประกอบดวยขอคําถามลักษณะคําถามปลายปด และแบบปลายเปด   จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 2 คร้ัง  โดยที่ แบบสอบถามชุดที่ 1  แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ไดแก เพศ   อายุ ความทุพพลภาพสถานภาพ
สมรส อาชีพเดิมของนักเรียน    อาชีพของมารดาบิดา รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน 
สาขาวิชาที่เรียน และระยะเวลาในการสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนผูที่เขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ฯ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 40 ขอ ตามแบบของลิเคอรท   (Likert Rating Scale) 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ดังนี้ 

มากที่สุด  ใหระดับคะแนน  5 
มาก  ใหระดับคะแนน  4 
ปานกลาง  ใหระดับคะแนน  3 
นอย  ใหระดับคะแนน  2 
นอยที่สุด  ใหระดับคะแนน  1 

  โดยเกณฑการแปลความหมายคะแนนในการพิจารณาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑประมาณ
คาของ เบสต (Best 1978: 186-187) ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย    4.50  -  5.00  หมายถึง มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย    3.50  -  4.49   หมายถึง มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย    2.50  – 3.49 หมายถึง มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย    1.50  – 2.49 หมายถึง มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงนอย 
คาคะแนนเฉลี่ย    1.00  – 1.49 หมายถึง มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงนอยที่สุด 

        ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจากการสมัครเขารับการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร 
       ตอนทายของแบบสอบถาม จะถามที่อยู พรอมเบอรโทรศัพท ที่สามารถติดตอไดในอีก 
2  เดือนขางหนา หลังจากที่จบการฝกอบรมไปแลว 
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แบบสอบถามชุดที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชหลังจากที่ผานการฝกอบรม
ไปแลว 2 เดือน โดยแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ไดแก เพศ   อายุ ความทุพพลภาพสถานภาพ
สมรส อาชีพเดิมของนักเรียน    อาชีพของมารดาบิดา รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน 
สาขาวิชาที่เรียน และระยะเวลาในการสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําวิชาชีพไปใช หลังจากที่จบหลักสูตรการฝกอบรมจาก
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ไปแลว 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับผลของการนําวิชาชีพไปใช และส่ิงที่เกิดขึ้นแกผูผานหลักสูตรการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
 ตอนทายของแบบสอบถาม จะขอความกรุณาเบอรโทรศัพทของเพื่อน ๆ รวมรุน
เดียวกัน เทาที่ติดตอกัน 5 คน  

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ขึ้นตามเนื้อหาของความตองการในการฝกอบรม

และตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งวัตถุประสงค

ของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามโดยครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค โดยสรางขึ้นเองและ

ประยุกตจากเครื่องมือที่มีผูวิจัยคนอื่น ๆ ไดใชวิจัยแลว 
 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพ โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญวามีความสอดคลอง ครอบคลุมหรือไม พรอมกับปรับปรุงแกไขเนื้อหา ภาษา  
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช 

(Try out) กับนักเรียนจํานวน 30 คน ในแผนกตาง ๆ เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความคาดหวัง 0.94 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความ
เปนจริง 0.89    และเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา วานักเรียนไมเขาใจ สงสัย และ
ดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสม หลังจากนั้น นําเครื่องมือไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจริงตอไป 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ยื่นคํารองตอภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทําหนังสือถึง 

รองประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ  เพื่อขอความรวมมือในการเขาศึกษาขอมูล  
ดําเนินการวิจัย  ทดลองเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูล  

 2. การดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปแจกแบบสอบถามดวยตนเอง (โดยได
ขอความรวมมือใหหนวยประสานงานที่รับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียนเปนผูแจกแบบสอบถามให)  

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น   ดําเนินการเก็บขอมูล 2 คร้ัง  คร้ังแรกเมื่อวันที่นักเรียน
ใกลจบการฝกอบรมกําหนดวันกอนรับประกาศนียบัตร   (ปลายเดือน ตุลาคม 2548)  ได
แบบสอบถามกลับคืน  จํานวน 123 ฉบับ      และ คร้ังที่ 2 เก็บหลักจากที่นักเรียนจบไปแลว 2 เดือน 
(ปลายธันวาคม 2548 – ตนเดือน มกราคม 2549) ไดแบบสอบถามกลับคืน 69 ฉบับ 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามครบแลว ไดตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม   สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/FW 
(The Statistical Package for the Social Sciences / For Windows) ในการวิเคราะหขอมูลจากนั้นนํา
ผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสถิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ใชสถิติรอยละ (Percentage) 

 2. ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม ใชสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. เปรียบเทียบความคาดหวัง และสภาพความเปนจริง ของผูเขารับการฝกอบรม  โดย
จําแนกตามตัวแปร คือ  เพศ  อายุ  อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาที่
เรียน    โดยใช t – test เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม นั่นคือ เพศ   และ
ทดสอบคา F – test ในกรณีของการทดสอบความแตกตางที่มีกลุมตัวอยาง 3  กลุมขึ้นไป นั่นคือ  
อายุ   อาชีพเดิมของนักเรียน    อาชีพของมารดาบิดา   สาขาวิชาที่เรียน  และใช  Post – hoc 
Comparison  เพื่อหาความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffe 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ แสดงผลการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ แลวนําเสนอ
ประกอบคําบรรยาย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริง
ในการเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผู
เขารับการฝกและผานการฝกอบรมที่เปนกลุมตัวอยาง และไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน  123  
ฉบับ คิดเปนรอยละ  68.0    มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกออกเปน  7  ตอน กลาวคือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพ     
บางไทรฯ  

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปา
ชีพบางไทรฯ 

 ตอนที่ 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวัง และสภาพความ
เปนจริง ของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  
 ตอนที่ 5  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวัง และสภาพความเปน
จริง ของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ โดยจําแนกตามตัวแปร คือ  เพศ อายุ 
อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาที่เรียน 
 ตอนท่ี 6 วิเคราะหการนําผลของการฝกอบรมที่ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ไปใช หลังจาก
ที่จบหลักสูตรการฝกอบรมไปแลว 
 ตอนที่ 7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมในการเขารับการ
ฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
  

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทัว่ไปของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง จํานวน  

123 คน ไดแก  เพศ  อายุ  ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อาชีพของบิดามารดา   อาชีพเดิมของ
นักเรียน   รายไดเฉลี่ยตอเดือน  รายจายเฉลี่ยตอเดือน     และสาขาวิชาที่เรียน   วิเคราะหดวย
คาความถี่   และคารอยละ   ดังผลการวิเคราะหในรูปตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  4  แสดงขอมูลสถานภาพทัว่ไปของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 

 
สถานภาพ จํานวน (n) รอยละ 

เพศ   
ชาย 78 63.4 
หญิง 45 36.6 

รวม 123 100 
อายุ   

15  -  24  ป 74 60.2 
25  -  34  ป 34 27.6 
35  -  44  ป 15 12.2 
45   ป ขึ้นไป - - 

รวม 123 100 
ความพรอมทางรางกาย   

รางกายปกต ิ 111 90.2 
รางกายพิการ 12 9.8 

รวม 123 100 
สถานภาพสมรส   

โสด 117 95.1 
สมรส 6 4.9 

รวม 123 100 
อาชีพของบิดามารดา   

รับราชการ - - 
รัฐวิสาหกจิ - - 
เกษตรกรรม 83 67.5 
คาขาย 16 13.0 
อ่ืน ๆ 24 19.5 

รวม 123 100 
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ตารางที่   4 (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (n) รอยละ 
อาชีพเดิมของนักเรียน   

อาชีพสวนตวั 10 8.1 
ชวยผูปกครองประกอบอาชพี 53 43.1 
อ่ืน ๆ เชน วางงาน กําลังศึกษา 60 48.8 

รวม 123 100 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   

ต่ํากวา 5,000 บาท 115 93.5 
5,001  -   10,000  บาท 5 4.1 
10,001  -  15,000 บาท - - 
15,001  บาท  ขึ้นไป 3 2.4 

รวม 123 100 
รายจายเฉล่ียตอเดือน   

ต่ํากวา 3,000 บาท 91 74.0 
3,001  -   4,500  บาท 29 23.6 
4,501  บาท  ขึ้นไป 3 2.4 

รวม 123 100 
สาขาวิชาชพีท่ีฝกอบรม   

แผนกผา 27 22.0 
แผนกงานฝมอื 33 26.8 
แผนกงานเขียน 24 19.5 
แผนกเครื่องจกัรกล 39 31.7 

รวม 123 100 
 
  จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา ผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน 123 คน เมื่อจําแนกตาม
เพศพบวา  สวนมากเปนเพศชาย  มีจํานวน 78 คน   คิดเปนรอยละ 63.4  และ เปนหญิง จํานวน 45 
คน คิดเปนรอยละ 36.6  
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 ดานอายุ  พบวา กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด คือมีอายุ 15 – 24 ป จํานวน 74 คน  คิดเปน
รอยละ 60.2  รองลงมาคือ อายุ 25 – 34 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 27.6  และ อายุ 35 – 44 ป  
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.2  ตามลําดับ 
 ความพรอมดานรางกาย  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีรางกายปกติ จํานวน 
111 คน  คิดเปนรอยละ 90.2  และรางกายพกิาร  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.8 
 สถานภาพสมรส พบวา สวนมากแลวเปนโสด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ  95.1  
และสมรสแลว จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 4.9 
 อาชีพของบิดามารดา พบวา บิดามารดามีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จํานวน 83 คน  
คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาเปนอาชีพอ่ืน ๆ  จํานวน 24  คน คิดเปนรอยละ 19.5 สวนที่เหลือเปน
อาชีพคาขาย  จํานวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 13.0 
 อาชีพเดิมของนักเรียน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม อ่ืน  ๆ เชน วางงาน กําลังศึกษา มาก
ที่สุด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมา ชวยเหลือผูปกครองประกอบอาชีพ จํานวน 53 
คน คิดเปนรอยละ 43.1 สวนอาชีพสวนตวั จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.1  ตามลําดับ 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 93.5 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.1   และ 15,001 บาท 
ขึ้นไป  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.4    
 รายจายเฉลีย่ตอเดือน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีการจายต่ํากวา 3,000 บาท มากที่สุด  
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมา คือ 3,001 – 4,500 บาท  จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
23.6 และ 4,501 บาท ขึ้นไป จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 สวนสาขาวิชาชีพที่เขารับการฝกอบรม พบวา แผนกเครื่องจักร มีมากที่สุด จํานวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 31.7  สวนรองลงมาแผนกงานฝมือ จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 26.8  แผนก
งานเขียน  จํานวน 27  คน  คิดเปนรอยละ  19.5  และ แผนกผา  24 คน คิดเปนรอยละ 22 
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ตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลความคาดหวงัของผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชพีบางไทรฯ  
 
ตารางที่ 5  ระดับความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศนูยศิลปาชีพบางไทรฯ ในดาน 
  ความตองการทั้ง 4 ดาน 

N =123 
ความคาดหวัง ความตองการดานตาง ๆ จํานวน 

x  S.D ระดับ ขอที่ 
ความตองการดานรางกาย     

1 ความพรอมของที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่ฝกอบรม 123 3.49 0.78 ปานกลาง 
2 หองน้ํามีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ 123 3.32 0.87 ปานกลาง 
3 ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม 123 3.44 1.07 ปานกลาง 
4 มีอาหารเพียงพอตอความตองการในแตละมื้อ 123 3.48 1.22 ปานกลาง 
5 มีอาหารหลากหลายในแตละมื้อ 123 3.37 1.10 ปานกลาง 
6 อาหารในแตละวันมีคุณคาทางโภชนาการ 123 3.37 0.93 ปานกลาง 
7 มีเครื่องนุงหมเพียงพอสําหรับความตองการ 123 3.66 0.97 มาก 
8 เครื่องนุงหมมีขนาดเหมาะสมกับผูสวมใส 123 3.50 0.93 มาก 
9 มีหองพยาบาลสําหรับการรักษา พยาบาลเบื้องตน 123 3.63 1.07 มาก 
10 ความพรอมของการรักษาพยาบาลเบื้องตน 123 3.62 0.96 มาก 
 รวม 123 3.48 0.69 ปานกลาง 

ขอที่ ดานความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  x  S.D ระดับ 
1 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะอยูระหวางการ

ฝกอบรม 123 3.53 1.15 มาก 

2 มีความปลอดภัยในการเดินทางจากที่พักไปยังโรงฝกอบรม 123 3.48 1.16 ปานกลาง 
3 มีความปลอดภัยในระหวางการฝกอบรม 123 3.75 1.06 มาก 
4 มีประกันอุบัติเหตุจากการเขารับการฝกอบรม 123 3.24 1.29 ปานกลาง 
5 บรรยากาศของการฝกอบรมสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี 123 3.85 1.13 มาก 
6 มีคาเบี้ยเลี้ยงเพียงพอและเหมาะสมในระหวางการฝกอบรม 123 3.55 1.35 มาก 
7 มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกาย 123 3.69 0.98 มาก 
8 สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบอาชีพได 123 4.00 1.09 มาก 
 รวม 123 3.63 0.89 มาก 
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ตารางที่  5  (ตอ) 

