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 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของ

นกัศกึษาศนูยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คอื แรงจงูใจดา้นสว่นตวั  แรงจงูใจดา้นอาชพีและแรงจงูใจ

ดา้นสงัคมและเพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศนูยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

390 คน ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนักศกึษาออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตามหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน ไดแ้ก ่ หมวดอตุสาหกรรม หมวดคหกรรม หมวดพานิชยกรรม และหมวด

ศลิปกรรม รวมจาํนวนทัง้สิน้ 195 หอ้งเรยีน จากนัน้กาํหนดนกัศกึษามาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง หอ้งเรยีนละ 2 คน 

โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื แจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สาํหรบัผล

การทดสอบสมมตฐิาน ใชค้า่ท ีทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม และคา่เอฟ 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกว่าสองกลุ่ม หากพบความแตกต่างอยา่ง 

มนียัสาํคญัทางสถติ ิใหท้ดสอบเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ ่ 

 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้  

 1. กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาเพศหญงิ อายรุะหว่าง 26 - 40 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีรบัจา้ง มรีายได ้10,001 - 20,000 บาท สว่นใหญ่เลอืกเรยีนหมวดวชิาชพีคหกรรม มากทีส่ดุ 

และเลอืกมาเรยีนในวนัเสาร ์- วนัอาทติย ์                 

 2. สาํหรบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษา พบว่า นักศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในศนูยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศกึษามแีรงจงูใจในดา้นสว่นตวั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา

คอื ดา้นสงัคม และมแีรงจงูใจในดา้นอาชพีเป็นอนัดบัทา้ยสดุ   

 3. สาํหรบัการทดสอบสมมตฐิานพบว่า นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั สว่นระดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม ในดา้นอาชพี 

และดา้นสงัคมแตกต่างกนั สาํหรบัอาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นสงัคมแตกต่างกนั 

และรายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและดา้นอาชพีแตกต่างกนั แต่นกัศกึษาทีม่เีพศ หมวด

วชิาชพีทีเ่รยีนและเวลาเรยีนต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

 4. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ของนกัศกึษาศนูยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร พบว่า 

  4.1 ดา้นสว่นตวั ไดแ้ก ่ ควรสนบัสนุนทนุการศกึษาใหก้บันกัศกึษาทีต่อ้งการศกึษาต่อ แต่มี

ปญัหาในดา้นคา่ใชจ้่ายในการเรยีน               

  4.2 ดา้นอาชพี ไดแ้ก ่ ตอ้งการใหห้น่วยงานของรฐัรบัคนจากศนูยไ์ปทาํงานยงัสถานประกอบการ

ต่างๆ                      

  4.3 ดา้นสงัคม ไดแ้ก ่ ควรมกีารตดิต่อประสานงานกลุ่มอาชพี หรอืดงูานดา้นอืน่ๆ ตลอดจน

ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กงาน เพือ่ใชเ้สรมิประสบการณ์หรอืประยกุตก์บัอาชพีได ้
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 The purpose of this research is to study the motivation factors for students to enroll in intensive 

training courses at Bangkok Metropolitan Occupational Training Centers in 3 aspects, which are personal 

motivation, career motivation and social motivation; and to compare the motivations by variables gender, 

age, education level, career, income, course enrollment, and class duration. The samples for this research are 

390 students enrolled in intensive training courses at the Bangkok Metropolitan Occupational Training Centers. 

The samples are acquired by stratified random sampling from 4 career group courses as follows; industrial-

group courses, home economics-group courses, commercial-group courses, and art-group courses, in total of 

195 classes. Then 2 students from each class are picked by convenience sampling. The instrument used 

in this research is questionnaire. The statistics used for data analyses are frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The hypothesis tests are conducted by  t-test to test the mean of differences of 2 groups 

and F-test to test the mean differences of more than 2 groups; if statistical differences are found, Scheffe'  test is 

conducted to find out which pair of means is statistically different. 

 The research results are concluded as follows.       

 1. Most samples are female students, aged between 26 to 40 years, have Bachelor degrees, are 

employees, with income between 10,000 to 20,000 baht per month. They have selected home economic 

courses and attended weekend classes.  

 2. For the motivations to enroll in intensive training courses, it was found that the student has 

motivation to enroll in intensive training courses at the Bangkok Metropolitan Occupational Training Centers as a 

whole at the high level. Their first ranking motivation was personal motivation, second ranking was social 

motivation, and lastly career motivation.    

 3.  For the hypothesis tests, it is found that to enroll in intensive training courses the students having 

different age have different motivation in the career aspect; the students having different education level have different 

motivations as a whole, and in the career and social aspects; the students having different career have different 

motivation in the social aspect; the students having different career have different motivations in the social aspect; 

the students having different income have different motivations as a whole and in the career aspect; the 

students having different gender, course enrolled, and class duration do not have different motivation as a 

whole and individual aspect. 

 4. Additional suggestions of the students enrolling in intensive training courses at the Bangkok  

Metropolitan Occupational Training Centers are as follows. 

  4.1 Personal aspect: The centers should support scholarship for students who would like 

to continue their study but had problem on living expenses.  

  4.2 Career aspect: Government offices should supply or recruit workforces from the 

Center to work in various companies.   

  4.3 Social aspect: The centers should coordinate with career groups or having field trips  

including work-training to enhance experiences and apply with their career. 
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ประกาศคณูุปการ 

 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะหอ์ย่างสูงจากประธาน

ควบคุมปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.วฒันีย ์ โรจน์สมัฤทธิ ์ ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษา  ขอ้เสนอแนะ ตลอดจน

ปรบัปรุงแกไ้ขใหป้รญิญานิพนธม์คีวามสมบูรณ์ อาจารย ์ดร.สุมลนิตย ์ เกดิหนุนวงศ ์กรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์ซึง่ไดใ้หค้วามกรณุาในการใหค้าํปรกึษา ดแูล แนะนําการจดัทาํปรญิญานิพนธม์าโดยตลอด 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร.กมัปนาท  บรบิรูณ์  ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นประธาน

การสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์ รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ  พรสมีา ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นกรรมการ

สอบเพิม่เตมิ และขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ทุกท่าน ทีใ่หค้วามรู ้ ให้

คาํปรกึษา แนะนํา ทําใหง้านวจิยัน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน คอื อาจารย ์ดร.จนัทรศัม ์ภตูอิรยิวฒัน์ 

หวัหน้าภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดร.วารุณี 

อศัวโภคนิ ปรญิญาเอก ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

นางสาวสุวมิล วรรณโสภณ หวัหน้าศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร วดัธรรมมงคล ทีไ่ดก้รณุาตรวจสอบ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์สามารถนําเครื่องมอืไปใชไ้ด ้

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ นายพรชยั  มกุดาสถติ  พี่ๆ  และเพื่อนๆ นิสติปรญิญาเอกและปรญิญาโท

สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่  ทุกท่านทีใ่หค้าํปรกึษาและเป็นกําลงัใจตลอดมา 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคณุ หวัหน้าศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร รวมทัง้เจา้หน้าทีศู่นยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ทัง้ 8 แห่ง ทีไ่ดเ้อือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู จนทําใหป้รญิญานิพนธส์าํเรจ็ลงได ้
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ภมิูหลงั 

 ภมูภิาคของโลกมคีวามเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ อย่างรวดเรว็ ทัง้เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และวทิยาการทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ สิง่เหล่าน้ีส่งผลกระทบถงึสงัคมไทย ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม ความเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีไม่หยุดน่ิง นบัวนัจะยิง่ซบัซอ้นและทวคีวามรุน่แรง เพิม่

มากขึน้เรือ่ยๆ จะเหน็ไดจ้าก 3 ปีทีผ่่านมา สงัคมไทยไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ต่างๆ ทัง้เรือ่งความขดัแยง้

ดา้นการเมอืง รวมถงึปญัหาอุทกภยัเมือ่ปลายปี พ.ศ. 2554 ทีผ่่านมา ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บั

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นอยา่งมาก ส่งผลกระทบโดยตรงถงึภาคอุตสาหกรรมของเมอืงไทย 

ทาํใหแ้รงงานบางส่วนของภาคอุตสาหกรรมไม่มงีานทาํ ไมม่รีายได ้เกดิปญัหาสงัคมตามมาอกีมากมาย 

จงึเป็นความจาํเป็นอย่างยิง่ทีป่ระชาชนไทยทุกคน ทุกกลุ่มอาย ุจะตอ้งไดร้บัความรู ้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร  

ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ เพื่อทีจ่ะไดรู้เ้ท่าทนัและเตรยีมความพรอ้มรบัมอืใหส้ามารถปรบัตวัในการดําเนินชวีติ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ามกลางสภาพความเปลีย่นแปลงดงักล่าว   

 จากสภาวะความเปลีย่นแปลงดงักล่าว สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิไดร้ว่มกนักําหนดวสิยัทศัน์และทศิทางการพฒันาประเทศ เพื่อมุง่สู่ "สงัคมอยูร่ว่ม กนัอย่าง

มคีวามสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง"0 ตามแผน พฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (0พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ไดร้วมแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 – 10 นําหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นปรชัญานําทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง แนวคดิและทศิทาง 

การพฒันาประเทศ ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ทัง้ภายนอกและภายในประเทศทีจ่ะ

ส่งผลกระทบต่อทศิทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต พรอ้มทัง้เรง่สรา้งภูมคิุม้กนัในประเทศ ให้

เขม้แขง็ขึน้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มคน สงัคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทย

ใหม้คีุณภาพ มโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากร และไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม อยา่ง

เป็นธรรม รวมทัง้สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ยฐานความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์

มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ มทีกัษะและการดํารงชวีติอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสถาบนัทางสงัคมและ

ชุมชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็สามารถปรบัตวัรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง เพื่อเตรยีมพรอ้มและสรา้ง

ภมูคิุม้กนัของประเทศ ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต.ิ  2554: ออนไลน์) 

 การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นสิง่สําคญั เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

เพราะการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นการลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการพฒันาเศรษฐกจิและพฒันาประเทศ 
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การศกึษาตลอดชวีติn จงึเป็นความเคลื่อนไหวใหมใ่นสงัคม ทีส่่งเสรมิใหค้นกลบัมาเรยีนอกีครัง้ เพื่อ

พฒันาความเป็นมนุษย ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นกระบวนการทีเ่ปลีย่นประสบการณ์ใหก้ลายเป็น

ความรูแ้ละทกัษะ ซึง่ผลกค็อื ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในตวัมนุษย ์ ใหเ้ป็นมนุษยท์ีไ่ดร้บัการพฒันา 

การเรยีนรู ้ สิง่เหล่าน้ีมคีวามสาํคญัต่อชวีติมนุษยเ์ปรยีบเหมอืนอาหารหรอืน้ํา ทีม่คีวามสําคญั ทาํให้

ชวีติเตบิโตและพฒันา การเรยีนรูก้เ็ช่นกนั เป็นสิง่ทีม่นุษยต์อ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้ง เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพื่อ

การเจรญิเตบิโตงอกงามและพฒันาเป็นสมาชกิทีม่ปีระโยชน์ในสงัคม  การเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการที่

มคี่าสาํหรบักระบวนการเป็นมนุษย ์ ยิง่มนุษยเ์รยีนรูม้ากเท่าไร คุณภาพของความเป็นมนุษยก์ม็เีพิม่ขึน้

เท่านัน้  (จนิตนา สจุจานนัท.์   2554: 325) ดงันัน้ การพฒันาศกัยภาพของคนทีพ่งึปรารถนา คอืการพฒันา

ใหค้นทุกคนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพอยา่งเตม็ที ่ ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ ปญัญา และทกัษะ

ฝีมอื เพือ่ใหค้นเป็นคนด ีมคีณุธรรม มสีุขภาพพลานามยัทีด่ ีและมสี่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน มจีติสํานึกและมบีทบาทในการดแูลอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

และวฒันธรรมทีด่งีาม ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่   

 กรงุเทพมหานคร ในฐานะเป็นเมอืงหลวงทีเ่ป็นศูนยก์ลางความเจรญิในหลายรปูแบบ เป็น

ฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศ ทัง้การเป็นศูนยบ์รหิารทางเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ตลอดทัง้

การตดิต่อกบันานาชาตมิาโดยตลอด จนพฒันาเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิและการคา้ การบรกิารของ

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกจดัลาํดบัใหเ้ป็นมหานครทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัที ่15 ของโลก นอกจากนัน้ 

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการบนินานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (สาํนกัยทุธศาสตร์

และประเมนิผล กรงุเทพมหานคร.  2552: 9 – 12) แต่ทว่าการเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การคา้ และ

การบรกิารของกรงุเทพฯ นัน้ นํามาซึง่ปญัหาการปรบัตวั ของแรงงานอพยพ ซึง่แรงงานเหล่าน้ี ส่วนใหญ่

เป็นแรงงานทีไ่รฝี้มอื ขาดประสบการณ์ในการทํางาน มรีายไดน้้อย จงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารเพิม่พนู

ทกัษะความรู ้ ความสามารถในการประกอบอาชพี ใหเ้ป็นแรงงานทีม่ฝีีมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ

ใหด้ขี ึน้ รวมถงึการพฒันาและปรบัตวัใหก้้าวทนัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของโลกได ้กรงุเทพมหานคร 

จงึไดก้ําหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันากรุงเทพฯ ระยะยาว 5 ยทุธศาสตรโ์ดย 1 ใน 5 ของยทุธศาสตร์

นัน้ เป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน เป็นการจดัการศกึษานอกภาคบงัคบั มุง่เน้น

การศกึษาในสาขาอาชพี เพื่อไปประกอบกจิการต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อใหผู้เ้ขา้

ศกึษา สามารถนําไปพฒันางาน หรอืนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัวถิกีารประกอบอาชพีของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่มกีลยุทธด์งัต่อไปน้ี 

 1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาอาชพีและการศกึษาวชิาชพีใหก้บัประชาชนในกรงุเทพฯ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสพฒันาความรูแ้ละเทคนิคต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม                                                                                                                     

 2. พฒันาและส่งเสรมิสถานศกึษาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูด้า้นอาชพีของชุมชน เพื่อให้

ประชาชนมโีอกาสเขา้ถงึสถานศกึษาในระยะใกลแ้ละมรีปูแบบการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (สาํนักยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล กรงุเทพมหานคร.  2552: 55) 

 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติ สาํนกัพฒันาสงัคม ไดด้ําเนินการในการส่งเสรมิ

ใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่ม ในกจิกรรมของการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง สรา้งชุมชนตน้แบบ เพื่อ
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พฒันาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนน่าอยูเ่พิม่มากขึน้ การสรา้งอาชพีและรายไดใ้หป้ระชาชนในชุมชนไดม้รีายได้ 

และประกอบอาชพีอยา่งมัน่คง พฒันาเศรษฐกจิชุมชนแบบครบวงจร ตลอดจนการฝึกอาชพีอยา่งมคีุณภาพ

และการสรา้งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พรอ้มทัง้ประสานความรว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั 

เอกชน และองคก์รประชาชน ในการรว่มพฒันาชุมชน บนพืน้ฐานความสมดุลแห่งวถิไีทยและโลกาภวิตัน์    

 จะเหน็ไดว้่า ในระยะทีผ่่านมาการใหก้ารศกึษาเพื่อเตรยีมบุคคล เพื่อไปประกอบอาชพีส่วนใหญ่

จะดําเนินการในรปูแบบของการศกึษาในระบบโรงเรยีน ซึง่ถ้าหากพจิารณาถงึวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบ

การจดัการศกึษาในระบบดงักล่าว ยงัมขีอ้จาํกดัอยูม่ากในเรือ่งโอกาสของผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษา ทาํใหป้ระชาชน

บางส่วนจงึพลาดโอกาสทีจ่ะมคีวามรูค้วามสามารถ ทางวชิาชพีทีจ่าํเป็น ดงันัน้กรงุเทพมหานครจงึได้

จดับรกิารทางการศกึษาขึน้ในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนทีไ่ม่มโีอกาสเรยีนในระบบโรงเรยีน ไดม้ี

โอกาสศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ โดยมุ่งใหผู้ท้ ีไ่มม่โีอกาสศกึษาวชิาชพีไดม้โีอกาสศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ๆ  

โดยไมจ่าํกดัความรู ้อายุ เพศ และสถานภาพทางการสมรส ใหส้ามารถนําความรู ้ความสามารถทีไ่ดร้บั

จากการฝึกไปประกอบอาชพีได ้

 โดยศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร เป็นอกีหน่ึงหน่วยงาน ในสงักดักองส่งเสรมิอาชพี ซึง่

สาํนกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร ไดจ้ดัเป็นแหล่งความรู ้พฒันาอาชพี และสรา้งรายได ้ซึง่กระจาย

อยูท่ ัว่กรงุเทพมหานคร เพือ่รองรบัปรมิาณความตอ้งการของประชาชน ทีต่อ้งการประกอบอาชพีเพิม่เตมิ 

เพื่อหารายไดเ้ลีย้งตนเอง และครอบครวั เป็นศูนยก์ารเรยีนรูแ้ห่งหน่ึง ทางดา้นทกัษะวชิาชพีและประสบการณ์ 

ซึง่เปิดฝึกอบรมทางดา้นการฝึกทกัษะวชิาชพีใหก้บัผูส้นใจทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบั

การประกอบอาชพี ตามความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล ซึง่ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

มวีตัถุประสงคท์ีส่ําคญัในการจดัคอื เพื่อช่วยเหลอืประชาชนทีม่รีายไดน้้อยและดอ้ยโอกาสทางการศกึษา 

ใหม้คีวามรู ้ ความสามารถและทกัษะทางดา้นวชิาชพี และสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประกอบอาชพี

เพื่อเพิม่รายได ้ใหแ้ก่ครอบครวั ลดปญัหาการว่างงาน และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเอง

และสงัคม ปจัจบุนักองส่งเสรมิอาชพี สาํนกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร ไดจ้ดัตัง้ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 8 แห่ง คอื 1) ศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร วดัธรรมมงคล 2)1 ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ 3)1 ศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร วดัวรจรรยาวาส 4)1 ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร บางพลดั 5)1 ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร มนีบุร ี 6)1 ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

วดัสุทธาวาส บางกอกน้อย 7)1 ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร จตุจกัร 1 8)1 ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

 ในการดาํเนินการเปิดการสอนวชิาชพีหลกัสตูรระยะสัน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ของศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ไดร้บัความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งสงู และมผีูส้นใจเขา้มาสมคัรเรยีนในแต่ละศูนย ์

เป็นจาํนวนมาก และเพิม่ขึน้ทุกๆ ปี เช่น แผนกวชิาชพีอาหาร หรอืแผนกวชิาชพีนวด ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจ

ทีจ่ะศกึษาถงึแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

ทัง้ 8 แห่ง ทัง้น้ีเพราะแรงจงูใจเป็นตวัชีท้ีส่ําคญั ของการตดัสนิใจเขา้เรยีนของนกัศกึษาฯ ผลจากการศกึษา

จะทําใหท้ราบถงึระดบัแรงจงูใจ และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ของนกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ เพื่อจะได้
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นําขอ้มลูมาพฒันาโครงการจดัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ ของประชาชน ในเขตกรงุเทพมหานครต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คอื แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม  
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศูนยฝึ์ก

อาชพีกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี 

และเวลาเรยีน  
 3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษาศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการสรา้ง และพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่คีุณภาพ สอดคลอ้ง

กบักลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการในการเขา้เรยีนหลกัสตูรระยะสัน้ของนักศกึษา  

  2. เพื่อเป็นประโยชน์กบับุคคล หรอืหน่วยงานทีด่ําเนินการอบรมหลกัสตูรทีเ่หมอืนกนัหรอื

ใกลเ้คยีงกนั ไดท้ราบถงึแรงจงูใจในการเขา้เรยีนของนกัศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหน่วยงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัความตอ้งการของผูท้ีจ่ะเลอืกเรยีนฝึกอาชพี หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ต่อไป  

 3. เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพจิารณา ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุการจดัหลกัสตูรระยะสัน้ 

ใหต้รงกบัสภาพของสงัคม และเศรษฐกจิในปจัจบุนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ  โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรุงเทพมหานคร ทัง้ 8 ศูนย ์หลกัสตูร 80 ชัว่โมง เรยีนระหว่างวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์และระหว่างวนัเสาร ์

ถงึวนัอาทติย ์ช่วงเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน 2556 จาํนวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 2,500 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั                 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดม้าจากประชากรขา้งตน้ โดยการกําหนดดว้ยตาราง

สาํเรจ็รปูของ ศริชิยั กาญจนวาส ี(2547: 105) ทีก่ําหนดค่าความคาดเคลื่อน ทีร่ะดบั .05 โดยวธิกีารสุ่ม

แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามหมวดวชิาชพีที่

เปิดสอน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม และศลิปกรรม โดยจาํนวนหอ้งเรยีนจาํแนกตามศูนย์

และหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์– ศุกร ์และวนัเสาร ์– อาทติย ์รวมจาํนวนทัง้สิน้ 195 หอ้งเรยีน 
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และกําหนดใหเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง หอ้งเรยีนละ 2 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ จาํนวน 390 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

   1.1 เพศ แบ่งเป็น 

    1.1.1 เพศชาย 

    1.1.2 เพศหญงิ 

   1.2 อาย ุแบ่งเป็น 

    1.2.1 ตํ่ากว่า 20  ปี                                                                                                                                   

    1.2.2 20 - 25  ปี   

    1.2.3 26 – 40 ปี                                                                        

    1.2.4   41 - 60 ปี                                                                                                   

    1.2.5 มากกว่า 60  ปี                                       

   1.3 ระดบัการศกึษา  แบ่งเป็น 

    1.3.1 ระดบัประถมศกึษา 

    1.3.2 ระดบัมธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า                                                                           

    1.3.3 ระดบัปรญิญาตร ี                                                           

    1.3.4 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

   1.4 อาชพี  แบ่งเป็น                                                                                

    1.4.1 รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ                                                         

    1.4.2 รบัจา้ง 

    1.4.3 คา้ขาย                                                        

    1.4.4 ยงัไม่ประกอบอาชพี 

   1.5 รายได ้ แบ่งเป็น                                                                                      

    1.5.1 ไมม่รีายได ้                                                                                       

    1.5.2 น้อยกว่า 10,000 บาท                                                                           

    1.5.3 10,001 – 20,000 บาท   

    1.5.4 มากกว่า 20,001 บาท 

   1.6 หมวดวชิาชพี  แบ่งเป็น                                                                              

    1.6.1 อุตสาหกรรม                                               

    1.6.2 คหกรรม                                    

    1.6.3 พาณชิยกรรม                                                                                    

    1.6.4 ศลิปกรรม 
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   1.7 เวลาเรยีน แบ่งเป็น 

    1.7.1 จนัทร ์– ศุกร ์ 

    1.7.2 เสาร ์– อาทติย ์

  2. ตวัแปรตาม ตวัแปรตามในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร

วชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น คอื 

   2.1 แรงจงูใจดา้นส่วนตวั 

   2.2 แรงจงูใจดา้นอาชพี   

   2.3 แรงจงูใจดา้นสงัคม       

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. แรงจงูใจในการเข้าศึกษา หมายถงึ มลูเหตุจงูใจหรอืสิง่เรา้ต่างๆ ทีม่อีทิธผิลต่อการชกันํา 

หรอืผลกัดนัใหบุ้คคลตดัสนิใจเขา้เรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ซึง่

งานวจิยัครัง้น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่   

  1.1 แรงจงูใจด้านส่วนตวั ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ความใส่ใจ

ใฝรู่ ้ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ มคีวามสนุกเพลดิเพลนิกบัการเรยีนฝึกอาชพี หรอืเป็นอกีปจัจยั 

พืน้ฐานประการหน่ึงทีท่ําใหช้วีติสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

  1.2 แรงจงูใจด้านอาชีพ ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพิม่พูนความรูค้วามสามารถในสาขาอาชพี

ทีท่าํอยู ่ตอ้งการนําวุฒบิตัรทีไ่ดร้บัไปสมคัรงาน เพื่อนําความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพี หรอืเพือ่ส่งเสรมิ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชพีของตนเอง เพื่อนําไปประกอบอาชพีอสิระหรอืนําไปเป็นอาชพีรอง ฯลฯ  

  1.3 แรงจงูใจด้านสงัคม ไดแ้ก่ การนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ชอบการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพีทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิป็นกลุ่ม หรอืตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม รวมถงึการไดพ้บปะเพื่อนใหม่

ทีต่่างอาชพีมากขึน้  การไดรู้จ้กับรรยากาศใหม่ๆ  ทีแ่ตกต่างจากชวีติประจาํวนั และสามารถยกระดบัฐานะ

ทางสงัคมของตนได ้

 2. นักศึกษา หมายถงึ ผูท้ีล่งทะเบยีนเรยีนฝึกอาชพี หลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร รุน่ที ่1 ระหว่างเดอืน ตุลาคม – พฤศจกิายน ปีการศกึษา 2556  

 3. หลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ หมายถงึ หลกัสตูรวชิาชพี 80 ชัว่โมง ทีเ่ปิดสอนในศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร จาํแนกเป็น 4 หมวดวชิาชพี ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม คหกรรม พาณชิยกรรม และ

ศลิปกรรม                                                                                                    

 4. ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร หมายถงึ ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชพีและรายไดใ้หก้บั

ประชาชนทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานคร ทีส่นใจฝึกอบรมดา้นอาชพี หลกัสตูรระยะสัน้ ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของกองส่งเสรมิอาชพี สงักดัสาํนกังานเขตของแต่ละเขตพืน้ที ่ทีศู่นยฝึ์กอาชพีฯ ตัง้อยู ่ในเขตกรงุเทพมหานคร  

8 แห่ง ไดแ้ก่  

  1. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร วดัธรรมมงคล 
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  2. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ 

  3. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร วดัวรจรรยาวาส 

1  4. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร บางพลดั 

1  5. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร มนีบุร ี

1  6. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครวดัสุทธาวาส บางกอกน้อย   

1  7. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร จตุจกัร 1 

1  8. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยัรามคําแหง   

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีกําหนดกรอบแนวคดิ ดงัน้ี 

 
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่เีพศต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 2. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

แรงจงูใจของนกัศกึษา 

    1. ดา้นส่วนตวั 

    2. ดา้นอาชพี 

    3. ดา้นสงัคม 

     

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

    1. เพศ    

    2. อาย ุ

    3. ระดบัการศกึษา 

    4. อาชพี 

    5. รายได ้

    6. หมวดวชิาชพีทีเ่รยีน 

    7. เวลาเรยีน 

ตวัแปรตาม ตวัแปร
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 3. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษา

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 4. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่อีาชพีต่างกนั มี

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 5. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่รีายไดต่้างกนั มี

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 6. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนหมวดวชิาชพี

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 7. นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่เีวลาเรยีนต่างกนั 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั 

 

 
 



   

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัทฤษฎแีรงจงูใจ และ

ไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การศกึษาตลอดชวีติ     

  1.1 ความหมายของการศกึษาตลอดชวีติ              

  1.2 หลกัการของการศกึษาตลอดชวีติ 

  1.3 การศกึษานอกระบบโรงเรยีน                

  1.4 ลกัษณะเฉพาะของการศกึษานอกระบบ 

 2. ผูเ้รยีนผูใ้หญ่และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่         

  2.1 ความหมายของผูใ้หญ่              

  2.2 ลกัษณะของบุคคลซึง่เป็นผูใ้หญ่             

  2.3 อารมณ์และความรูส้กึของผูใ้หญ่              

  2.4 การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่และการเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเอง                  

  2.5 สาเหตุทีน่กัศกึษาผูใ้หญ่เขา้มาเรยีน 

 3. แรงจงูใจ        

  3.1 ความหมาย 

  3.2 ประเภทของแรงจงูใจ  

  3.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจ 

  3.4 องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อแรงจงูใจการเขา้ศกึษา 

 4. การจดัการศกึษาของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

 5. หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพีระยะสัน้ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

 6. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

1. การศึกษาตลอดชีวิต 

 1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต         
  การศกึษามคีวามจาํเป็นสําหรบับุคคลทุกช่วงชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย บุคคลมคีวามสามารถ

ทีจ่ะเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ การศกึษาไมไ่ดส้ิน้สุดเมือ่บุคคลจบจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา การศกึษา

ตลอดชวีติจงึเป็นภาพรวมของการศกึษาทัง้หมด การศกึษาตลอดชวีติเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนั

ของโอกาสทางการศกึษา การศกึษาตลอดชวีติมคีวามยดืหยุ่นหลากหลายรปูแบบและวธิกีาร เพื่อเปิด