N =123 
ความคาดหวัง ความตองการดานตาง ๆ จํานวน 

x  S.D ระดับ ขอที่ 
ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน     

1 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 123 3.48 1.00 ปานกลาง 
2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูฝก 123 3.70 0.97 มาก 
3 ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 123 3.38 0.95 ปานกลาง 
4 มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมเพื่อนและครูฝก 123 3.14 0.97 ปานกลาง 
5 มีกลุมเพื่อนที่สามารถไววางใจได 123 3.49 0.94 ปานกลาง 
6 กลุมเพื่อนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 123 3.50 0.97 มาก 
7 มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถาบันฝกอบรม 123 3.98 1.06 มาก 
8 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน 123 3.62 1.04 มาก 
9 นําความรูไปถายทอดใหคนอื่นได 123 3.56 1.03 มาก 
10 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม 123 4.15 1.01 มาก 
 รวม 123 3.59 0.77 มาก 

ขอที่ ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ ชื่อเสียง  x  S.D ระดับ 
1 งานฝมือของทานมักจะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ 123 3.28 0.97 ปานกลาง 
2 งานฝมือของทานไดรับการยกยองช่ืนชมจากครูฝก 123 3.31 1.04 ปานกลาง 
3 งานฝมือของทานไดรับเกียรติใหเปนตัวอยางแกเพื่อน ๆ 123 3.00 1.00 ปานกลาง 
4 งานฝมือของทานเปนที่สนใจของผูคนที่พบเห็น 123 3.24 0.98 ปานกลาง 
5 งานฝมือของทานสามารถทํารายไดอยูเสมอ 123 3.23 1.19 ปานกลาง 
6 ทานไดรับการยกยองจากกลุมเพื่อน ๆ 123 3.12 1.02 ปานกลาง 
7 ทานไดรับการยกยองจากครฝูกใหเปนปรากฏแกเพื่อน ๆ  123 3.02 1.03 ปานกลาง 
8 ทานไดรับการยกยองจากสถาบันฝกอบรม 123 2.93 1.05 ปานกลาง 
9 ทานสามารถตอบขอสงสัยของเพื่อนระหวางฝกอบรมได 123 3.15 1.03 ปานกลาง 
10 ผลงานของทานไดรับรองมาตรฐานใหวางจําหนายภายในศูนย ฯ 123 3.27 1.09 ปานกลาง 
 รวม 123 3.15 0.85 ปานกลาง 
 รวมทุกดาน 123 3.46 0.70 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5  พบวา  โดยภาพรวมแลวความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ

ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  รวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.46 , S.D=0.70)  แตเมื่อ
พิจารณารายดานแลว  พบวา ดานรางกาย โดยภาพรวมความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง ( x = 
3.48 , S.D=0.69)   และเมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอ 7  มีเครื่องนุงหม
เพียงพอสําหรับความตองการ อยูในระดับมาก   ( x = 3.66 , S.D=0.97) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ขอ 2 หองน้ํามีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.32 
, S.D=0.87)  ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  โดยภาพรวมความ
คาดหวังอยูในระดับมาก  ( x = 3.63 , S.D=0.89)   และเมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 8 สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบอาชีพได อยูในระดับ
มาก   ( x = 4.00, S.D=1.09) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 4  มีประกันอุบัติเหตุจากการเขารับ
การฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.24 , S.D=1.29) ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับ
จากผูอ่ืน โดยภาพรวมความคาดหวังอยูในระดับมาก     ( x = 3.59 , S.D=0.77)   และเมื่อพิจารณา
รายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 10 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม อยูใน
ระดับมาก   ( x = 4.15, S.D=1.01) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 4  มีช่ือเสียงเปนที่รูจักใน
กลุมเพื่อนและครูฝก อยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.14 , S.D=0.97) ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ 
ชื่อเสียง โดยภาพรวมความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.15 , S.D=0.85)   และเมื่อพิจารณา
รายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอ 2  งานฝมือของทานไดรับการยกยองชื่นชมจากครูฝก 
อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.31 , S.D=1.04) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 8 ทานไดรับการ
ยกยองจากสถาบันฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง  ( x = 2.93 , S.D=1.05)   
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ตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลสภาพความเปนจริงของผูเขารบัการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  
 
ตารางที่ 6 ระดบัสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชพีบางไทรฯ  
 ในดานความตองการทั้ง 4 ดาน  

N =123 
สภาพความเปนจริง ความตองการดานตาง ๆ จํานวน 

x  S.D ระดับ ขอที่ 
ดานรางกาย     

1 ความพรอมของที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่ฝกอบรม 123 3.36 0.83 ปานกลาง 
2 หองน้ํามีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ 123 3.22 0.88 ปานกลาง 
3 ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม 123 3.06 1.12 ปานกลาง 
4 มีอาหารเพียงพอตอความตองการในแตละมื้อ 123 3.15 1.18 ปานกลาง 
5 มีอาหารหลากหลายในแตละมื้อ 123 3.27 1.15 ปานกลาง 
6 อาหารในแตละวันมีคุณคาทางโภชนาการ 123 3.30 0.99 ปานกลาง 
7 มีเครื่องนุงหมเพียงพอสําหรับความตองการ 123 3.62 0.99 มาก 
8 เครื่องนุงหมมีขนาดเหมาะสมกับผูสวมใส 123 3.50 0.94 มาก 
9 มีหองพยาบาลสําหรับการรักษา พยาบาลเบื้องตน 123 3.62 1.08 มาก 
10 ความพรอมของการรักษาพยาบาลเบื้องตน 123 3.67 1.08 มาก 
 รวม 123 3.37 0.71 ปานกลาง 

ขอที่ ดานความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  x  S.D ระดับ 
1 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะอยูระหวางการ

ฝกอบรม 123 3.07 1.15 ปานกลาง 

2 มีความปลอดภัยในการเดินทางจากที่พักไปยังโรงฝกอบรม 123 3.25 1.14 ปานกลาง 
3 มีความปลอดภัยในระหวางการฝกอบรม 123 3.70 1.05 มาก 
4 มีประกันอุบัติเหตุจากการเขารับการฝกอบรม 123 2.76 1.30 ปานกลาง 
5 บรรยากาศของการฝกอบรมสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี 123 3.67 1.20 มาก 
6 มีคาเบี้ยเลี้ยงเพียงพอและเหมาะสมในระหวางการฝกอบรม 123 2.67 1.26 ปานกลาง 
7 มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกาย 123 3.67 1.04 มาก 
8 สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบอาชีพได 123 3.80 1.02 มาก 
 รวม 123 3.32 0.77 ปานกลาง 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

N =123 
สภาพความเปนจริง ความตองการดานตาง ๆ จํานวน 

x  S.D ระดับ ขอที่ 
ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน     

1 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 123 3.48 1.05 ปานกลาง 
2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูฝก 123 3.72 1.03 มาก 
3 ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 123 3.31 0.98 ปานกลาง 
4 มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมเพื่อนและครูฝก 123 3.08 0.99 ปานกลาง 
5 มีกลุมเพื่อนที่สามารถไววางใจได 123 3.25 1.02 ปานกลาง 
6 กลุมเพื่อนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 123 3.33 1.08 ปานกลาง 
7 มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถาบันฝกอบรม 123 3.97 1.06 มาก 
8 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน 123 3.58 1.09 มาก 
9 นําความรูไปถายทอดใหคนอื่นได 123 3.58 1.02 มาก 
10 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม 123 4.17 1.01 มาก 
 รวม 123 3.54 0.79 มาก 

ขอที่ ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ ชื่อเสียง  x  S.D ระดับ 
1 งานฝมือของทานมักจะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ 123 3.21 0.80 ปานกลาง 
2 งานฝมือของทานไดรับการยกยองช่ืนชมจากครูฝก 123 3.16 0.97 ปานกลาง 
3 งานฝมือของทานไดรับเกียรติใหเปนตัวอยางแกเพื่อน ๆ 123 2.90 0.85 ปานกลาง 
4 งานฝมือของทานเปนที่สนใจของผูคนที่พบเห็น 123 3.11 0.90 ปานกลาง 
5 งานฝมือของทานสามารถทํารายไดอยูเสมอ 123 2.97 1.04 ปานกลาง 
6 ทานไดรับการยกยองจากกลุมเพื่อน ๆ 123 3.08 1.00 ปานกลาง 
7 ทานไดรับการยกยองจากครฝูกใหเปนปรากฏแกเพื่อน ๆ  123 2.96 0.96 ปานกลาง 
8 ทานไดรับการยกยองจากสถาบันฝกอบรม 123 2.74 0.99 ปานกลาง 
9 ทานสามารถตอบขอสงสัยของเพื่อนระหวางฝกอบรมได 123 3.19 0.97 ปานกลาง 
10 ผลงานของทานไดรับรองมาตรฐานใหวางจําหนายภายในศูนย ฯ 123 2.94 1.10 ปานกลาง 
 รวม 123 3.02 0.72 ปานกลาง 
 รวมทุกดาน 123 3.31 0.63 ปานกลาง 
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 จากตารางที่  6   พบวา โดยภาพรวมแลวสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  รวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.31 , S.D=0.63)  แต
เมื่อพิจารณารายดานแลว  พบวา  ดานรางกาย โดยภาพรวมสภาพความเปนจริงอยูในระดับปาน
กลาง ( x = 3.37, S.D=0.71)   และเมื่อพิจารณารายขอแลว  พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอ 10 
ความพรอมของการรักษาพยาบาลเบื้องตน อยูในระดับมาก   ( x = 3.67 , S.D=1.08) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 3 ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม อยูใน
ระดับปานกลาง  ( x = 3.06 , S.D=1.12)   ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน  โดยภาพรวมสภาพความเปนจริง อยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.32 , S.D=0.77)   และ
เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 8  สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการ
ฝกอบรมไปประกอบอาชีพได อยูในระดับมาก   ( x = 3.80 , S.D=1.02) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ขอ 6 มีคาเบี้ยเล้ียงเพียงพอและเหมาะสมในระหวางการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง  
( x = 2.67 , S.D=1.26)  ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน โดยภาพรวมสภาพความเปน
จริงอยูในระดับมาก     ( x = 3.54 , S.D=0.79)   และเมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขอ 10 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม อยูในระดับมาก   ( x = 4.17, 
S.D=1.01) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 4  มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมเพื่อนและครูฝก อยูใน
ระดับปานกลาง     ( x = 3.08 , S.D=0.99)  ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ ชื่อเสียง โดยภาพรวม
สภาพความเปนจริงอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.31 , S.D=0.63)   และเมื่อพิจารณารายขอแลว 
พบวา ทุกขอ อยูในระดับปานกลาง และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอ 1   งานฝมือของทานมักจะ
ไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.21 , S.D=0.80) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ขอ 8 ทานไดรับการยกยองจากสถาบันฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง  ( x = 2.74 , 
S.D=0.99)   
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ตารางที่ 7  สรุประดับความคาดหวัง และสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน 
  ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  

 N = 123 
ความคาดหวัง ความเปนจริง ขอที ่ ความตองการ จํานวน 

x  S.D ระดับ x  S.D ระดับ 
1  ดานรางกาย 123 3.48 0.69 ปานกลาง 3.37 0.71 ปานกลาง 
2  ดานความมั่นคง และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 123 3.63 0.89 มาก 3.32 0.77 ปานกลาง 

3  ดานสังคม ความรัก และการยอมรับ
จากผูอื่น 123 3.59 0.77 มาก 3.54 0.79 มาก 

4  ดานการไดรับยกยองเกยีรติยศ  
ช่ือเสียง 

123 3.15 0.85 ปานกลาง 3.02 0.72 ปานกลาง 

 รวมทุกดาน 123 3.46 0.70 ปานกลาง 3.31 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7 พบวา ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม 
โดยภาพรวมทกุดาน อยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความคาดหวังมี
ความตองการดานความมัน่คง และความปลอดภัยในชวีิตและ ดานสังคม ความรัก และการยอมรับ
จากผูอ่ืนอยูในระดับมาก  สวนดานรางกาย และดานการไดรับยกยองเกยีรติยศ  ช่ือเสียง อยูในระดบั
ปานกลาง  ดานสภาพความเปนจริง มีความตองการดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน อยู
ในระดบัมาก สวนดานรางกาย ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  และดานการไดรับยก
ยองเกยีรติยศ  ช่ือเสียง  อยูในระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวัง และสภาพความเปนจริงของผู
เขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  โดยการใชการทดสอบคา  t-test 
ตารางที่ 8  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวัง และสภาพความเปนจริงของผู 
  เขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
 

ความคาดหวัง สภาพความ 
เปนจริง ความตองการดานตาง ๆ 

x  S.D x  S.D 
t Sig. 