โอกาสใหทุ้กคนเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานที ่ ทุกเวลา จงึควรสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คคลในการเลอืกสิง่ทีต่อ้งการ
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จะเรยีนรู ้ จดัการศกึษาใหผ้สมกลมกลนืไปกบัการดําเนินชวีติ ใหอ้สิระแก่บุคคคลในการเลอืกสิง่ทีต่อ้งการ

จะเรยีนรู ้(สุมาล ีสงัขศ์ร.ี 2545: 4 – 5) ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของการศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) 

ไวด้งัน้ี 
  พศิมยั ศรอีําไพ และ อนนัต ์ ศรอีําไพ (2549: 1 – 2) กล่าวว่า การศกึษาตลอดชวีติ 

หมายถงึ กระบวนการจดัการศกึษาทีผ่สมผสานการศกึษาทุกรปูแบบ ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานการณ์ เวลา 

และสถานที ่อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ ตามความตอ้งการและความสนใจ เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติของ

ตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม  

  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถงึการศกึษาตลอดชวีติว่า หมายถงึ 

การศกึษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตาม

อธัยาศยั เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546: 2) 

  สุนทร สุนันทช์ยั (2532: 8 – 9; อา้งองิจาก พศิมยั ศรอีําไพ; และ อนนัต ์ศรอีําไพ. 2549: 

2) ใหค้วามเหน็ว่า การศกึษาตลอดชวีติ หมายถงึ กระบวนการใหม้ผีลต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่มลีกัษณะ

ดงัน้ี 

   1. เป็นการดาํเนินการตลอดชวีติของบุคคล 

   2. เป็นการจดัทีม่กีารวางแผนทาํใหไ้ดร้บัความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิอนัจาํเป็นต่อ

การเปลีย่นแปลงในชวีติซึง่เกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา จนในทีสุ่ดทาํใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   3. เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแรงจงูใจของผูเ้รยีนทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

   4. ใชแ้หล่งการเรยีนรูทุ้กประเภท ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

  สนอง โลหติวเิศษ (2544: 26) กล่าวว่า การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) 

เป็นแนวคดิทีพ่ยายามจดัการศกึษาใหเ้ป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ และบรูณาการการศกึษา

โดยส่วนรวม ทุกระดบั ทุกรปูแบบ ใหม้คีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั เพื่อช่วยใหป้ระชาชนในแต่ละสงัคม

ไดม้โีอกาสศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

  มเีดยีไทยแลนด ์(2555: ออนไลน์) กล่าวว่า การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) 

 หมายถงึ การจดักระบวนการทางการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการจดัการศกึษา

ในรปูแบบของการศกึษาในระบบโรงเรยีน (Formal Education) การศกึษานอกระบบโรงเรยีน (Non - Formal 

Education) และการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education) โดยมุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง (Self - directed Learning) มุง่พฒันาบุคคลใหส้ามารถพฒันาตนเอง และปรบัตนเองให้

กา้วทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคมการเมอืงและเศรษฐกจิของโลก 0  

 สรุปไดว้่า การศกึษาตลอดชวีติเป็นกระบวนการหน่ึงทีผ่สมผสานการศกึษาในระบบการศกึษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเน่ืองภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ 

ทีบุ่คคลสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง หลากหลาย ตามความตอ้งการ ความสนใจรวมถงึความพรอ้ม

และโอกาส เพื่อใหบุ้คคลมคีวามรูเ้ท่าทนักบัสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
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 1.2 หลกัการของการศึกษาตลอดชีวิต 

  สนอง โลหติวเิศษ (2544: 35) กล่าวถงึ หลกัการทีส่าํคญัในการจดัการศกึษาตลอดชวีติ

ดงัน้ี 

   1. เป็นการศกึษาของคนทุกคนและทุกวยั เพื่อพฒันาบุคคลในช่วงต่างๆ ของชวีติ 

ปรบัตวัใหท้นัการเปลีย่นแปลง ดํารงชวีติอย่างมคีวามสุข เป็นการเน้นในเรื่องความเสมอภาคของโอกาส

ทางการศกึษา                                                                                                    

   2. เป็นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ บรูณาการ และเชื่อมโยงการเรยีนรูใ้นระบบ

โรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีนและตามอธัยาศยั                                                                                             

   3. ทุกหน่วยงานในสงัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  

   4. รปูแบบยดึหลกัความเสมอภาค ยดืหยุน่ หลากหลาย ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์

ความเหมาะสมและสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน                                                                                  

   5. ระบบการจดัการศกึษาตลอดชวีติ จะมกีารดาํเนินการตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัภาค 

และระดบัทอ้งที ่ตัง้แต่นโยบาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รปูแบบการจดัการวางแผนโครงสรา้งการจดั

องคก์ร การบรหิารงาน ตลอดจนการจดักจิกรรมทีต่อ้งคาํนึงถงึวุตถุประสงคข์องการเรยีนรู ้ หลกัสตูร 

ยทุธศาสตรใ์นการเรยีนรูส้ ื่อการวดัผลการประเมนิ 

   6. ในการจดัมแีนวทางทีส่ําคญัดงัน้ี   

    6.1 สามารถสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคม  

    6.2 สรา้งความสมดุลระหว่างโอกาสทีจ่ะไดร้บัการศกึษา และความตอ้งการการศกึษา  

     6.3 ใหโ้อกาส และเสรภีาพแก่บุคคลทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองในดา้นเป้าหมาย 

ช่วงเวลา สถานที ่และอื่นๆ ในการเสาะแสวงหาการศกึษาตลอดชวีติ 

    6.4 ธาํรงและหล่อเลีย้งความอยากรูอ้ยากเหน็ และความพยายามส่วนบุคคล  

    6.5 กระตุ้นและสนบัสนุนผูเ้รยีนใหเ้รยีกรอ้ง การบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพสูง  

    6.6 ส่งเสรมิใหค้วามเสมอภาคและยตุธิรรม ในโอกาสเขา้เรยีนดว้ยการจดัการ

ในดา้นเวลา สถานที ่วธิกีาร และอื่นๆ  

  ศรอีําไพ และอนันต ์ศรอีําไพ (2549: 3) กล่าวถงึแนวความคดิหลกัของการศกึษาตลอดชวีติ

ไวด้งัน้ี                                                                                                                         

   1. การศกึษาตลอดชวีติ เป็นการจดัการศกึษาใหทุ้กคนตัง้แต่ก่อนวยัเรยีน จากเดก็

ถงึวยัชรา โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นช่วงต่าง  ๆของชวีติ ทัง้น้ีเน่ืองจากการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคม การเมอืง การปกครอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทาํใหม้นุษยทุ์กคนตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  

เพื่อปรบัตนเองใหก้้าวทนัยคุกระแสโลกาภวิตัน์ ซึง่เป็นแนวโน้มการพฒันาในโลกปจัจบุนั     

   2. กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงการเรยีนรูท้ีเ่กดิ

จากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อนําผลการเรยีนรูน้ัน้ไปพฒันา
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คุณภาพชวีตแิละสงัคม การจดัการเพื่อใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติจงึตอ้งจดัหลกัสูตร สื่อ วธิกีารเรยีน

การสอน สภาพแวดลอ้ม และปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดส้ะดวก และนําความรูไ้ปใชจ้รงิ   

                 3. การศกึษาตลอดชวีติ ใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รยีนในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้

โดยเชื่อว่า มนุษยม์ศีกัยภาพ มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้มอีสิรภาพ ทีจ่ะเลอืกเน้ือหา

รปูแบบวธิกีารในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง    

   4. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื่อสารและการคมนาคม 

ทาํใหก้ารตดิต่อสื่อสารตลอดจนการถ่ายทอดความรูใ้นสงัคมมนุษยเ์ป็นไปอยา่งรวดเรว็ กวา้งขวาง ทัว่ถงึ 

และมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนรูข้องมนุษย ์ ทําใหม้นุษยเ์ขา้ถงึความรูอ้นัมหาศาลไดโ้ดยไม่มขีดีคัน่

พรมแดนแห่งความรู ้ทําใหก้ารศกึษาตลอดชวีติเป็นวงจรทีไ่มห่ยดุน่ิงและมพีลงัต่อการเปลีย่นแปลง  

   5. สงัคมปจัจบุนัและอนาคตใชค้วามรูเ้ป็นพลงัในการกระทําทางสงัคม ระบบทุกระบบ

ในสงัคมยอ่มใชค้วามรูเ้ป็นพลงัในการขบัเคลื่อนระบบ ดงันัน้การศกึษาและการเรยีนรู ้จงึเป็นกลไกที่

ระบบต่าง  ๆใชก้ารศกึษาเป็นเครือ่งมอื ดงันัน้ทุก  ๆระบบทุกหน่วยงานจงึมสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อการศกึษา

ตลอดชวีติของทุกคนในสงัคม ตัง้แต่ระบบบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์ร และสถาบนัต่างๆ ในสงัคม  

 จากหลกัการของนักการศกึษาแต่ละท่านไดเ้สนอไว ้สรุปว่า หลกัการของการศกึษาตลอดชวีติ 

เป็นการกล่าวถงึความพยายามในการจดัระบบและกระบวนการ สาํหรบัเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา

โดยมุง่ใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มโีอกาสไดร้บัการศกึษาทุกช่วงวยัของชวีติ ไดม้โีอกาสเขา้มาศกึษาหา

ความรูเ้พิม่เตมิตามความสนใจทีจ่ะรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ และสามารถนําผลการเรยีนรูน้ัน้ไปพฒันาคุณภาพ

ชวีติและสงัคมใหด้ขีึน้   

 1.3 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  อญัชล ีธรรมะวธิกุีล (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 15  การศกึษานอกระบบ หมายถงึ การศกึษาซึง่จดัขึน้นอกระบบปกต ิทีจ่ดัใหก้บั

ประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่มกีารจาํกดัพืน้ฐานการศกึษาอาชพีประสบการณ์หรอืความสนใจ โดยมจีดุมุง่หมาย

ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้ ในดา้นพืน้ฐานแก่การดํารงชวีติ ความรูท้างดา้นทกัษะ การประกอบอาชพี

และความรูด้า้นอื่นๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการดํารงชวีติ การจดัการศกึษามคีวามยดืหยุน่ในการกําหนด

จดุมุง่หมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษาระยะเวลาของการศกึษา การวดัผลและประเมนิผล ซึง่เงือ่นไข 

การสาํเรจ็การศกึษา โดยเน้ือหาและหลกัสตูร จะตอ้งมตีามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและ

ความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละคน   

  มเีดยีไทยแลนด ์(2555: ออนไลน์) กล่าวว่า การศกึษานอกระบบ หมายถงึ กระบวนการ

ทางการศกึษาทีจ่ดัขึน้เพื่อเพิม่หรอืพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ประชาชน ทัง้ในดา้นความรู ้ความชํานาญ หรอื

งานอดเิรกต่างๆ ผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาอาจไดร้บั หรอืไมไ่ดร้บัเกยีรตบิตัรกไ็ด ้ซึง่เกยีรตบิตัรน้ีไมเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปรบัเทยีบเงนิเดอืน หรอืศกึษาต่อ ยกเวน้การศกึษาสายสามญัของสาํนกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ทีม่กีารมอบวุฒบิตัรทีส่ามารถปรบัเทยีบเงนิเดอืนหรอืศกึษาต่อ

ในระดบัสูงขึน้ได ้ 
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  สาํนกัเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553: 16) กล่าวว่า การเรยีนรูน้อกระบบโรงเรยีน หมายถงึ 

รปูแบบการจดัการถ่ายทอดความรูโ้ดยมลีกัษณะยดืหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รปูแบบ วธิกีารจดั 

การศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงื่อนไขสําคญัของการสําเรจ็การศกึษา 

โดยเน้ือหาและหลกัสตูรทีจ่ดัจะมคีวามเหมาะสมอยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของ

บุคคลแต่ละกลุ่ม ซึง่ปกตผิูเ้รยีนมกัอยูใ่นวยัทีผ่่านระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้  

 สรปุไดว้่า การศกึษานอกระบบโรงเรยีน เป็นการจดัการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ แต่มกีารวดัผล

และการประเมนิผลในการสาํเรจ็การศกึษา ในการจดัการศกึษานัน้ มวีธิกีารหลากหลายรปูแบบ เพื่อให้

ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั สามารถเขา้ถงึโอกาสการเรยีนรูแ้ละเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ โดยเน้ือหาและหลกัสตูร

ทีจ่ดัขึน้นัน้ มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

  ลกัษณะเฉพาะของการศึกษานอกระบบ 

   การจดักจิกรรมการศกึษานอกระบบนัน้ขึน้อยูก่บักลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะของเน้ือหา 

สภาพแวดลอ้มของผูเ้รยีนและสภาพการณ์ของชุมชนในช่วงนัน้ เน่ืองจากการจดัการศกึษานอกระบบ

เป็นบรกิารทางการศกึษาทีม่เีป้าหมายหลกั ทีมุ่่งจดัใหแ้ก่กลุ่มประชากรทีอ่ยู่นอกระบบโรงเรยีนทัง้หมด

ทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะผูท้ีพ่ลาดโอกาสทางการศกึษา ดว้ยลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ทาํใหก้ารจดั

กจิกรรมการศกึษานอกระบบจะตอ้งมคีวามยดืหยุ่นอย่างมาก เมือ่เปรยีบกบัการจดัการศกึษาในระบบ

โรงเรยีน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช2.  2550: 53 – 55) ซึง่พจิารณาไดจ้ากประเดน็ต่อไปน้ี 

   1. ทางดา้นเน้ือหาหลกัสตูร เน้ือหาหลกัสตูรจะมคีวามยดืหยุน่มากกว่าและใชเ้วลาเรยีน

น้อยกว่า โดยทัว่ไปมกัจดัหลกัสตูรทีมุ่ง่สนองความตอ้งการและการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าทีผู่เ้รยีนประสบอยู่ 

ทัง้ในดา้นการประกอบอาชพีและการดํารงชวีติ 

   2. ทางดา้นผูเ้รยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย ในกจิกรรมหน่ึง  ๆผูเ้รยีนอาจประกอบดว้ยบุคคล

ในกลุ่มอายตุ่างๆ กนั ประกอบอาชพีต่างๆ กนั มคีวามรูพ้ืน้ฐานอาชพีต่างๆ กนั 

   3. ระยะเวลาเรยีนหรอืระยะเวลาของกจิกรรม อาจปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ของผูเ้รยีนและสภาพของทอ้งถิน่  

   4. ทางดา้นสถานทีจ่ดักจิกรรม อาจจะจดักจิกรรมใดกไ็ดข้ึน้อยูก่บัความสะดวกของ

ผูส้อนและผูเ้รยีน อาจจะเป็นทีศ่าลาวดั ศาลากลางบา้น เป็นตน้ 

   5. ผูส้อน ผูส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นครูอ้าจารยจ์ากโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาต่าง  ๆอาจจะ

เป็นเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานต่างๆ เป็นผูท้ีม่คีวามถนัด หรอืเชีย่วชาญในบางดา้น หรอืแมก้ระทัง่ชาวบา้น

ทีม่คีวามชาํนาญในอาชพีบางอยา่ง 

   6. จดุมุง่หมายในการเรยีนหรอืการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการศกึษา

นอกระบบนัน้ เขา้รว่มเพื่อตอ้งการความรู ้เพื่อจะนําความรูไ้ปใชใ้นทนัททีนัใดในชวีติประจาํวนั หรอื

ในการประกอบอาชพี 

   7. วธิกีารสอนหรอืการถ่ายทอดความรูข้องกจิกรรมส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมทีฝึ่กปฏบิตัจิรงิ

ทาํจรงิ หรอืยกสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจาํวนัในทอ้งถิน่มาวเิคราะหม์าทดลองแกป้ญัหา 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1K7Q841394B70.6060&profile=swu&uri=search=AL@!%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%25
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  ประเภทของการศึกษานอกระบบ 

   ในการจดักจิกรรมการศกึษานอกระบบนัน้ นักการศกึษานอกระบบส่วนใหญ่ไดแ้บ่ง

กจิกรรมทีจ่ดับรกิาร ออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ๆ คอื 

   1. กจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภทใหก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ การจดักจิกรรม

ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีเ่ป็นพืน้ฐาน เช่น การสอน อ่าน เขยีน การสอนวชิาสามญั การสอนคณติศาสตร ์

และเรือ่งราวต่างๆ เกี่ยวกบัชวีติประจาํวนั  

   2. กจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภทการใหค้วามรู ้และฝึกอบรมเกี่ยวกบัทกัษะ

วชิาชพี เกีย่วกบับความเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ อนัจะเป็นช่องทางใหผู้เ้รยีนนําไปใชใ้นการประกอบอาชพี 

เพื่อเป็นอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ อาชพีทีจ่ดัสอนมมีากมายหลายประเภทใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิน่ 

   3. กจิกรรมการศกึษานอกระบบ ประเภทใหข้่าวสารขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การดาํรงชวีติประจาํวนั เกีย่วกบัการประกอบอาชพี เกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงต่างๆ เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้ท่าทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  

 สรุปไดว้่า การศกึษาตลอดชวีติ เป็นการผสมผสานการศกึษาในระบบโรงเรยีน การศกึษา

นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นระบบการจดัการศกึษาทีส่ามารถพฒันามนุษยไ์ด้

อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่เกดิจนตาย เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคล ทุกเพศ ทุกวยัในสงัคมเป็นการส่งเสรมิ

ใหป้ระชาชนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานการณ์ ทุกเวลา และสถานที ่เพื่อนําไปพฒันาคุณภาพชวีติและ

การพฒันาอาชพี โดยการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ และทกัษะการประกอบอาชพีใหส้งูขึน้ และสามารถ

นําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั การเรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึเป็นกุญแจสําคญัสู่ศตวรรษที ่21 

เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานซึง่ววิฒันาการอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและ

จงัหวะชวีติของมนุษยท์ีก่ําลงัเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มนุษยจ์งึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

เพื่อรองรบัการเตบิโตของการประกอบอาชพี และความชาํนาญในวชิาชพีของผูเ้รยีน ใหส้ามารถดาํรงชวีติ

อยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข  

 

2. ผูเ้รียนผูใ้หญ่และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

 2.1 ความหมาย "ผู้ใหญ่" (Adult) 

  ในการใหค้ําจาํกดัความของคาํว่า "ผูใ้หญ่" นัน้ ยงัไม่มแีนวทางใด แนวทางทางหน่ึงที่

สามารถครอบคลุมและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป แต่ละแนวทางเมือ่ต่างสถานการณ์และต่างสถานทีก่ก็ําหนด

แตกต่างกนัไป เช่น อาย ุเป็นตวักําหนดหรอืชีว้ดั มคีวามหลากหลายเป็นอนัมากตามสถานการณ์ ในเชงิ

ปฏบิตัแิต่ละหน่วยงานแต่ละองคก์ร กก็ําหนดอายุของผูใ้หญ่แตกต่างกนัแทบทัง้สิน้ ทัง้น้ีเพื่อความเขา้ใจ

ทีถู่กตอ้งตรงกนั จาํเป็นทีจ่ะตอ้งกล่าวถงึความหมายของผูใ้หญ่ ว่าหมายถงึใคร และคนทัว่ไปทีเ่ขา้สู่