ดานรางกาย       
1. ความพรอมของที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่ฝกอบรม 3.49 0.78 3.36 0.83 1.82 0.700 
2. หองน้ํามีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ 3.32 0.87 3.22 0.88 1.18 0.241 
3. ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม 3.44 1.07 3.06 1.12 3.64 0.000* 
4. มีอาหารเพียงพอตอความตองการในแตละมื้อ 3.48 1.22 3.15 1.18 3.38 0.001* 
5. มีอาหารหลากหลายในแตละมื้อ 3.37 1.10 3.27 1.15 1.24 0.214 
6. อาหารในแตละวันมีคุณคาทางโภชนาการ 3.37 0.93 3.30 0.99 0.79 0.426 
7. มีเครื่องนุงหมเพียงพอสําหรับความตองการ 3.66 0.97 3.62 0.99 0.54 0.585 
8. เครื่องนุงหมมีขนาดเหมาะสมกับผูสวมใส 3.50 0.93 3.50 0.94 -0.11 0.907 
9. มีหองพยาบาลสําหรับการรักษา พยาบาลเบื้องตน 3.63 1.07 3.62 1.08 0.11 0.907 
10. ความพรอมของการรักษาพยาบาลเบื้องตน 3.62 0.96 3.67 1.08 -0.68 0.493 

รวม 3.48 0.69 3.37 0.71 2.32 0.022* 
ดานความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน x  S.D x  S.D   

1. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะอยูระหวางการ
ฝกอบรม 3.53 1.15 3.07 1.15 4.04 0.000* 

2. มีความปลอดภัยในการเดินทางจากที่พักไปยังโรงฝกอบรม 3.48 1.16 3.25 1.14 2.48 0.014* 
3. มีความปลอดภัยในระหวางการฝกอบรม 3.75 1.06 3.70 1.05 0.57 0.569 
4. มีประกันอุบัติเหตุจากการเขารับการฝกอบรม 3.24 1.29 2.76 1.30 3.86 0.000* 
5. บรรยากาศของการฝกอบรมสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี 3.85 1.13 3.67 1.20 1.86 0.065 
6. มีคาเบี้ยเลี้ยงเพียงพอและเหมาะสมในระหวางการฝกอบรม 3.55 1.35 2.67 1.26 6.28 0.000* 
7. มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกาย 3.69 0.98 3.67 1.04 0.29 0.767 
8. สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบอาชีพได 4.00 1.09 3.80 1.02 2.42 0.017* 

รวม 3.63 0.89 3.32 0.77 4.17 0.000* 
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ตารางที่  8  (ตอ) 
 

ความคาดหวัง สภาพความ 
เปนจริง ความตองการดานตาง ๆ 

x  S.D x  S.D 
t Sig. 

ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน       
1.ไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 3.48 1.00 3.48 1.05 0.00 1.000 
2. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูฝก 3.70 0.97 3.72 1.03 -0.32 0.743 
3. ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก 3.38 0.95 3.31 0.98 0.83 0.404 
4. มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมเพื่อนและครูฝก 3.14 0.97 3.08 0.99 0.81 0.415 
5. มีกลุมเพื่อนที่สามารถไววางใจได 3.49 0.94 3.25 1.02 2.57 0.011* 
6. กลุมเพื่อนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 3.50 0.97 3.33 1.08 1.77 0.079 
7. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถาบันฝกอบรม 3.98 1.06 3.97 1.06 0.21 0.832 
8. มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน 3.62 1.04 3.58 1.09 0.51 0.610 
9. นําความรูไปถายทอดใหคนอื่นได 3.56 1.03 3.58 1.02 -0.17 0.861 
10. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม 4.15 1.01 4.17 1.01 -0.37 0.707 

รวม 3.59 0.77 3.54 0.79 0.91 0.360 
ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ ชื่อเสียง x  S.D x  S.D   

1. งานฝมือของทานมักจะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ 3.28 0.97 3.21 0.80 0.82 0.412 
2. งานฝมือของทานไดรับการยกยองช่ืนชมจากครูฝก 3.31 1.04 3.16 0.97 1.46 0.145 
3. งานฝมือของทานไดรับเกียรติใหเปนตัวอยางแกเพื่อน ๆ 3.00 1.00 2.90 0.85 1.17 0.241 
4. งานฝมือของทานเปนท่ีสนใจของผูคนที่พบเห็น 3.24 0.98 3.11 0.90 1.64 0.103 
5. งานฝมือของทานสามารถทํารายไดอยูเสมอ 3.23 1.19 2.97 1.04 2.88 0.005* 
6. ทานไดรับการยกยองจากกลุมเพื่อน ๆ 3.12 1.02 3.08 1.00 0.48 0.631 
7. ทานไดรับการยกยองจากครูฝกใหเปนปรากฏแกเพื่อน ๆ  3.02 1.03 2.96 0.96 0.66 0.509 
8. ทานไดรับการยกยองจากสถาบันฝกอบรม 2.93 1.05 2.74 0.99 2.08 0.039* 
9. ทานสามารถตอบขอสงสัยของเพื่อนระหวางฝกอบรมได 3.15 1.03 3.19 0.97 -0.49 0.619 
10.ผลงานของทานไดรับรองมาตรฐานใหวางจําหนายภายในศูนย ฯ 3.27 1.09 2.94 1.10 3.12 0.002* 

รวม 3.15 0.85 3.02 0.72 1.90 0.060 
รวมทุกดาน 3.46 0.70 3.31 0.63 2.92 0.004* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

82
 จากตารางที่  8  พบวา ความคาดหวังกับสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ โดยภาพรวมทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ความตองการดานรางกาย โดยภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา ทุกขอ ไมพบความ
แตกตาง  ยกเวน ขอ 3  คือ ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม และขอ 4 
มีอาหารเพียงพอตอความตองการในแตละมื้อ ที่แตกตาง  ดานความมั่นคง และความปลอดภัยใน
ชีวิต   โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายขอแลว 
พบวา ขอ 3 มีความปลอดภัยในระหวางการฝกอบรม ขอ 5 บรรยากาศของการฝกอบรมสงเสริมการ
มีสุขภาพจิตที่ดี และขอ 7 มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกาย ที่ไมพบความแตกตาง 
นอกนั้นพบวามีความแตกตางกัน ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน  โดยภาพรวมมี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีเพียงขอเดียว 
คือ ขอ 5 มีกลุมเพื่อนที่ไววางใจได ที่พบวามีความแตกตางกัน  และ ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  
ชื่อเสียง  โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาราย
ขอแลว พบวา ขอ 5 งานฝมือของทานสามารถทํารายไดอยูเสมอ ขอ 8 ทานไดรับยกยองจากสถาบัน
ฝกอบรม และขอ 10 ผลงานของทานไดรับรองมาตรฐานใหวางจําหนายภายในศูนย ที่พบวามีความ
แตกตาง  โดยภาพรวมทุกดาน และเกือบทุกขอคาเฉลี่ยระดับความคาดหวังสูงกวาสภาพความเปน
จริง 
 
 
ตอนท่ี 5  การวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม 
ระหวางตัวแปรตน คือ  เพศ อายุ  อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาที่
เรียน กับ ตัวแปรตาม คือ ความตองการ 4 ดาน   

  5.1 เปรียบเทียบความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  ระหวางตัวแปรตน คือ  เพศ 
อายุ  อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาชีพที่เรียน กับ ตัวแปรตาม คือ 
ความตองการ ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชพี 
 บางไทรฯ  จําแนกตามเพศ 

N = 123 
การเปรียบเทียบ ความคาดหวัง เพศ จํานวน x  S.D 

t Sig. 

1. ดานรางกาย 
ชาย
หญิง 

78 
45 

3.47 
3.49 

0.71 
0.66 -0.13 0.88 

2. ดานความมั่นคง และความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ชาย
หญิง 

78 
45 

3.69 
3.53 

0.86 
0.94 0.92 0.69 

3. ดานสังคม ความรัก และการยอมรับ
จากผูอื่น 

ชาย
หญิง 

78 
45 

3.62 
3.55 

0.77 
0.79 0.49 0.62 

4. ดานการไดรบัยกยองเกียรติยศ  
ช่ือเสียง 

ชาย
หญิง 

78 
45 

3.12 
3.20 

0.88 
0.79 -0.50 0.61 

ความคาดหวังโดยรวม ชาย
หญิง 

78 
45 

3.48 
3.44 

0.71 
0.68 0.24 0.80 

 
 จากตารางที่ 9   พบวา เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ย พบวา เพศชาย             
( x = 3.48, S.D =  0.71)  มีความคาดหวังมากกวาเพศหญิง ( x  = 3.44 , S.D = 0.68) 

ตารางที่ 10   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย 
 ศิลปาชีพบางไทรฯ  จําแนกตาม อายุ 

           N = 123 
การเปรียบเทียบ ความคาดหวัง อาย ุ จํานวน x  S.D 

F Sig. 

1. ดานรางกาย 
15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.38 
3.61 
3.70 

.66 

.78 

.55 
2.13 .123 

รวม 123 3.48 .69   
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

การเปรียบเทียบ ความคาดหวัง อาย ุ จํานวน x  S.D 
F Sig. 

2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.47 
3.88 
3.88 

.89 

.89 

.70 
3.25 .042* 

รวม 123 3.63 .89   

 3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.41 
3.90 
3.80 

.73 

.69 

.90 
5.65 .004* 

รวม 123 3.59 .77   

 4. ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  
ช่ือเสียง 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

2.95 
3.52 
3.30 

.68 

.85 
1.25 

5.89 .004* 

รวม 123 3.15 .85   

ความคาดหวังโดยรวม 
15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.30 
3.73 
3.67 

.64 

.71 

.72 
5.37 .006* 

รวม 123 3.46 .70   
 

จากตารางที่ 10  พบวา ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีอายุแตกตางกัน มีความคาดหวังดานรางกายแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต   ดานการไดรับการยกยอง เกียรติยศ  
ช่ือเสียง และ ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน มีความคาดหวังแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ   (Scheffe)   
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ตารางที่ 11   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  ดานความ
 มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต กับอายุ 
 

อายุ 15 – 24 ป อายุ 25 – 34 ป อายุ 35 – 44 ป ความคาดหวังดานความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต    

คาเฉลี่ย 
3.47 3.88 3.88 

อายุ 15 – 24 ป 3.47 - .41* .41 
อายุ 25 – 34 ป 3.88 - - .00 
อายุ 35 – 44 ป 3.88 - - - 

 
 จากตารางที่  11  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 15 – 24 ป มีความคาดหวังดาน
สังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนแตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป ( x =3.88) มีคาเฉลี่ย
ความคาดหวัง สูงกวาอายุ 15 – 24 ป ( x  =3.47) ตามลําดับ 

ตารางที่ 12   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  ดานสังคม   
 ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนกับอายุ 
 

อายุ 15 – 24 ป อายุ 25 – 34 ป อายุ 35 – 44 ป ความคาดหวังดานสังคม ความรัก 
และการยอมรบัจากผูอื่น 

คาเฉลี่ย 
3.41 3.90 3.80 

อายุ 15 – 24 ป 3.41 - .49* .45 
อายุ 25 – 34 ป 3.90 - - .10 
อายุ 35 – 44 ป 3.80 - - - 

 
จากตารางที่ 12 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 15 – 24 ป มีความคาดหวังดาน

สังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนแตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป ( x =3.90) มีคาเฉลี่ย
ความคาดหวัง สูงกวาอายุ 15 – 24 ป ( x  =3.41) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13    การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมดานการ
 ไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียงกับอายุ 
 

อายุ 15 – 24 ป อายุ 25 – 34 ป อายุ 35 – 44 ป ความคาดหวังดานการไดรับ
การยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง 

คาเฉลี่ย 
2.95 3.52 3.30 

อายุ 15 – 24 ป 2.95 - .56* .34 
อายุ 25 – 34 ป 3.52 - - .22 
อายุ 35 – 44 ป 3.30 - - - 

 
จากตารางที่ 13  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 15 – 24 ป มีความคาดหวังดานการ

ไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียงแตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป ( x =3.52) มีความ
คาดหวังสูงกวากลุมอายุ 15 – 24 ป  ( x  =2.95 ) ตามลําดับ 

ตารางที่ 14   การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  
 โดยรวมกับอาย ุ
 

อายุ 15 – 24 ป อายุ 25 – 34 ป อายุ 35 – 44 ป 
ความตองการโดยรวม คาเฉลี่ย 

3.30 3.73 3.67 
อายุ 15 – 24 ป 3.30 - .42* .36 
อายุ 25 – 34 ป 3.73 - - .06 
อายุ 35 – 44 ป 3.67 - - - 

 
จากตารางที่ 14  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 15 – 24 ป มีความคาดหวังโดยรวม

แตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีอายุ 25 – 34 ป( x = 3.73) มีความคาดหวังสูงกวากลุมอายุ 15 – 24 ป ( x  = 3.30  ) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  จําแนกตาม     
                      อาชีพบิดามารดา 

N = 123 
การ

เปรียบเทียบ ความคาดหวัง อาชีพบิดามารดา จํานวน x  S.D 
F Sig. 