วยัผูใ้หญ่ ตามนกัการศกึษาแต่ละท่านไดก้ําหนดเกณฑเ์พื่อพจิารณาคุณลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่ ดงัน้ี  



 15 

  โนลส ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 31; อา้งองิจาก Knowles.  1980: 30 – 32) กล่าวว่า 

บุคคลจะเป็นผูใ้หญ่หรอืไม ่ ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมและบทบาททางสงัคม ทีเ่หมาะสมกบัความเป็นผูใ้หญ่

จะตอ้งเป็นผูท้ีม่มีโนภาพต่อตนเองและวุฒภิาวะในการเป็นผูใ้หญ่  

  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: 31) ใหค้วามหมายของผูใ้หญ่ไวว้่า ผูใ้หญ่หมายถงึ บุคคลซึง่มี

พพิฒันาการไปพรอ้มกนัทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ และอารมณ์ ตลอดจนบทบาททางสงัคมสมบรูณ์เตม็ที่

สามารถรบัผดิชอบและดาํเนินชวีติและกจิกรรมต่างๆ รว่มกบัผูใ้หญ่อื่นๆ ไดด้ว้ยความราบรื่น 

  สมคดิ อสิระวฒัน์ (2543: 24) ใหค้าํจาํกดัความของคาํว่า ผูใ้หญ่ ไวว้่า ผูใ้หญ่เป็นบุคคล

ซึง่มอีาชพี มรีายได ้รบัผดิชอบชวีติของตนเองและมหีลายบทบาทหลายหน้าทีใ่นคนเดยีวกนั 

  สนุกออนไลน์ (2554: ออนไลน์) ใหค้วามหมายของผูใ้หญ่ไวว้่า ผูใ้หญ่ หมายถงึ คนทีม่ ี

อายุมาก บุคคลทีม่อีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ์แลว้ คนทีเ่ป็นหวัหน้าในการงาน,บุคคลชัน้ผูบ้งัคบับญัชา 

 สรปุว่า ผูใ้หญ่เป็นบุคคลทีม่อีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณ์แลว้ มพีพิฒันาการไปพรอ้มกนัทัง้ทาง 

ดา้นร่างกาย จติใจ และอารมณ์ มอีาชพี มรีายได ้ สามารถรบัผดิชอบชวีติของตนเองและดําเนินชวีติ

ในกจิกรรมต่างๆ รว่มกบัผูใ้หญ่อื่นๆ ไดด้ว้ยความราบรื่น  

 2.2 ลกัษณะของบคุคลซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ 

  กระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 111) กล่าวถงึ หลกัเกณฑแ์ละคุณลกัษณะของผูใ้หญ่ ว่า 

ผูใ้หญ่ควรมคีุณลกัษณะ 3 ประการ คอื อาย ุอารมณ์ และอาชพี 

  เชยีรศร ีววิธิสริ ิ(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 31 – 32; อา้งองิจาก เชยีรศร ีววิธิสริ.ิ  2527: 36 – 37) 

กล่าวถงึเกณฑก์ารพจิารณาลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่ ของนกัการศกึษาผูใ้หญ่ทัง้ของไทย และต่างประเทศ 

ไวด้งัน้ี  

   1. ลกัษณะทางอาย ุ ในประเทศไทยนัน้ ทางกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดใหผู้ท้ ี่

มอีายอุย่างเขา้ปีที ่15 (14 ปีบรบิรูณ์) เขา้สู่สภาวะความเป็นผูใ้หญ่ โดยเปลีย่นคํานําหน้าชื่อจาก ด.ช 

เป็น นาย และจาก ด.ญ เป็น นางสาว สาํหรบัหน่วยราชการอื่นๆ กม็เีกณฑเ์กีย่วกบัอายกุนัแตกต่างกนั

ออกไปแลว้แต่ความเหมาะสมของกจิกรรมเหล่านัน้ อย่างไรกด็โีดยกฏหมายนัน้บุคคลจะบรรลุนิตภิาวะ

เมือ่อายุ 20 ปีบรบิูรณ์  

   2. ลกัษณะทางอามณ์และสตปิญัญา นกัจติวทิยาพฒันาการพจิารณาความเป็นผูใ้หญ่ 

โดยคาํนึงถงึวุฒภิาวะทางดา้นจติใจ ความพรอ้มทางดา้นสตปิญัญาและความรบัผดิชอบในภารกจิทีต่อ้งใช้

ทัง้ดา้นอารมณ์และสมองควบคู่กนั ถา้หากบุคคลใดมคีวามสามารถมากพอกย็อมรบัว่า เขา้สู่สภาวะ

ความเป็นผูใ้หญ่   

                  3. ลกัษณะของบทบาทหน้าทีท่างสงัคมและการประกอบอาชพี ทัง้น้ีเพราะว่า ผูใ้หญ่ 

จะตอ้งมรีายไดจ้ากการประกอบอาชพีทีแ่น่นอนมัน่คง และสามารถทาํหน้าทีใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยเริม่จากการมบีทบาทในครอบครวั อาจจะเป็นพ่อ แม ่ทาํหน้าทีพ่ลเมอืงดใีนการเสยีภาษอีากรใหแ้ก่

รฐับาล ตลอดจนบทบาทอื่นๆ ในสงัคมตามความสามารถและความสนใจ  
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 จากหลกัเกณฑแ์ละคุณลกัษณะของผูใ้หญ่ทัง้ 3 ประการน้ี ไดส้รุปโดยใชอ้กัษรยอ่เพื่องา่ยแก่

ความเขา้ใจ คอื 3 อ. ไดแ้ก่ อาย ุอารมณ์ และ อาชพี   

  โนลส ์(สมคดิ อสิระวฒัน์.  2543: 24 – 25; อา้งองิจาก Knowles.  1978) เสนอแนวคดิว่า 

ผูใ้หญ่มคีวามแตกต่างจากเดก็ ดงัน้ี     

   1.  ความคดิรอบยอดเกี่ยวกบัตนเอง (Self-concept) ซึง่ผูใ้หญ่จะมคีวามเป็นตวัของ

ตวัเอง คดิว่า สามารถชีนํ้าตนเองได ้(Self-direction) ไม่ชอบใหใ้ครบอกหรอืบบีบงัคบั 

   2.  ประสบการณ์ (Experience) ผูใ้หญ่เป็นบุคล ซึง่มปีระสบการณ์มากกว่าเดก็ เพราะ

อายุมากกว่า ผ่านสิง่ต่างๆ มามากกว่า   

   3.  ความพรอ้มทีจ่ะเรยีน (Readiness to Learn) ผูใ้หญ่มคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีน 

เพราะมองว่า สิง่ทีเ่รยีนเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสําหรบัชวีติ เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์หรอืเป็นปญัหาของตนเอง

ในขณะนัน้  

   4.  ทศันะเกี่ยวกบัเวลาและเป้าหมายการเรยีนรู ้ (Time Perspectives) ผูใ้หญ่มี

ความตระหนกัอยูต่ลอดเวลาวา่ ตนเองเหลอืเงลาอกีไมม่าก เป้าหมายในการเรยีนรู ้จงึควรเป็นสิง่ทีต่นเอง

สามารถเอาไปใชไ้ดห้รอื เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ลกัษณะการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ จงึเน้นเรือ่งทีป่ญัหามากกว่า

เรือ่งทัว่ๆ ไป 

 สรปุว่า ลกัษณะของผูใ้หญ่ เป็นลกัษณะของบุคลซึง่มปีระสบการณ์มากกว่าเดก็ เป็นผูท้ีม่ ี

ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้เพราะมองวา่ สิง่ทีเ่รยีนเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสําหรบัชวีติ และมรีายไดจ้ากการประกอบ

อาชพี ซึง่สามารถทําหน้าทีใ่นสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมตามความสามรถและความสนใจ รวมทัง้เป็นผูท้ีม่ ี

วุฒภิาวะทางดา้นจติใจ มคีวามพรอ้มทางดา้นสตปิญัญาและมคีวามรบัผดิชอบในภารกจิต่างๆ  

 2.3 อารมณ์และความรู้สึกของผูใ้หญ่ 

  ศรปีระภา ชยัสนิธพ (2556: ออนไลน์) กล่าวว่า โดยทัว่ไปคนเราจะมองความสาํเรจ็ใน

ชวีติว่า นอกจากการมสีุขภาพทีด่แีลว้น่าจะมคีวามสําเรจ็ในการงาน สมัพนัธภาพระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่น 

และความสาํเรจ็ในชวีติครอบครวั ทัง้หมดน้ียอ่มไดม้าดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆความมานะ

พยายาม ความอดทนทีจ่ะต่อสูแ้กไ้ขปญัหาต่าง  ๆใหไ้ด ้มนุษยม์แีรงจงูใจ (Motivation) ทีจ่ะกระทําสิง่เหล่าน้ี 

พฤตกิรรมต่างๆ ยอ่มเกดิขึน้จากแรงจงูใจและการเรยีนรู ้แรงจงูใจน้ีอาจจะเป็นสญัชาตญาณจากภาวะ

ทางสรรีะวทิยาภายในร่างกาย หรอืเกดิจากภาวะทางสงัคม คอื สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น แรงจงูใจยงัมทีีม่า

อกีประการหน่ึง คอื เกดิจากการรูจ้กัคดิรูจ้กัใชป้ญัญา ทําใหค้ดิอย่างมเีหตุผลซึง่นับว่า เป็นแรงจงูใจที่

เราสามารถควบคุมได ้เมือ่เรามเีหตุผลรูจ้กัผดิชอบชัว่ ด ีมจีดุมุง่หมายกเ็กดิความมานะพากเพยีรไมท่อ้ถอย 

แต่ความคดิเหตุผลน้ี จะเกดิขึน้ต่อเมือ่ไดม้พีฒันา การทางดา้นสตปิญัญาและอารมณ์อยา่งเหมาะสม