1. ดานรางกาย 
เกษตรกรรม 

คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.47 
3.36 
3.60 

.64 
1.14 
.46 

.62 .536 

รวม 123 3.48 .69   

 2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.59 
3.70 
3.73 

.86 
1.24 
.72 

.29 .748 

รวม 123 3.63 .89   

 3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.52 
3.70 
3.77 

.74 
1.05 
.65 

1.13 .326 

รวม 123 3.59 .77   

 4. ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  
ช่ือเสียง 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.20 
3.08 
3.03 

.80 

.78 
1.03 

.41 .662 

รวม 123 3.15 .85   

ความคาดหวังโดยรวม 
เกษตรกรรม 

คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.44 
3.46 
3.54 

.66 
1.00 
.58 

.15 .855 

รวม 123 3.46 .70   
 

จากตารางที่ 15 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพบิดามารดาแตกตางกันมีความ
คาดหวัง โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่บิดามารดาแตกตางกันมีความคาดหวังดานตาง ๆ ทั้ง 4 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 16   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  จําแนกตาม           
                     อาชีพเดิมของนักเรียน 

N = 123 
ความตองการ อาชีพเดิมของนักเรียน จํานวน x  S.D F Sig. 

 1. ดานรางกาย 
อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

4.05 
3.27 
3.57 

.70 

.55 

.74 
6.72 .002*

รวม 123 3.48 .69   

 2. ดานความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิต 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

4.23 
3.50 
3.65 

.77 

.75 

.98 
2.99 .054 

รวม 123 3.63 .89   

 3. ดานสังคม ความรัก 
และการยอมรบัจากผูอื่น 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

4.39 
3.40 
3.63 

.62 

.62 

.83 
7.60 .001*

รวม 123 3.59 .77   

 4. ดานการไดรับยกยอง
เกียรติยศ  ช่ือเสียง 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.98 
2.99 
3.15 

.62 

.70 

.92 
6.13 .003*

รวม 123 3.15 .85   

ความคาดหวังโดยรวม 
อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

4.16 
3.29 
3.50 

.51 
.542 
.77 

7.34 .001*

รวม 123 3.46 .70   
 

จากตารางที่ 16 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพเดิมของนักเรียนแตกตางกัน มี
ความคาดหวังโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพเดิมของนักเรียนแตกตางกันมีความ
คาดหวังในความตองการดานรางกาย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวน
ความตองการดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต ดานสังคม  ความรัก และการยอมรับจาก
ผูอ่ืน และความตองการ ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  ชื่อเสียง มีความคาดหวังแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ ( Scheffe ) ซ่ึงมีผลดัง
ตารางนี้ 

ตารางที่ 17   การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  
                     ดานรางกายกบัอาชีพเดิมของนักเรียน 
 

ประกอบอาชีพ
สวนตัว 

ชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ความคาดหวังดานรางกาย คาเฉลี่ย 

4.05 3.27 3.57 
ประกอบอาชีพสวนตัว 4.05 - 0.77* 0.47 

ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 3.27 - - 0.29 
อื่น ๆ  3.57 - - - 

  
จากตารางที่ 17 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคาดหวัง

ดานรางกายแตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่ชวยผูปกครองประกอบอาชีพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว ( x = 4.05 ) มีความคาดหวังสูง
กวาผูที่ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ     ( x  = 3.27  ) ตามลําดับ 
  

ตารางที่ 18   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ดานสังคม 
                     ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนกับอาชพีเดิมของนักเรียน 
 

ประกอบอาชีพ
สวนตัว 

ชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ความคาดหวังดานสังคม ความ

รัก และการยอมรับจากผูอื่น 
คาเฉลี่ย 

4.39 3.40 3.63 
ประกอบอาชีพสวนตัว 4.39 - .98 .75* 

ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 3.40 - - .22 
อื่น ๆ  3.63 - - - 

 
จากตารางที่ 18   พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคาดหวัง

ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนแตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว ( x =4.39) มีความคาดหวังสูงกวาอื่น ๆ   
( x  = 3.63 ) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ดานการ 
 ไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง กับอาชีพเดิมของนักเรียน 
 

ประกอบอาชีพ
สวนตัว 

ชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ความคาดหวังดานการไดรับ

การยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง 
คาเฉลี่ย 

3.98 2.99 3.15 
ประกอบอาชีพสวนตัว 3.98 - .98* .82* 

ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 2.99 - - .16 
อื่น ๆ  3.15 - - - 

 
จากตารางที่ 19 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคาดหวัง

ดานการไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง แตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่ชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ และอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบ
อาชีพสวนตัว ( x = 3.99)  มีความคาดหวังสูงกวาผูที่มีอาชีพอ่ืน ๆ  และผูที่ชวยผูปกครองประกอบ
อาชีพ  ( x  = 3.15   และ x  = 2.99)  ตามลําดับ 

ตารางที่ 20   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ความคาดหวังโดยรวมของผูเขารับการฝกอบรม  
 กับอาชีพเดิมของนักเรียน 
 

ประกอบอาชีพ
สวนตัว 

ชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ความคาดหวังโดยรวม คาเฉลี่ย 

4.16 3.29 3.50 
ประกอบอาชีพสวนตัว 4.16 - .86* .65* 

ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 3.29 - - .21 
อื่น ๆ  3.50 - - - 

 
จากตารางที่ 20 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคาดหวัง

โดยรวม แตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ และอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยท่ีผูเขารับการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพสวนตัว ( x = 4.16) มี
ความคาดหวังสูงกวาผูที่มีอาชีพอ่ืน ๆ  และชวยผูปกครองประกอบอาชีพ ( x  = 3.50   และ           
x  = 3.29  )  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม  จําแนกตาม  
     สาขาวิชา 

       N = 123 
ความตองการ สาขาวิชา จํานวน x  S.D F Sig. 

 1. ดานรางกาย 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.55 
3.52 
3.70 
3.27 

.69 

.50 

.71 

.78 

2.09 .105 

รวม 123 3.48 .69   

2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.61 
3.71 
3.84 
3.45 

.87 

.85 

.85 

.95 

1.05 .372 

รวม 123 3.63 .89   

3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.67 
3.46 
3.85 
3.50 

.66 

.81 

.70 

.84 

1.47 .225 

รวม 123 3.59 .77   

 4. ดานการไดรับยกยอง
เกียรติยศ  ช่ือเสียง 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.24 
2.87 
3.72 
2.97 

.72 

.82 

.88 

.78 

6.05 .001* 

รวม 123 3.15 .85   

ความคาดหวังโดยรวม 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.52 
3.39 
3.77 
3.30 

.63 

.64 

.68 

.75 

2.53 .060 

รวม 123 3.46 .70   
 
จากตารางที่ 21 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีสาขาวิชาชีพแตกตางกัน มีความคาดหวัง

โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา 
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ดานรางกาย ดานความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอ่ืน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีสาขาวิชาชีพแตกตางกัน มีความคาดหวังดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  ช่ือเสียง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ         
(Scheffe) ซ่ึงมีผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ 22    การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม ดาน 
   การไดรับการยกยอง  เกียรติยศ  ช่ือเสียง กับสาขาวิชาชีพ 
 

แผนกผา 
แผนก 
งานฝมือ 

แผนก 
งานเขียน 

แผนก 
เครื่องจักร 

ความคาดหวังดานการ
ไดรับการยกยอง เกียรติยศ 

ช่ือเสียง 
คาเฉลี่ย 

3.24 2.87 3.72 2.97 
แผนกผา 3.24 - .36 .47 .26 

แผนกงานฝมือ 2.87 - - .84* .10 
แผนกงานเขียน 3.72 - - - .74* 
แผนกเครื่องจักร  2.97 - - - - 

 
จากตารางที่ 22  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่อยูแผนกงานเขียน มีความคาดหวังดาน

การไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง แตกตางกับผูเขารับการฝกอบรมที่อยูแผนกงานฝมือและ
แผนกเครื่องจักร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูเขารับการฝกอบรมที่อยูแผนกงาน
เขียน( x = 3.72)  มีความคาดหวังสูงกวาแผนกเครื่องจักรและแผนกงานฝมือ ( x = 2.97 และ x =  
2.87 )  ตามลําดับ  

 
5.2 เปรียบเทียบสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม  ระหวางตัวแปรตน คือ  

เพศ อายุ  อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน  และสาขาวิชาชีพที่เรียน กับ ตัวแปรตาม คือ 
ความตองการทั้ง 4 ดาน ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ 
                      ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  จําแนกตามเพศ 

N = 123 
การเปรียบเทียบ สภาพความเปนจริง เพศ จํานวน x  S.D 
T Sig. 

1. ดานรางกาย 
ชาย 
หญิง 

78 
45 

3.30 
3.50 

.74 

.65 -1.45 0.14 

 2. ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต ชาย 
หญิง 

78 
45 

3.31 
3.35 

.78 

.76 -.26 0.78 

 3. ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอื่น ชาย 
หญิง 

78 
45 

3.60 
3.44 

.78 

.79 1.11 0.26 

 4. ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  ช่ือเสียง 
ชาย 
หญิง 

78 
45 

2.95 
3.15 

.73 

.68 
-1.54 0.12 

สภาพความเปนจริงโดยรวม ชาย 
หญิง 

78 
45 

3.25 
3.36 

.65 

.59 -.58 0.56 

  
จากตารางที่ 23 พบวา เมื่อเปรียบเทียบสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม

วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ย พบวา 
เพศหญิง ( x = 3.36, S.D =  0.59)  มีสภาพความเปนจริงสูงกวาเพศชาย ( x  = 3.25 , S.D = 0.65) 
 
ตารางที่ 24  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ 
                     ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จําแนกตามอายุ 
 

           N = 123 
การเปรียบเทียบ สภาพความเปนจริง อาย ุ จํานวน x  S.D 

F Sig. 

1. ดานรางกาย 
15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.36 
3.50 
3.13 

0.68 
0.79 
0.66 

1.43 0.243 

รวม 123 3.37 0.71   
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ตารางที่  24 (ตอ) 
 

     

การเปรียบเทียบ สภาพความเปนจริง อาย ุ จํานวน x  S.D 
F Sig. 

2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.32 
3.44 
3.07 

0.79 
0.80 
0.56 

1.18 0.308 

รวม 123 3.32 0.77   

 3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.46 
3.80 
3.36 

0.79 
0.76 
0.73 

2.60 0.078 

รวม 123 3.54 0.79   

 4. ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  
ช่ือเสียง 

15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

2.96 
3.21 
2.88 

0.66 
0.70 
0.95 

1.65 0.196 

รวม 123 3.02 0.72   

สภาพความเปนจริงโดยรวม 
15 - 24 ป 
25 – 34 ป 
35 – 44 ป 

74 
34 
15 

3.28 
3.49 
3.11 

0.63 
0.64 
0.52 

2.22 0.113 

รวม 123 3.31 0.63   
 

จากตารางที่ 24  พบวา สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวม มี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเขา
รับการฝกอบรมที่มีอายุแตกตางกัน มีสภาพความเปนจริงทุก ๆ ดานแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 25   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม 

               วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จําแนกตามอาชีพบิดามารดา   
                     N = 123 

สภาพความเปนจริง อาชีพบิดามารดา จํานวน x  S.D F Sig. 

 1. ดานรางกาย 
เกษตรกรรม 

คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.38 
3.15 
3.50 

.62 
1.10 
.68 

1.16 0.31 

รวม 123 3.37 .71   

2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.35 
3.07 
3.39 

.73 
1.16 
.59 

1.01 0.36 

รวม 123 3.32 .77   

3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.54 
3.38 
3.66 

.70 
1.18 
.75 

0.59 0.55 

รวม 123 3.54 .79   

4. ดานการไดรบัการยกยองเกยีรติยศ  
ช่ือเสียง 

เกษตรกรรม 
คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.10 
2.81 
2.89 

.70 

.79 

.71 
1.59 0.20 

รวม 123 3.02 .72   

สภาพความเปนจริงโดยรวม 
เกษตรกรรม 

คาขาย 
อื่น ๆ 

83 
16 
24 

3.34 
3.10 
3.36 

.56 
1.01 
.54 

1.04 0.35 

รวม 123 3.31 .63   
 

จากตารางที่ 25 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพบิดามารดาแตกตางกันมีสภาพ
ความเปนจริงโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่บิดามารดาแตกตางกันมีสภาพความเปนจริงทุก ๆ 
ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 26  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ 
                     ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จําแนกตามอาชีพเดิมของนักเรียน          

N = 123 
สภาพความเปนจริง อาชีพเดิมของนักเรียน จํานวน x  S.D F Sig. 