ถงึขัน้ความคดิแบบใชเ้หตุใชผ้ล จงึจะสรา้งแรงจงูใจแบบน้ีไดส้าํเรจ็ 

  คดิส ์(สมคดิ อสิระวฒัน์.  2543: 30 – 31; อา้งองิจาก Kidd.  1975) มคีวามเชื่อว่า ผูใ้หญ่   

สามาถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ ผูใ้หญ่มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนถา้มคีวามพอใจ การเรยีนของคนมสี่วนสมัพนัธ์

กบัอารมณ์และความรูส้กึ ความสนใจ ความตอ้งการ แรงจงูใจเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอารมณ์ไมใ่ช่สตปิญัญา 
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ผูใ้หญ่จะนําความรูส้กึต่างๆ ในตนเองเขา้สู่หอ้งเรยีน ความรูส้กึทีม่ใีนตวัเองของผูใ้หญ่ (How they feel) 

จะมผีลต่อพฤตกิรรม (What they do) เช่น อยากเรยีน อยากเขา้รว่มกจิกรรม ไมส่นใจ ยกเลกิ ไมเ่ขา้รว่ม 

ซึง่ คดิส ์(Kidd.  1975) อธบิายว่า มอีารมณ์และความรูส้กึ 3 กลุ่ม ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ดงัน้ี 

   1. อารมณ์และความรูส้กึทางบวก เช่น รกั เคารพ ชื่นชม เป็นมติร สนใจ เหน็อก

เหน็ใจสนับสนุน ช่วยเหลอื     

   2. อารมณ์และความรูส้กึทางลบอยา่งอ่อน เช่น ความกลวั ความสงสยั     

   3. อารมณ์และความรูส้กึทางลบอย่างรุนแรง เช่น เดอืดดาล โกรธ อาฆาต พยาบาท 

การไม่ยอมรบั เคยีดแคน้ ชงิชงั 

    อารมณ์และความรูส้กึในกลุ่มที ่ 1 ทาํใหเ้กดิความหวงั ความมัน่ใจ ความสุข 

ความสนุกสนาน ทาํใหเ้กดิความอยากเรยีน อยากเขา้รว่มกจิกรรม  

    อารมณ์และความรูส้กึในกลุ่มที ่2 และกลุ่ม 3 ก่อใหเ้กดิความสบัสน กระวนกระวาย 

ความไมแ่น่ใจ ความสิน้หวงั การหมดกําลงั ความเครยีด การถอดตวั ทาํใหผู้เ้รยีนไมอ่ยากเรยีน ไมอ่ยาก

เขา้รว่ม 

  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547: 168) แบ่งลกัษณะของอารมณ์และความรูส้กึ ทีม่อีทิธพิลต่อ

การเรยีนรูข้องมนุษย ์ไวด้งัน้ี 

   1. ความรกั (Love) เป็นความรูส้กึเกีย่วขอ้งกบัความเคารพยกยอ่ง ความนิยมชมชอบ 

ความเหน็อกเหน็ใจ ความรูส้กึเป็นกนัเองและคุน้เคย ความกรุณาเผื่อแผ่ การสนับสนุนและใหก้ําลงัใจ 

   2. ความโกรธ (Anger) เป็นความรูส้กึเกีย่วกบัการบนัดาลโทสจรติ (Rage) ความรูส้กึ

คบัขอ้งใจการล่วงมารยาทและการทํารา้ยร่างกายผูอ้ื่น                                                 

   3. ความกลวั (Fear) ซึง่เป็นผลมาจากความกลวั เช่น ความสงสยั และไมแ่น่ใจ 

 ลกัษณะอารมณ์ในกลุ่มที ่1 เป็นองคป์ระกอบทีนํ่าไปสู่ความสงบราบเรยีบ ความหวงั ความร่าเรงิ 

ความสุข ความเชื่อมัน่ ส่วนลกัษณะอารมณ์ในกลุ่มที ่2 – 3 จะทําใหเ้กดิการตอบสนองในดา้นความวติก

กงัวล ความผดิหวงั การถอนตวัออกจากกลุ่ม ความเกลยีดชงั ความโลภ  

 2.4 การเรียนรู้ของผูใ้หญ่และการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง 

  กองการศกึษาผูใ้หญ่ กรมสามญัศกึษา (อุดม เชยกวีงศ.์  2551: 29; อา้งองิจาก กองการศกึษา

ผูใ้หญ่ การมสามญัศกึษา.  2521: 4) กล่าวว่า การศกึษาผูใ้หญ่ หมายถงึ ประสบการณ์และกจิกริรมทีจ่ดั

ใหแ้ก่ประชาชนทีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน เพื่อส่งเสรมิความรู ้ความสามารถ ทัง้ในดา้นความรูท้ ัว่ไปและ

วชิาชพี ใหป้ระชาชนไดม้กีารกนิดอียูด่ ีและสามารถดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข ฉะนัน้การเรยีนรู้

จงึช่วยใหบุ้คคลมคีวามรูแ้ละวธิกีารใหม่ๆ  มาใชป้รบัตวัและพฒันาบุคลกิภาพของตนตามความตอ้งการ

และโอกาส เพราะผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่จะมลีกัษณะเฉพาะตวัเอง (Unique) ซึง่ยอ่มจะไมเ่หมอืนกบัใคร 

เพราะว่า มนุษยเ์รานัน้มคีวามแตกต่างกนัในประสบการณ์ของชวีติทีผ่่านมา นอกจากนัน้แลว้สภาวะ

ความเป็นผูใ้หญ่กเ็ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuing Process) ซึง่เป็น
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ผลมาจากอดตีและต่อเน่ืองไปสู่อนาคต ขัน้ตอนและพฒันาการของผูใ้หญ่แต่ละวยั มผีลเกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู ้

ซึง่โลเวลล ์(สุวฒัน์  วฒันวงศ.์  2544: 57 – 60; อา้งองิจาก Lovell.  1980: 14 – 18) สรปุไวด้งัน้ี 

  การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ 16 – 20 ปี 

   ระยะน้ีนบัว่า เป็นช่วงต่อเน่ืองของวยัรุ่น กําลงัพฒันาเขา้สู่ข ัน้ตอนของการเป็นผูใ้หญ่

ยงัอยูใ่นช่วงของการเรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีน (Formal Leaning) และไดร้บัการศกึษาเพิม่มากขึน้ ตลอดจน

เขา้รบัการฝึกอบรม (Training) เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชพี และเปลีย่นแปลงบทบาท

ในการพึง่พาพ่อแม ่ไปสู่ลกัษณะทีพ่ึง่พาตนเองไดม้ากขึน้โดยความเป็นจรงิแลว้บุคคลในวยัน้ี ส่วนมาก

จะมลีกัษณะรกัการผจญภยัมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ชอบเขา้สงัคม และมกัจะยดึถอือุดมการณ์ (Idealistic)  

  การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ20 - 25 ปี 

   ในวยัน้ีนับว่า อยูใ่นช่วงของผูใ้หญ่วยัตน้ (Early Adulthood) บุคคลจะเริม่ไดก้ารยอมรบั

ว่ามคีวามเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวัมากยิง่ขึน้ และจะเริม่มกีารงานอาชพีแน่นอนมัน่คง ตลอดจนเริม่การมชีวีติคู่ 

การแต่งงาน และมภีาระทางดา้นครอบครวัตดิตามาใหต้อ้งดแูลรบัผดิชอบ ดงันัน้ ผูห้ญงิส่วนมาก จงึ

มหีน้าทีเ่ลีย้งดูบุตร ทัง้น้ีอาจจะขึน้อยูก่บัสถานภาพทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิตลอดจนภูมหิลงัทาง 

ดา้นวฒันธรรมของทอ้งถิน่และชุมชน 

  การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ 25 – 40 ปี 

   คนในวยัน้ีจะอยูใ่นช่วงของผูใ้หญ่วยักลางคน (Middle Adulthood) มกีารพฒันาการ

และการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน คอื ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและบทบาททางสงัคม ซึง่ส่วนมากกส็ามารถ

เสาะแสวงหาความมัน่คงและกา้วหน้าในอาชพีไดแ้ลว้ ตลอดจนไดร้บัความมชีื่อเสยีงและเกยีรตยิศมากขึน้ 

(Prestige) นบัเป็นวยัทีม่ศีกัยภาพทีส่ามารถจะพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ทีส่าํหรบับางคนอาจจะมคีวามตอ้งการ

ไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  ทางดา้นการบรหิารงาน และการเขา้สงัคมทีส่งูขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ฐานะทางสงัคมทีด่ขี ึน้  

  การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ 40 – 60 ปี 

   พฒันาการของบุคคลในวยัน้ี จะอยูใ่นช่วงผูใ้หญ่ตอนปลาย (Late Adulthood) ซึง่

ต่อเน่ืองจากวยัผูใ้หญ่วยักลางคน จงึคอ่นขา้งจะเป็นระยะทีบุ่คคลมสีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมสมบรูณ์

ซึง่ถา้ยงัไมส่ามารถมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิได ้กจ็ะก่อใหเ้กดิปญัหาในวยัชราเพิม่ขึน้ทางดา้นการประกอบ

อาชพี กจ็ะคดิถงึโอกาสและความกา้วหน้าในการงานอาชพีซึง่นบัไดว้่ามโีอกาสน้อยลงไปดว้ยหรอืแทบจะ

ไม่มอีกีต่อไปหลายๆ คนมกัจะทบทวนถงึอดตีและเปรยีบเทยีบกบัสภาพปญัหาในปจัจุบนัในแง่มุมต่างๆ 

โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทศันคต ิค่านิยมและความเชื่อต่างๆ เพื่อปรบัสภาพเกีย่วกบัมโนภาพ