 1. ดานรางกาย 
อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.72 
3.24 
3.43 

0.77 
0.54 
0.82 

2.35 0.099 

รวม 123 3.37 0.71   

2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.53 
3.30 
3.30 

0.91 
0.62 
0.87 

0.43 0.669 

รวม 123 3.32 0.77   

 3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.81 
3.45 
3.58 

0.90 
0.66 
0.86 

0.97 0.379 

รวม 123 3.54 0.79   

 4. ดานการไดรับยกยอง
เกียรติยศ  ช่ือเสียง 

อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.46 
3.02 
2.95 

0.76 
0.60 
0.79 

2.13 0.123 

รวม 123 3.02 0.72   

สภาพความเปนจริงโดยรวม 
อาชีพสวนตัว 
ชวยผูปกครองฯ 

อื่น ๆ 

10 
53 
60 

3.63 
3.25 
3.32 

0.76 
0.45 
0.73 

1.49 0.229 

รวม 123 3.31 0.63   
 

จากตารางที่ 26 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพเดิมของนักเรียนแตกตางกันมี
สภาพความเปนจริงโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่อาชีพเดิมแตกตางกนัมีสภาพความเปนจริงทุก ๆ 
ดาน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 27   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม 
                       วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จําแนกตามสาขาวิชา 

       N = 123 
ความตองการ สาขาวิชา จํานวน x  S.D F Sig. 

 1. ดานรางกาย 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.57 
3.51 
3.42 
3.09 

0.61 
0.61 
0.74 
0.78 

3.33 0.022* 

รวม 123 3.37 0.71   

 2. ดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติ 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.36 
3.52 
3.41 
3.07 

0.73 
0.76 
0.73 
0.79 

2.30 0.080 

รวม 123 3.32 0.77   

 3. ดานสังคม ความรัก และการ
ยอมรับจากผูอืน่ 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.56 
3.55 
3.74 
3.40 

0.60 
0.76 
0.86 
0.87 

0.89 0.448 

รวม 123 3.54 0.79   

 4. ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  
ช่ือเสียง 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.18 
2.90 
3.29 
2.85 

0.59 
0.69 
0.78 
0.74 

2.70 0.049* 

รวม 123 3.02 0.72   

สภาพความเปนจริงโดยรวม 

แผนกผา 
แผนกงานฝมือ 
แผนกงานเขียน 
แผนกเครื่องจักร 

27 
33 
24 
39 

3.42 
3.37 
3.46 
3.10 

0.54 
0.56 
0.65 
0.69 

2.31 0.08 

รวม 123 3.31 0.63   
 

จากตารางที่ 27 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีสาขาวิชาชีพแตกตางกันมีสภาพความ
เปนจริงโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
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เปนรายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีสาขาวิชาชีพแตกตางกันมีสภาพความเปนจริงดานความ
มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  และดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน แตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนดานรางกาย  และ ดานการไดรับยกยองเกียรติยศ  ช่ือเสียง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe)   

ตารางที่ 28  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยสภาพความเปนจริง ของผูเขารับการฝกอบรม  
                      ดานรางกาย  กับสาขาวิชาชีพ 
 

แผนกผา 
แผนก 
งานฝมือ 

แผนก 
งานเขียน 

แผนก 
เครื่องจักร สภาพความเปนจริงดาน

รางกาย 
คาเฉลี่ย 

3.57 3.51 3.42 3.09 
แผนกผา 3.57 - .06 .14 .48* 

แผนกงานฝมือ 3.51 - - .09 .41* 
แผนกงานเขียน 3.42 - - - .33 
แผนกเครื่องจักร  3.09 - - - - 

 
จากตารางที่ 28  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมแผนกเครื่องจักรมีสภาพความเปนจริงดาน

รางกาย แตกตางกับผ ู เขารับการฝกอบรมแผนกผาและแผนกงานฝมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยผ ู เขารับการฝกอบรมแผนกผา( x =3.57) และแผนกงานฝมือ ( x = 3.51) มีสภาพ
ความเปนจริงสูงแผนกเครื่องจักร ( x = 3.09)  

ตารางที่ 29  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยสภาพความเปนจริง ของผูเขารับการฝกอบรม  
                      ดานการไดรับการยกยอง  เกียรติยศ  ช่ือเสียง กับสาขาวิชาชีพ 
 

แผนกผา 
แผนก 
งานฝมือ 

แผนก 
งานเขียน 

แผนก 
เครื่องจักร 

ความคาดหวังดานการ
ไดรับการยกยอง  
เกียรติยศ  ช่ือเสียง 

คาเฉลี่ย 
3.18 2.90 3.29 2.85 

แผนกผา 3.18 - .28 .10 .33 
แผนกงานฝมือ 2.90 - - .38* .05 
แผนกงานเขียน 3.29 - - - .43* 
แผนกเครื่องจักร  2.85 - - - - 
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จากตารางที่ 29  พบวา ผูเขารับการฝกอบรมแผนกงานเขียนมีสภาพความเปนจริงดาน

การไดรับการยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง แตกตางกับแผนกงานฝมือและแผนกเครื่องจักรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูเขารับการฝกอบรมแผนกงานเขียน( x = 3.29)  มีสภาพความ
เปนจริงสูงกวาแผนกงานฝมือ  ( x = 2.90)  และแผนกเครื่องจักร ( x = 2.85)  ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 6   วิเคราะหการนําผลของการฝกอบรมที่ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯไปใช หลังจากท่ีจบ
หลักสูตรการฝกอบรมไปแลว 

ขอมูลที่ไดจากการสอบถามเกี่ยวกับการนําผลการฝกวิชาชีพไปใช หลังจากที่ไดจบ
หลักสูตรการฝกอบรมจากศูนยศิลปาชีพบางไทรฯวาผูผานการฝกอบรม ไดนําความรู ความสามารถ 
ทักษะ ไปใชอยางไรบาง  ซ่ึงผูที่ผานการฝกอบรม ประจํารุนที่ 62  ป 2548 และสามารถติดตามได มี
ทั้งหมด  69  คน  ในจํานวนนี้เปนนักเรียนที่ไดนําผลการไปใชในชีวิตประจํามีจํานวน 23 คน  ซ่ึงมี
จํานวนนอยเกินไปที่จะนํามาวิเคราะห จึงไมไดนํามาวิเคราะหไวในตอนนี้  แตจะนําเสนอการ
วิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับผลหรือส่ิงที่เกิดขึ้นแกผูผานการฝกอบรมจากการนําวิชาชีพไปใชใน
ชีวิตประจําวันซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ ผูที่ผานการฝกอบรมไปแลวประมาณ 
2 เดือน ถึงปญหา อุปสรรค และส่ิงที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดกลับไปภูมิลําเนาเดิม พอสรุปเปนประเด็น
สําคัญ ๆ ไดดังนี้ 

1. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ บางคนก็ทําเปนอาชีพหลัก  บางคนก็ทําเปน
อาชีพเสริม  เชน คนที่จบจากแผนกโภชนาการ ไปเปดรานอาหารตามสั่งที่บาน  หรือไปจบจาก
แผนกเปาแกว  ไปรวมกิจการกับพี่ ผลิตชิ้นงานตามความตองการของตลาด (ตลาดนัดจตุจักร  เปน
ตน)  ประเภทนี้สวนใหญเปนนักเรียนที่กลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลําเนาเดิม 

2. ไดความรูเพิ่มขึ้น ไดเพิ่มทักษะกระบวนการ ความชํานาญ คลองแคลว และเพิ่ม
คุณภาพของชิ้นงาน เชน มีความประณีต สวยงามมากขึ้น  ประเภทนี้สวนใหญเปนนักเรียนที่ฝกตอ
ที่ศูนยฯ ในระดับที่ขั้นสูง  

3. ไมสามารถหาทุนเพื่อเริ่มธุรกิจขนาดยอมของครอบครัวได  เนื่องจากครอบครัวเปน
ครอบครัวเกษตรกรรม 

4. งานหายากเพราะวาสาขาวิชาที่ฝกจบไปนั้นไมคอยมีในตลาดแรงงาน (กรณีไปสมัคร
งานเอง)  แตก็มีบางคนที่สามารถหางานไดเร็ว เพราะวาครูผูสอนหางานให หรือฝากงานใหใน
สถานประกอบการ 
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5. รายไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เพราะวาทําทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ทําใหรายไดของ

ครอบครัว ความเปนอยูดีขึ้น 
 6. เปนที่รูจักของคนในหมูบาน  เปนที่ยอมรับของญาติ ๆ พี่ ๆ นอง ๆ และเพื่อน ๆ   
 7. ทํางานในสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ไมตรงกับวิชาชพีที่จบมา เชน ทํางานโรงงาน  
 
ตอนท่ี 7  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมในการเขารับการฝกอบรมใน 
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  

การวิเคราะหคําถามปลายเปด ใชวิธีการจัดหมวดหมูความคิดเห็นและแจกแจงความถี่
ขอเสนอแนะของผู ตอบแบบสอบ ถามและนําเสนอแตละเรื่อง ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้ 

ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม สามารถสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ ได 4  อยางคือ 
1. เขามารับการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อตองการที่จะไปประกอบอาชีพ  
2. เขารับการฝกอบรม เพื่อตองการหาความรูเพิ่มเติม เพิ่มทักษะ ความชํานาญ อันจะ

นําไปประกอบอาชีพในอนาคต   
3. ผูมีความตองการเรื่องคาเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการเพิ่มขึ้น จากเดิม  60 บาท เปน 80  

บาท เพื่อใหเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจคือของแพง เพราะวาเทาที่ไดนั้นจายไมเพียงพอ  
4. ความตองการดานอื่น ๆ เชน ตองการความเปนสวนตัวในการเปนอยู  ตองการให

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  อยากใหทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ มีการคัดเลือกนักเรียนที่
เขามารับการฝกอบรม 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเขามารับการฝกอบรมวิชาชีพ สรุปไดดังนี้ 
1. ความตองการสวนใหญ คือ ทางศูนยฯ ควรปรับเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้น และจายใหตรงตอเวลา 
2. ควรปรับปรุงดานการเรียนการสอน  บรรยากาศของการฝกอบรม  เชน ครูผูสอน 

วิธีการถายทอด  เทคนิคในการถายทอด การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  งบประมาณในการจาง
ครู  การสอนไมตอเนื่อง   บางสาขาวิชาใชเวลาในการฝกนานเกินไป 

3. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงบางอยางก็เครงเกินไป แตบางอยาง
ปลอยปละละเลย  เชน การออกกําลังกายในตอนเชาไมควรมีการบังคับ เพราะวานักเรียนบางแผนก
อาจจะเหนื่อยเมื่อยลาจากการฝกจากแผนก  

4. ความปลอดภัยของผูเขารับการฝกอบรมขณะที่พกัอาศัยในหอพักและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน เชน หนวยที่ควบคมุดูแลมีการปฏิบัติที่เครงครัดเกินไป เปนตน 

5. ตองการแหลงนันทนาการเพิ่มเติม เชน หองสมุด  แหลงการเรียนรู  เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในเขารับการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุนที่ 62 ประจําป 2548  
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  
 1. เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของผูที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพ โดยจําแนกตาม   เพศ   อายุ   อาชีพของบิดามารดา อาชีพเดิมของนักเรียน และสาขาวิชาที่
เรียน 

 4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางในการรับสมัครนักเรียนและการจัดฝกอบรม
ใหตรงกับความคาดหวังของนักเรียน 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไว คือ การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและสภาพความเปนจริงในเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศลิปาชีพบางไทรฯ  รุนที่  62 
ประจําป 2548 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ รุนที ่ 
62  ประจําป 2548   จํานวน 329  คน  ไดกําหนดกลุมตัวอยางสําหรบัการศึกษา  จํานวน  181  คน  
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling)  โดยการสตูรการสุมตัวอยาง ของ Taro  
Yamane  ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05  
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม    ม ี 2  ชุด สําหรับใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  2 คร้ัง ในแตละชุดลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน  4  ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพทั่วไป ไดแก เพศ   อายุ ความทุพพลภาพ
สถานภาพสมรส อาชีพเดิมของนักเรียน    อาชีพของมารดาบิดา รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ย
ตอเดือน สาขาวิชาที่เรียน และระยะเวลาในการสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการ
ฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ฯ ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําผลการฝกอบรมที่ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ไปใช
ในการประกอบวิชาชีพ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจากการสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ
ในศูนยศิลปาชีพบางไทร 

 การวิเคราะหขอมูล 
  เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามครบแลว ไดตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูลของแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS/FW (The Statistical Package for the Social Sciences / For Windows)ในการวิเคราะหขอมูล
จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใชสถิติ มีรายละเอียดดังนี้  ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไป ใชสถิติรอยละ (Percentage) ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและสภาพความเปนจริง
ของผูเขารับการฝกอบรม ใชสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
วิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในแต
ละดานของนักเรียน เมื่อจําแนกตามสถานภาพสวนตัว โดยใช t – test  เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม นั่นคือ เพศ  สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ และทดสอบคา F – 
test ในกรณีของการทดสอบความแตกตางที่มีกลุมตัวอยาง 3  กลุมขึ้นไป นั่นคือ  อายุ  อาชีพเดิม
ของนักเรียน    อาชีพของมารดาบิดา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน สาขาวิชาที่เรียน 
และระยะเวลาในการสอบถามของการเขารับการฝกอบรม   โดยใช F-test และใช  Post – hoc 
Comparison  เพื่อหาความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffe และแบบสอบถามปลายเปดซึ่งถามขอมูล
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เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูเขารับและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปา
ชีพบางไทรฯ ใชวิธีการจัดหมวดหมูความคิดเห็นและโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ แลว
นําเสนอประกอบคําบรรยาย 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังนี้ 
 1. ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม มีทั้งหมด 123 คน  ปรากฏวามีเพศชาย

มากกวาเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 63.4  อายุ สวนใหญมีอายุ 15 – 24 ป คิดเปนรอยละ 60.2  มี
รางกายปกติมากกวาคนพิการ คิดเปนรอยละ 90.2 สวนใหญเปนโสด คิดเปนรอยละ 95.1  อาชีพ
ของบิดามารดาสวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 67.5  อาชีพเดิมของนักเรียน สวนใหญ
วางงาน กําลังศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดต่ํา
กวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 93.5   ดานรายจายเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีการ
จายต่ํากวา 3,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.0 สวนสาขาวิชาชีพที่เขารับการฝกอบรม พบวา 
แผนกเครื่องจักร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.7  

 2. ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  โดย
ภาพรวมแลว ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานแลว  พบวา ดานรางกาย อยูใน
ระดับปานกลาง   ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน อยูในระดับมาก  ดาน
สังคม  ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน อยูในระดับมาก และ ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ 
ช่ือเสียง อยูในระดับปานกลาง  
 3. สภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ โดย
ภาพรวมแลวรวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา ดานรางกาย อยู
ในระดับปานกลาง     ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินอยูในระดับปาน
กลาง     ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนอยูในระดับมาก    และดานการไดรับยกยอง 
เกียรติยศ ช่ือเสียง อยูในระดับปานกลาง 

 4. เปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ
ในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  โดยจําแนกตามตัวแปร พบวา ดานความคาดหวัง  เพศ   อาชีพบิดา
มารดา และ สาขาวิชาชีพ  โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดานอายุ   อาชีพเดิมของนักเรียน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   สวนดานสภาพความเปนจริง พบวา  เพศ    อายุ   อาชีพบิดามารดา  อาชีพเดิมของ
นักเรียนและสาขาวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5. วิเคราะหผลการนําวิชาชีพไปใชหลังจากผานการฝกอบรมไปแลว ซ่ึงสามารถติดตาม
ได 69 คน พบวา ผูผานการฝกอบรมไปที่นําวิชาชีพไปใชในชีวิตประจําวันมีจํานวน นอยคน จึงไม
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหผลได  

 6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมได
ใหขอเสนอแนะ ดังนี ้

  1. สวนใหญผูเขารับการฝกอบรมมีความตองการใหทางศูนยฯ ปรับเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้น 
จาก 60 บาท ตอวัน เปน 80 บาท ตอวัน และจายใหตรงตอเวลา เพราะวาเบี้ยเล้ียงที่ไดรับไมเพียงพอ
กับการใชในการซื้ออาหาร 3 มื้อ เพราะวาขาว ของ แพงมากขึ้น 

  2. ควรปรับปรุงดานการเรียนการสอน  บรรยากาศของการฝกอบรม  เชน ครูผูสอน 
วิธีการถายทอด  เทคนิคในการถายทอด การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  งบประมาณในการจาง
ครู  การสอนไมตอเนื่อง  บางสาขาวิชาใชเวลาในการฝกนานเกินไป 

  3. ความปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงบางอยางก็เครงเกินไป แตบางอยาง
ปลอยปละละเลย  เชน การออกกําลังกายในตอนเชาไมควรมีการบังคับ เพราะวานักเรียนบางแผนก
อาจจะเหนื่อยเมื่อยลาจากการฝกจากแผนก  

  4. ความปลอดภัยของผูเขารับการฝกอบรมขณะที่พักอาศัยในหอพักและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน หนวยที่ควบคุมดูแลมีการปฏิบัติที่เครงครัดเกินไป  เปนตน 

  5. ตองการแหลงนันทนาการเพิ่มเติม เชน หองสมุด  แหลงเรียนรู หรือวาศูนยรวม
ความรูตาง ๆ  เพราะวานักเรียนบางครั้งเครียดจากการอบรม หรือตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
หาความบันเทิงใสตัว เพื่อเปนการผอนคลายตัวเอง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากขอคนพบของการวิจยั  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี ้  
 ความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความคาดหวังดานความ
มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนอยูในระดับมาก 
สวนดานรางกาย และดานการไดรับยกยองเกียรติยศ ช่ือเสียงอยูในระดับปานกลาง  สวนดานสภาพ
ความเปนจริงดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืนอยูในระดับมาก สวนดานรางกาย และ
ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และดานการไดรับยกยองเกียรติยศ ช่ือเสียงอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อทําการเปรียบเทียบในแตละดานโดยภาพรวม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความ
คาดหวังและสภาพความเปนจริงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
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สอดคลองผลการวิจัยของอัญชลี  ภูวพานิช (2539:123) ศึกษาแรงจูงในการเขาเรียนการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตนของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุรี พบวา แรงจูงใจดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน อยูในระดับมาก คือ นักศึกษาผูใหญมีความ
ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีการเรียนรู ชวยใหเกิดความมั่นใจในตนเองในการเขาสังคม  
ตองการอยูรวมกับคนอื่นตามทฤษฎีความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของสังคมของมาสโลว 
(Maslow 1970 : 15-16) และสอดคลองกับการศึกษาของฮูล (Houle 1961 :15-16) ซ่ึงกลาววาเหตุจูง
ใจอยางหนึ่งของการเขาเรียนของผูใหญ คือ ตองการเขารวมกิจกรรม ชอบบรรยากาศของการศึกษา 
ชอบเขาสังคม และตองการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือตองการเพื่อนหรือเพื่อขจัดความเหงา   สวน
ความตองการขั้นพื้นฐาน  ดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และดานการไดรับยกยอง
เกียรติยศ ช่ือเสียง ที่มีความคาดหวังในระดับรองลงมา อาจจะเปนเพราะวา เมื่อพิจารณาจาก
สวัสดิการตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับ เมื่อเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรแลว เชน ปจจัย 4 
ไดแก อาหาร  เส้ือผา  ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ซ่ึงอยูในรูปของสวัสดิการคือไมตองเสียคาใชจาย
และคาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม  มีหอพักใหอยูสําหรับผูที่มาจากตางจังหวัดโดยไมเสียคาใชจาย  
มีเบี้ยเล้ียงพระราชทานเพื่อเปนเงินคาอาหาร  รักษาพยาบาลใหฟรียามเจ็บปวยทุกกรณี  และอยูใน
ความดูแลควบคุมของหนวยทหาร ซ่ึงไดรับความปลอดภัย  เปนตน จึงทําใหผูเขารับการฝกอบรม
คาดหวังในดานตางเหลานี้นอยกวาดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน  
 ผลการเปรียบเทียบความตองการของผูเขารับการฝกอบรม เมื่อจําแนกตามตัวแปร 

 ดานเพศ  ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความ
ตองการอยูในระดับปานกลาง และมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับชวน  มณีวรรณ (2540 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของผูนําทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงพบวา เมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของผูนําทองถ่ิน 
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตาง และสอดคลองกับ
สุเมธ    ลุงใหญ (2546:บทคัดยอ) ที่ศึกษาความตองการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอ
การจัดกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความตองการตอการจัดกิจกรรมนักเรียนไมแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงไมสอดคลองกับละมัยภรณ  เพียงไธสง (2537 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย
แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจ
ในการเลือกเขาศึกษาตอโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบพบวานักเรียน
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ชายและหญิง มีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอ โดยสวนรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาของมานิตย   อักษรกุล (2544:บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษาความตองการ
การเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพทาย
เหมือง จังหวัดพังงา แลวพบวา นักเรียนนักศึกษาที่มีเพศตางกันมีคามตองการการเขารวมกิจกรรม
ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ที่พบวา นักเรียน
ชายและหญิงมีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อ
พิจารณาจากขอมูลพื้นฐานของนักเรียนจะเห็นวามาจากสังคมที่มีลักษณะที่เหมือน ๆ  กัน คือสังคม
ของพอแมมีอาชีพเกษตรกรรม และกอนเขารับการฝกอบรมนักเรียนสวนใหญวางงานหรือชวย
ผูปกครองประกอบอาชีพมากอน นั่นคือมีความเปนมาเหมือนกันและมาอยูในสภาพสิ่งแวดลอม
เหมือน ๆ กันอีก  จึงทําใหมีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงไมแตกตางกัน นอกจากนั้นยังพบ
อีกวา นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยความคาดหวังสูงกวานักเรียนหญิง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของโบ
เชียร  (Boshier 1968) อางถึงใน อัญชลี  ภูวพานิช 2539:124) โดยพบวา นักศึกษาผูใหญผูชายมี
แรงจูงใจในการเขาเรียนสูงกวานักศึกษาหญิง 

 ดานอายุ ผลการวิจัย พบวา ผูเขารับการฝกอบรมทุกชวงอายุ มีความคาดหวังและความ
เปนจริงอยูในระดับปานกลาง และ ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลองกับณัฐวุฒิ  ธรรมกุลมงคล (2534 : 126) ไดศึกษา
องคประกอบดานแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภท
การศึกษานอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มี
แรงจูงใจในการเขาเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมสอดคลองกับรังรอง   สีทองดี 
(2535:253) ไดศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอปริญญาโท ภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พบวา แรงจูงใจโดยรวมทุกดานในการเขาเรียนไมมี
ความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุ ทั้งนี้ผลการวิจัยนี้ที่มีความแตกตางกันอาจจะเปนเพราะวาชวง
อายุนั่นคือ ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุชวง 25 – 34 ป เนื่องจากอยูในวัยผูใหญตอนกลาง ซ่ึง
ตองการความมั่นคงความกาวหนาในอาชีพ ดานเศรษฐกิจและครอบครัวพอสมควร เร่ิมแสวงหา
หรือเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น มีความคิดสรางชื่อเสียง เกียรติยศใหกับตนเอง (สุวัฒน  
วัฒนวงศ  2538 : 19)  จึงทําใหตั้งความหวังไวสูงกวาผูเขารับการฝกอบรมที่มีอายุชวงอื่น ๆ  

 ดานอาชีพเดิมของบิดามารดา ผลการวิจัยพบวา อาชีพเดิมของบิดามารดาของผูเขารับ
การฝกอบรมในทุกอาชีพ มีความคาดหวังและความเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีบิดามารดามีอาชีพแตกตางกัน  มีความคาดหวังและสภาพความเปนจริงแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลองกับมารศรี   กองเกตุ (2524 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของ
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อาชีพของบิดามารดาที่มีผลตอการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกรุงเทพฯ โดยใช
แบบสํารวจความสนใจในอาชีพของจอหน แอล ฮอลแลนด พบวา อาชีพของบิดามารดาไมมี
ผลกระทบตอความสนใจในอาชีพของนักเรียน กลาวคือ ไมวาบิดามารดาของนักเรียนจะมีอาชีพ
ประเภทใดก็ตาม นักเรียนจะใหความสนใจงานประเภทวิทยาศาสตรและเทคนิคมากที่สุด แตไม
สอดคลองกับคอนรอย  (Conroy C.A 1997 : 24-8 ) ศึกษาการเลือกอาชีพในเด็กหนุมสาวชนบท 
โดยเก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับตําบลของชาวเพนซิลวาเนีย 
จํานวน 612 คน พบวา โอกาสในการเลือกอาชีพในความคิดของนักเรียนมีผลมาจากเพศ ระดับเกรด
เฉล่ีย ความรูเกี่ยวกับอาชีพ  โอกาสในอาชีพและอาชีพของบิดา ซึ่งพบวานักเรียนที่มีภูมิหลังดีจะ
เลือกอาชีพที่มีสถานภาพสูงกวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีปญหา นอกจากนั้นยังพบอีกวาใน
ดานความสามารถทางการศึกษาของนักเรียน อาชีพในอุดมคติของนักเรียนที่มีเกรดสูงจะมี
สถานภาพทางอาชีพสูงกวานักเรียนที่มีเกรดต่ํา 

 ดานอาชีพของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพเดิมทุกอาชีพ มี
ความคาดหวังและความเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพเดิม
แตกตางกัน  มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลองกับทรงวุฒิ          
วัฒนขจร ( 2533 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยศึกษาองคประกอบที่จูงใจในการมาเรียนของนักศึกษา
สายสามัญนอกระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามี
องคประกอบดานการสนับสนุนในการเรียน ดานฐานะทางเศรษฐกิจ เชน มีอาชีพสวนตัว เปนตน  
ดานความสนใจสวนตัว และดานการมองเห็นความกาวหนาในอาชีพ อยูในระดับปานกลาง และ
พบวา นักศึกษามีระดับองคประกอบที่จูงใจในการมาเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่มี
ความแตกตางกันอาจจะเปนเพราะวาผูเขารับการฝกอบรมที่มีอาชีพมากอนแลวหรือมีกิจการของ
ตนเองยอมที่จะมีความคาดหวังไวสูงกวาคนที่ชวยผูปกครองประกอบอาชีพหรือวาวางงาน เพราะวา
จะเปนการพัฒนาตนเองในเรื่องของทักษะวิชาชีพ  รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง 
นําไปสูการยอมรับของคนอื่นในสังคมตามมาดวย 

 ดานสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมในทุกสาขาวิชา  มีความคาดหวัง
และความเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และเมื่อทําการเปรียบเทียบ พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่
ฝกอบรมในสาขาวิชาแตกตางกัน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลองกับทรงวุฒิ   วัฒนขจร ( 2533 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยศึกษาองคประกอบที่จูงใจใน
การมาเรียนของนักศึกษาสายสามัญนอกระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
พบวา นักศึกษามีองคประกอบดานการสนับสนุนในการเรียน ดานฐานะทางเศรษฐกิจ เชน มีอาชีพ
สวนตัว เปนตน  ดานความสนใจสวนตัว และดานการมองเห็นความกาวหนาในอาชีพ อยูในระดับ
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ปานกลางจึงทําใหมีการเลือกสาขาที่มีความแตกตางกันอาจจะเปนเพราะวาผูเขารับการฝกอบรมมี
ความสนใจ มีความถนัดในแตละสาขาวิชาชีพที่จะฝก ที่จะเรียนรู พัฒนาทักษะ จึงแตกตางกัน
ออกไปตามความถนัดของและความชอบของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับสุนัย   แยมแสงสังข  2542 : 
บทคัดยอ)   ที่ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองทางดานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของทหาร
กองประจําการ สังกัดกรมทหารราบที่ 13 จังหวัดอุดรธานี พบวา สวนใหญมีความตองการเลือก
ศึกษา 3 วิชาชีพ โดยใหเหตุผลวาเลือกวิชาชีพที่คิดวาสามารถนําไปประกอบอาชีพไดงาย ทั้งเปน
อาชีพหลักและอาชีพเสริมและตองการใหทางหนวยงานติดตอหางานใหทําตามวิชาชีพที่ได
ฝกอบรม 
 ความตองการของผูเขารับการฝกอบรมดานอื่น ๆ ระดับที่มากที่สุด คือ ตองการที่เขามา
รับการฝกกอบรมวิชาชีพเพื่อที่ จะไปประกอบอาชีพ  สอดคลองกับกัญญภัค   พิชุตม 
(2539:บทคัดยอ) ที่พบวา มูลเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร เพราะวาตองการความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและตองการเพิ่มความ
ชํานาญในอาชีพและตองการมีรายไดเปนของตนเอง และอัญชลี   ภูวพานิช (2539 : 123) ที่ศึกษา
แรงจูงใจในการเขาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของผูใช
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี พบวา แรงจูงใจที่มีความสําคัญมากในการเขาเรียน
ของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือ ดานการเรียนเพื่อรูและดานประกอบอาชีพ และ
สอดคลองกับการศึกษาของมอรสเตนและสมารท (Morstain and Smart 1974 : 83-98) ซ่ึงพบวา
ผูใหญโดยทั่วไปใหความสําคัญของแรงจูงใจดานการเรียนเพื่อรูและดานการประกอบอาชีพมาก
ที่สุดและนิภา   แกวศรีงาม (2530:106) กลาววา ผูใหญในวัยตนหรือคนหนุมสาวมาเขาเรียนเพราะ
ตองการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและเพื่อจะหางานงายขึ้น ประกอบอาชีพไดดีขึ้น ไดรับการ
เล่ือนชั้น เล่ือนตําแหนง หรือเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และประยงค    ศรีสันเทียะ (2543: บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการติดตามผลการ ฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการฝกเตรียมงาน
ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ 2542  พบวา  เหตุผล
กอนมาเรียนสวนใหญตองการนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต นําความรูไปประกอบอาชีพอิสระ และ
นําความรูเขาสูตลาดแรงงาน และการศึกษาของ ศักดิ์ชัย  นาคเอี่ยม (2536: 237)  ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาความสนใจดานการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพของทหารเกณฑกองประจําการ สังกัด
กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน คือ การเพิ่มพูน
ความรูใหกับตนเอง และนําไปใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังตองการใหมีการแนะแนว
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   
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 สรุปไดวา ผูเขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ มีความตองการดานอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากดานความตองการทั้ง 4 ของมาสโลว นั่นคือตองการเขามาฝกอบรมเพื่อที่จะออกไป
ประกอบอาชีพ  ตองการเพิ่มคุณวุฒิใหสูงขึ้น เพื่อความกาวหนามั่นคงในอาชีพ ทั้งนี้เพราะวา
นักเรียนตองการที่จะมีอาชีพที่มีความมั่นคงกาวหนา ตองการมีโอกาสเลือกอาชีพที่ตนชอบ เพื่อเปน
บันไดไปสูความกาวหนาในอาชีพ ตองการประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงขึ้น เปนการฝกอบรมซึ่ง
สามารถประกอบอาชีพหารายไดไดดวย นักเรียนตองการนําคุณวุฒิทางการศึกษาที่ไดรับไปสมัคร
งานงานหรือหางานใหม และเปนการฝกอบรมที่เสียคาใชจายนอย เนื่องจากนักเรียนเองเปนผูที่มี
การศึกษาต่ํา มีรายไดนอย ฐานะทางการงานยังไมมีความมั่นคงมากนัก จึงตองเขารับการฝกอบรม
เพื่อเปนการยกระดับฐานะตนเอง พัฒนาตนเองใหสูงขึ้น มีหลักประกันชีวิตที่ดีขึ้น  สอดคลองกับ
รายงานของโบเชียร (Boshier 1977: 89-115) โดยกลาววาผูมีการศึกษาต่ําและมีสถานะทางอาชีพต่ํา 
มักมาสมัครเรียนเพื่อเหตุผลความกาวหนาในอาชีพ และจากการศึกษาของสถาบันผูใหญแหงชาติ
ในประเทศอังกฤษ (ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล 2534: 32 อางอิงจาก NIAE- Nation Institute for Adult 
Education 1970) โดยพบวา แรงจูงใจในดานอาชีพเปนเหตุผลสําคัญในการเขาเรียนของผูใหญ 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับ

การฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุนที่ 62    ประจําป 
2548  ครั้งนี้  ไดผลการวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะตอศูนยศิลปาชีพบางไทรฯและผูเขารับการ
ฝกอบรม ดังนี้ 

 1. ดานรางกาย  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสภาพความเปนจริงต่ํากวาความคาดหวัง ทาง
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  ควรมีการตรวจสอบดูวาเปนเพราะมาจากสาเหตุอะไร นาจะมีการพัฒนา 
ปรับปรุง แกไขหรือไมอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานที่เห็นไดชัดคือความสะดวกในการเดินทาง
ระหวางที่พักกับสถานที่ฝกอบรม และความเพียงพอของอาหารในแตละมื้อ  เร่ืองอาหารนั้นอาจจะ
มาจากการปรับเปลี่ยนเขาสูยุคปจจุบันที่มีคาครองชีพสูงขึ้น ราคาขาวของแพงขึ้น จึงทําใหเบี้ยเล้ียง
ไดไดรับไมเพียงพอกับการซื้ออาหารรับประทาน  สวนเรื่องอื่น ๆ อาจจะเปนเพราะวาผูเขารับการ
ฝกอบรมอาจจะตั้งความคาดหวังไวสูงก็เปนได 

 2. ดานความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ย
สภาพความเปนจริงต่ํากวาความคาดหวัง  พบความแตกตางเกือบทุกขอทั้งรายขอและโดยภาพรวม 
ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  ควรตรวจสอบหรือปรับปรุง แกไขวามีความเหมาะสมและเพียงพอ 
หรือไม ความปลอดภัยของผูเขารับการฝกอบรมไมวาจะเปน ขณะที่พักในหอพัก ในชีวิตและ
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ทรัพยสิน  การประกันอุบัติเหตุแกผูเขารับการฝกอบรม  คาเบี้ยเล้ียงระหวางการฝกอบรมและ
ความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรมนําไปประกอบอาชีพได    สําหรับผูเขารับการฝกอบรมก็
จะตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในสังคมหมูมากใหไดมากที่สุด 

 3. ดานสังคม ความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยความ
คาดหวังและสภาพความเปนจริงใกลเคียงกัน มีเพียงดานเดียว คือ มีกลุมเพื่อนที่สามารถไววางใจได
ที่พบความแตกตาง  ดังนั้น ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  ควรจัดหรือควรมีกิจกรรมที่สราง
ความสัมพันธระหวางผูเขารับการฝกอบรมในแผนกเดียวกันหรือระหวางแผนก เพื่อใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีระหวางผูเขารับการฝกอบรมและสงเสริมผูเขารับการฝกอบรมใหมีความเปนอยูอยาง
สมานฉันท อยางเพื่อน อยางพี่นอง เพราะวา ความสัมพันธในลักษณะนี้มีนอยมาก ดูเหมือนวา ตาง
คนตางมาจากที่ตาง ๆ  จึงทําใหตางคนตางอยู ทําใหขาดความสัมพันธกันทางสังคม ความรักและ
การยอมรับจากผูอ่ืน  จึงทําใหหากลุมเพื่อนที่ไววางใจไดยาก  นอกจากนั้น ความสัมพันธระหวางครู
ฝกและผูเขารับการฝกอบรมนาจะดีกวาที่เปนอยูดวย  

 4. ดานการไดรับยกยอง เกียรติยศ ช่ือเสียง ผลการวิจัยพบวา ดานความคาดหวังมี่
คาเฉลี่ยสูงกวาดานสภาพความเปนจริง โดยเฉพาะเรื่องรายไดระหวางการฝกอบรม ซ่ึงทางศูนย
จะตองสรางความเขาใจใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบและใหเขาใจวารายไดจากผลงานของ
ตนเองที่จะเกิดขึ้นระหวางฝกอบรมนั้นจะตองผานกระบวนการอยางไรบาง เชน ตองผานมาตรฐาน
ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ กําหนดไว   ทั้งนี้ผูเขารับการฝกอบรมอาจจะตั้งความคาดหวังรายได
จากผลงานของตนเองไวสูง เพื่อวาจะมีรายไดเพิ่ม  หากวามีรายไดเกิดขึ้นอยางเปนธรรม ผลงานได
รับรองมาตรฐาน  จะทําใหไมมีการเรียกรองใหเพิ่มคาเบี้ยเล้ียงจากเดิม 60 บาท เปน 80 บาท ทั้งนี้ 
เพราะวาเบี้ยเล้ียงที่ไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในยุคเศรษฐกิจที่มีขาวของราคาแพงขึ้น   จึงทําให
ตองมีการรบกวนเงินจากทางบาน แตสําหรับเงินเบี้ยเล้ียงนั้นเพียงพอตอคาอาหารเทานั้น  หากวา
นําไปใชในสวนอื่น ๆ คงไมเพียงพอ เพราะฉะนั้นผูเขารับการฝกอบรมจะตองอยูอยางประหยัด 

 5. ดานการฝกอบรม หรือวาหลักสูตรการฝกอบรม พบวา ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ
ควรเพิ่มหลักสูตรวิชาชีพอ่ืน ๆ อีก ที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เชน สาขาอิเลคทรอนิคส เปน
ตน และระยะเวลาในการฝกอบรมควรใหส้ันกวาที่เปนอยู แตคุณภาพและความสามารถยังคง
เหมือนเดิม รวมทั้งนาจะมีการประเมินครูผูสอน และประเมินการจัดฝกอบรม โดยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนผูประเมิน เปนตน 

 6. ควรมีการคัดเลือกนักเรียนกอนเขารับการฝกอบรม เพราะวาอาจจะเขามาฝกดวย
เหตุผลที่แตกตางกัน จึงสงผลใหมีการออกกลางคันมาก   ดูจากจํานวนที่สมัครเขามาและเมื่อจบ
หลักสูตร 
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 7. สําหรับผูเขารับการฝกอบรม เนื่องจากมาจากสังคมที่มีความแตกตางกัน นั่นคือ 
สังคมที่บิดามารดาสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จึงทําใหตั้งความหวังวาจะเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพแลวนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได จึงทําใหตั้งความคาดหวังไวสูงเกินไป 

 8. ผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีการปรับตัวใหเขากับสังคมคนหมูมาก สังคมเพื่อน ๆ  
กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  เพราะวาอยูดวยกันเปนจํานวนมาก จะทําใหทางศูนยฯมีการปกครองที่
งายหรือวางายตอการปกครอง ทั้งนี้ผูเขารับการฝกอบรมอาจจะมาจากครอบครัว สังคม ที่ไม
เครงครัดกับกฎระเบียบมาก เหมือนกับตอนที่มาอยูที่ศูนย จึงทําใหรูสึกวากฎระเบียบที่เครงครัด
จนเกินไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ควรศึกษารูปแบบและสภาพการจัดการฝกอบรมของศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  
 2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกลางคันของนักเรียนศิลปาชีพ 
 3.  ควรศึกษาปจจัยที่ทําใหนักเรียนไมออกไปประกอบอาชีพ (ฝกตอ) หลังจากจบการ

ฝกอบรมตามหลักสูตรแลว 
 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมในศูนยศิลปาชีพอ่ืน ๆ  
 5. ควรมีการประเมินและติดตามผลการนําความรู ทักษะวิชาชีพของผูผานการฝกอบรม

ไปใชหลังจากที่ผานการฝกอบรมไปแลว 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรมวิชาชพีใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
คําชี้แจง  
 1. แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงใน
การเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบดวย  
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ 

           ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจาก
การสมัครเขาฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จํานวน 38 ขอ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจากการสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย
ศิลปาชีพบางไทร จํานวน 2 ขอ  
 3. คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการทําวิจัย เพื่อนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไป
ปรับปรุงในการรับสมัครนักเรียนและการจัดฝกอบรมตอไป คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
และไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาจากทาน ตอบแบบสอบถามนี้ ตามความ
เปนจริงทุกขอคําถามท้ังนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูลและขอเจริญพรขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

นายบุญฤทธิ์    ฉิมพิมล 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชอง  ตามความเปนจริง  
1. เพศ   1)ชาย     2) หญิง  
2. อายุ   1) 15 - 24 ป      2) 25 - 34 ป   

 3) 35- 44  ป    4) 45 ปข้ึนไป  
3. ความทุพพลภาพ  

 1) รางกายปกติ    2) รางกายพิการ  
4. สถานภาพสมรส  

 1) โสด    2) สมรส   
 3) หยาราง     4อื่น ๆ ระบุ ....................................  

5. อาชีพของบิดามารดา  
 1) รับราชการ    2) รัฐวิสาหกิจ  3) เกษตรกรรม 
 4) คาขาย     5) อื่น ๆ ระบุ………………………………… 

6. อาชีพเดิมของทาน 
 1) อาชีพสวนตัว    2) ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 

  3) วางงาน    4) อื่น ๆ ระบุ …………………..…………… 
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทานในปจจุบัน   

 1) ต่ํากวา 5,000 บาท   2) 5,001 – 10,000 บาท 
  3) 10,001 – 15,000 บาท  4) 15,001 บาทขึ้นไป  
8. รายจายเฉลี่ยตอเดือนของทานในปจจุบัน 

1) ต่ํากวา 3,000 บาท  2) 3,001 – 4,500 บาท 
 3) 4,501 บาทขึ้นไป  
9. สาขาวิชาชีพท่ีทานฝกอบรม  โปรดระบุ……………………………..………………….. 
10. ทานเขารับการฝกอบรมเปนระยะเวลา   
 1) วันที่เริ่มรับการฝกอบรม   ………...…/…………/………………. 
 2) วันที่จบหลักสูตรการฝกอบรม ……………/…………/………………. 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของทานที่จะไดรับกอนที่จะสมัครเขารับการฝกอบรม
วิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองท่ีตรงกับความคาดหวังและที่ตรงกับสภาพความเปน
จริง ในความคิดเห็นของทาน เพียงขอละ 1 ชองเทานั้น ตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้  
  5  หมายถึง มากที่สุด 
  4  หมายถึง มาก 
  3  หมายถึง ปานกลาง 
  2  หมายถึง นอย 
  1  หมายถึง นอยท่ีสุด  
ตัวอยาง 

ความคาดหวัง สภาพความเปนจริง  ความตองการทางดานรางกาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความพรอมของที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่
ฝกอบรม....................................................................................

 
.........

 
........ 

 
........

 
....... 

 
........

 
...... 

 
....... 

 
....... 

 
........

 
...... 

 
 หมายความวา ทานตั้งความหวังไวในระดับปานกลาง แตสภาพความเปนจริงอยูในระดับ
มาก 
 

ความคาดหวัง สภาพความเปนจริง  ความตองการทางดานรางกาย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความพรอมของที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่
ฝกอบรม................................................................................ 
2.หองน้ํามีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ…...…
3.ความสะดวกในการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่
ฝกอบรม................................................................................ 
4.มีอาหารเพียงพอตอความตองการในแตละมื้อ..…....……..
5.มีอาหารหลากหลายในแตละมื้อ..……………..…….….... 
6.อาหารในแตละวันมีคุณคาทางโภชนาการ………….…….
7.มีเครื่องนุงหมเพียงพอสําหรับความตองการ………….…. 
8.เครื่องนุงหมมีขนาดเหมาะสมกับผูสวมใส………….……
 9.มีหองพยาบาลสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน…..……
10.ความพรอมของการรักษาพยาบาลเบื้องตน …………..... 

 
……
…… 
 
……
……
……
……
……
……
……
…… 

 
……
…….
 
……
……
……
……
……
……
……
…….

 
……
……

 
……
……
……
……
……
……
……
……

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

ความคาดหวัง สภาพความเปนจริง  ความตองการทางดานความม่ันคง 
และความปลอดภัยในชีวิต 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะอยูระหวางการ
ฝกอบรม.................................................................................. 
12มีความปลอดภัยในการเดินทางจากที่พักไปยังโรงฝกอบรม
13.มีความปลอดภัยในระหวางการฝกอบรม……............…....
14.มีประกันอุบัติเหตุจากการเขารับการฝกอบรม……............ 
15.บรรยากาศของการฝกอบรมสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี..........
16.มีคาเบี้ยเลี้ยงเพียงพอและเหมาะสมในระหวางการ
ฝกอบรม.................................................................................. 
17.มีสถานที่พักผอนและออกกําลังกาย…......…..................... 
18.สามารถนําวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ
ได............................................................................................ 
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ความคาดหวัง สภาพความเปนจริง  ความตองการทางดานสังคม ความรัก 
และการยอมรับจากผูอ่ืน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19.ไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูฝก……......................... 
20. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูฝก…...............................
21. ความคิดเห็นของทานไดรับการยอมรบัจากเพื่อนและครูฝก....... 
22. มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมเพื่อนและครูฝก…...................
23. มีกลุมเพื่อนที่สามารถไววางใจได..................................... 
24. กลุมเพื่อนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน……................
25. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถาบันฝกอบรม…….............
26. มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานบัน………........... 
27. นําความรูไปถายทอดใหคนอื่นได ………….................... 
28. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสถาบันฝกอบรม……...............
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ความคาดหวัง สภาพความเปนจริง  ความตองการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ  ชื่อเสียง 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

29. งานฝมือของทานมักจะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ........ 
30. งานฝมือของทานไดรับการยกยองช่ืนชมจากครูฝก........... 
31. งานฝมือของทานมักไดรับเกียรติใหเปนตัวอยางแก
เพ่ือนๆ..................................................................................... 
32. งานฝมือของทานเปนที่สนใจของผูคนที่พบเห็น............... 
33. งานฝมือของทานสามารถทํารายไดอยูเสมอ.....…..…....... 
34. ทานไดรับการยกยองจากกลุมเพื่อน ๆ .............................. 
35. ทานไดรับการยกยองจากครูฝกใหเปนปรากฏแกเพื่อน ๆ  ........... 
36. ทานไดรับการยกยองจากสถาบันฝกอบรม………......…...
37. ทานสามารถตอบขอสงสัยของเพื่อนระหวางฝกอบรมได........
38. ผลงานของทานไดรับรองมาตรฐานใหวางจําหนายในศูนย ฯ..... 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปด ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความ
ตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจากการสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบาง
ไทร ฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 คําช้ีแจง : ใหทานเขียนแสดงความคิดเห็นของทานตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. ความตองการของทานที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ฯ 
 ......................................................................................................................................................... 
 2. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 ........................................................................................................................................................ 

 
ที่อยูที่สามารถติดตอไดในอีก   2  เดือนขางหนา 

 ช่ือ.................................................นามสกุล................................................................. 
 ท่ีอยู  บานเลขที่ ..................   หมูท่ี.................   ถนน .................................................. 
 ตําบล ...................................................  อําเภอ ............................................................ 
 จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย..................................... 
 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ........................................................................ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการเขารับการฝกอบรมวิชาชพีใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
คําชี้แจง  
 1. แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการ
เขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบดวย  
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ 

                  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําวิชาชีพไปใช หลังจากที่ไดจบหลักสูตรการ
ฝกอบรมจากศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ ไปแลว ทานไดนําความรู ความสามารถ ทักษะของตัวทานไปใช
อยางไรบาง 

   ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับจากการสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาชีพในศูนย
ศิลปาชีพบางไทรฯ จํานวน 2 ขอ  
 3. คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการทําวิจัย เพื่อนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไป
ปรับปรุงในการรับสมัครนักเรียนและการจัดฝกอบรมตอไป คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
และไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาจากทาน ตอบแบบสอบถามนี้ ตามความ
เปนจริงทุกขอคําถามท้ังนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูลและขอเจริญพรขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

นายบุญฤทธิ์    ฉิมพิมล 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชอง  ตามความเปนจริง  
1. เพศ   1)ชาย     2) หญิง  
2. อายุ   1) 15 - 24 ป      2) 25 - 34 ป   

 3) 35- 44  ป    4) 45 ปข้ึนไป  
3. ความทุพพลภาพ  

 1) รางกายปกติ    2) รางกายพิการ  
4. สถานภาพสมรส  

 1) โสด    2) สมรส   
 3) หยาราง     4อื่น ๆ ระบุ ....................................  

5. อาชีพของบิดามารดา  
 1) รับราชการ    2) รัฐวิสาหกิจ  3) เกษตรกรรม 
 4) คาขาย     5) อื่น ๆ ระบุ………………………………… 

6. อาชีพเดิมของทาน 
 1) อาชีพสวนตัว    2) ชวยผูปกครองประกอบอาชีพ 

  3) วางงาน    4) อื่น ๆ ระบุ …………………..…………… 
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทานในปจจุบัน   

 1) ต่ํากวา 5,000 บาท   2) 5,001 – 10,000 บาท 
  3) 10,001 – 15,000 บาท  4) 15,001 บาทขึ้นไป  
8. รายจายเฉลี่ยตอเดือนของทานในปจจุบัน 

1) ต่ํากวา 3,000 บาท  2) 3,001 – 4,500 บาท 
 3) 4,501 บาทขึ้นไป  
9. สาขาวิชาชีพท่ีทานฝกอบรม   

โปรดระบุ……………………………..………………….. 
10. ทานเขารับการฝกอบรมเปนระยะเวลา   
 วันที่ตอบแบบสอบถาม  ………...…/…………/……………….  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําผลการฝกอบรมที่ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯไปใช ในการประกอบ
อาชีพ หลังจากที่ทานไดจบหลักสูตรการฝกอบรมไปแลว ทานไดนําความรู ความสามารถ ทักษะของตัว
ทานไปใชอยางไรบาง 
 1.ฝกอบรมตอในระดับที่สูงข้ึนไป 
  สาขาวิชาชีพเดิม  คือ..................................................ระดับ.............................................. 
  เปลี่ยนสาขาวิชาชีพใหมคือ ......................................... เพราะวา...................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 2. ประกอบอาชีพสวนตัว 
  อาชีพท่ีทําอยู คือ............................................................................................................... 
  ผลประกอบการเปนอยางไร.............................................................................................. 
 3.พัฒนางานหรอืตําแหนงงานในสถานประกอบการใหดีข้ึน 
  พัฒนางานในสถานประกอบการใหดีข้ึนอยางไรบาง....................................................... 
  พัฒนาตําแหนงงานในสถานประกอบการใหดีข้ึนอยางไรบาง......................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 4. เปดกิจการเปนของตนเอง 
  กิจการที่ทําอยู คือ.............................................................................................................. 
  ผลประกอบการเปนอยางไร.............................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 
 5. เพิ่มพูนรายไดมากกวาเดิม 
  รายไดเพิ่มขึ้นอยางไร........................................................................................................ 
 
  
 

ขอความกรุณาเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอเพื่อนรวมรุนที่จบไปแลว ท่ีกลับไป
ประกอบอาชีพหรือกลับบานเทาท่ีติดตอได 

  1.ช่ือ.................................................................เบอรโทร.................................................. 
  2.ช่ือ.................................................................เบอรโทร.................................................. 
  3.ช่ือ.................................................................เบอรโทร.................................................. 
  4.ช่ือ.................................................................เบอรโทร.................................................. 
  5.ช่ือ.................................................................เบอรโทร.................................................. 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามโดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับผลของการนํา
วิชาชีพไปใชและสิ่งท่ีเกิดข้ึนแกผูเขารับการฝกอบรม หลังจากการจบหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแลว 2 เดือน 
คําช้ีแจง : ใหทานเขียนแสดงความคิดเห็นของทานตามหัวขอตอไปนี้ 
1. สิ่งท่ีเกิดขึ้นหลังจากจบหลกัสูตรการฝกอบรมวิชาชีพในศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
 .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
2. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เมื่อทานตอบแบบสอบแลว กรุณาสอดใสซองท่ีแนบมานี้ สงกลับคืออยางชาท่ีสุด 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
   ขอขอบพระคุณ ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบถาม 
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