แห่งตน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของร่างกาย   

  การเรียนรู้ในระยะก่อนเกษียณและการเกษียณอายุ 

   สาํหรบัผูใ้หญ่ในวยัน้ี บางคนยงัอาจจะมคีวามตอ้งการและสนใจ หาความรูเ้พิม่ตมิ 

เพื่อหากจิกรรมทํายามว่าง และจะมโีอกาสพบปะผูเ้รยีนคนอื่นๆ เป็นการลดความเงยีบเหงา ซึง่บุคคล
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ในวยัน้ี จะตอ้งประสบอยูเ่ป็นประจาํ ดงันัน้กจิกรรมใหม่ๆ ทีส่ามารถแสวงหามาไดก้จ็ะช่วยแก้ปญัหา

ทัง้ทางดา้นอารมณ์และจติใจไดด้ว้ย  

  กระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 111 – 112) กล่าวถงึ ลกัษณะธรรมชาตใินการเรยีนรูข้อง

ผูใ้หญ่ไว ้ดงัน้ี  

   1. ผูใ้หญ่ตอ้งรูเ้หตุผลในการเรยีนรู ้และผูใ้หญ่จะเรยีนรูก้ต่็อเมือ่เขาตอ้งการจะเรยีน 

เน่ืองจากผูใ้หญ่รูว้่าตนเองมคีวามรบัผดิชอบต่อผลของการตดัสนิใจของตนเองไดก่้อนการเรยีนรู ้ ผูใ้หญ่

มกัตอ้งการจะรูว้่า เพราะเหตุใด หรอืทําไมเขาจงึจาํเป็นตอ้งเรยีนรู ้ เขาจะไดร้บัประโยชน์อะไร และจะ

สญูเสยีประโยชน์อะไรถ้าเขาไมไ่ดเ้รยีน          

   2. ลกัษณะการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ตอ้งการทีจ่ะชีนํ้าตนเองมากกว่าจะใหผู้ส้อน

มาชีนํ้า การสอนควรเป็นแบบแนะแนวมากกว่า ดงันัน้บทบาทของผูส้อนควรจะเป็นการเขา้ไปมสี่วนร่วม 

(Facilitator) มากกว่า    

   3.  บทบาทประสบการณ์ของผูเ้รยีน ประสบการณ์เป็นสิง่ทีท่ําใหผู้ใ้หญ่มคีวามแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ดงันัน้ การจดักจิกรรมควรคาํนึงถงึดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย ควรใชเ้ทคนิค

ฝึกอบรมต่างๆ ทีเ่น้นการเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น การอภปิรายกลุ่ม

กจิกรรมแก้ปญัหา กรณศีกึษา เป็นตน้  

   4. แนวโน้มในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ การเรยีนรูจ้ะมุง่เน้นไปทีช่วีติประจาํวนั หรอื

เน้นทีง่าน หรอืการแก้ปญัหาเสยีมากกว่า นัน่คอื เขาจะสนใจหากช่วยใหก้ารทํางานของเขาดขีึน้ หรอื

ช่วยการแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั การจดัหลกัสตูรควรอาศยัสถานการณ์ต่างๆ รอบตวัเขา 

   5.  บรรยากาศในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดด้วี่าในบรรยากาศทีม่กีารอํานวย

ความสะดวกต่างๆ ทัง้ทางกายภาพ เช่น การจดัแสงสว่าง อุณหภมูทิีพ่อเหมาะการจดัทีน่ัง่ทีเ่อือ้ต่อ

การมปีฎสิมัพนัธก์นั และมบีรรยากาศของการยอมรบัในความแตกต่าง ในทางความคดิและประสบการณ์

ทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละคน มคีวามเคารพซึง่กนัและกนั มอีสิระภาพในการแสดงออก เป็นกนัเอง 

  โนลส ์(ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ.  2544: 55 – 56; อา้งองิจาก Knowles.  1978) สรปุประเดน็

ทีส่าํคญัเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ จากแนวคดิของลนิเดอรแ์มน ทาํใหไ้ดข้อ้สนันิษฐานทีส่ําคญั และ

เป็นกุญแจสําหรบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ดงัน้ี  

   1. เมือ่ผูใ้หญ่ตระหนกัว่าการเรยีนรูส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ (Needs) และ

ความสนใจของตนเอง นัน่หมายถงึ ผูใ้หญ่ถูกกระตุน้ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ลว้ จดุน้ีนัน่เอง เป็นจดุเหมาะสม

ในการเริม่ตน้กจิกรรมการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่                                                                                            

   2.  ผูใ้หญ่มุ่งทีใ่หก้ารเรยีนรูเ้กดิประโยชน์กบัชวีติจรงิ (Life-centered) ดงันัน้ การจดั 

กจิกรรมการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ควรใชส้ถานการณ์จรงิในชวีติ เป็นเน้ือหาของการเรยีนรู ้ 

   3. แหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ีด่ที ีสุ่ดของผูใ้หญ่คอืประสบการณ์ นัน่หมายความว่า 

วธิกีารหลกั ในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่น่าจะเป็นการวเิคราะหศ์กึษาประสบการณ์ของผูใ้หญ่  
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   4. ผูใ้หญ่มคีวามตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะชีนํ้าตนเอง (Self-directing) ดงันัน้บทบาท

ของผูส้อนน่าจะเป็นการเขา้ร่วมกระบวนการสบืคน้หา (Mutual Inquiry) กบัผูเ้รยีนผูใ้หญ่มากกว่าบทบาท

ผูถ่้ายทอดเน้ือหาและวดัว่าผูใ้หญ่รูเ้น้ือหานัน้เท่าใด 

   5.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) ของผูใ้หญ่เพิม่มากขึน้

ตามอาย ุนัน่คอื ในการจดัการศกึษาใหก้บัผูใ้หญ่ควรใหค้วามสาํคญัในการชดเชยในความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ไมว่่าในดา้นรปูแบบการเรยีนรู ้ระยะเวลา สถานที ่และความเรว็ชา้ของกจิกรรมการเรยีนรู ้

  วทิยากร เชยีงกูล (2549: 67 – 71) กล่าวว่า การศกึษา (Education) ทีแ่ทจ้รงิ คอื

กระบวนการเรยีนรู ้(Learning Process) ซึง่ประกอบไปดว้ยการคดัเลอืก ตคีวาม สรา้งสรรค ์และนํา

ความรูใ้หมข่องผูเ้รยีนแต่ละคนไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ การแกป้ญัหา และการทาํงานต่างๆ กระบวนการเรยีนรู้

จงึขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนมากกว่าผูส้อน ผูเ้รยีนทีส่ามารถกํากบัการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง (Self Directed Learner) 

จะเรยีนรูไ้ดด้กีว่าผูเ้รยีนแบบคอยใหอ้าจารยป้์อนใหทุ้กอยา่ง การทีช่่วยใหผู้เ้รยีนกํากบัการเรยีนรูไ้ด้

ดว้ยตนเอง ขึน้อยูก่บัปจัจยั ดงัน้ี 

          1. แรงจงูใจ (Motivation) ของผูเ้รยีน แรงจงูใจหรอืแรงกระตุ้น เหตุผลทีผู่เ้รยีน

อยากเรยีนรู ้ เป็นปจัจยัทีส่ําคญัในกระบวนการเรยีน โดยเฉพาะการมแีรงจงูใจจากภายในตวัเขาเอง 

แรงจงูใจภายนอกกม็สี่วนช่วย เช่น มคีวามทะเยอทะยาน มคีวามตัง้ใจพฒันาตนเองอยากใหต้นเอง

เป็นทีย่อมรบัในสงัคม เป็นต้น 

   2. การทําอะไรอย่างมเีป้าหมายในชวีติ (Goal Orientation) เจตจาํนงความมุง่มัน่

ทีจ่ะทําอะไร มสี่วนในการผลกัดนัชวีติของคนนัน้ใหเ้กดิความสําเรจ็ คนทีต่ ัง้เป้าหมายในระดบัทีสู่งขึน้

ทีท่า้ทาย และพยายามทีจ่ะฝา่ฝนัอุปสรรคหรอืการทา้ทายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย จะมคีวามมุง่มัน่ใน

การเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองไดด้กีว่าคนทีไ่มเ่คยคดิเรือ่งเป้าหมายในชวีติ                                                                

   3. ตระหนกัถงึความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) หมายถงึ การรูจ้กัประเมนิ 

ความสามาถของตนเองในการจดัการและลงมอืทํากจิกรรม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามทีว่างแผนไว ้  

   4. การรูจ้กัประเมนิว่าตนเองสามารถควบคุมปจัจยัอะไรไดบ้า้ง การทีน่กัเรยีนนกัศกึษา

ประเมนิไดว้่า ความสําเรจ็หรอืความลม้เหลวของงานหน่ึงๆ ขึน้อยูก่บัปจัจยัภายในตวัเอง (Internal Factors) 

เช่น ความพยายาม ความสามารถ แรงจงูใจทีเ่ขาสามารถควบคุมได ้

   5. ความสามารถของนักเรยีนนักศกึษาในการวเิคราะห ์ (Analyze) พนิิจพเิคราะห ์

(Reflection) เพื่อเขา้ใจระบอบการรูค้ดิ และการเรยีนรูข้องตวัเอง รวมทัง้รูจ้ดุแขง็และจดุอ่อนของตวัเอง                                                                                                                               

   6. การเป็นคนรูจ้กัดแูลวนิยัของตวัเอง (Self Regulation) โดยไมต่อ้งพึง่คนอื่น หมายถงึ

ความสามารถของผูเ้รยีนทีจ่ะควบคุมความสนใจ ทศันคต ิและความพยายามของตนเอง เพื่อทาํงาน

ใหส้าํเรจ็ หรอืบรรลุเป้าหมายบางอย่าง  

  โนลส ์(ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ.  2544: 59 – 60; อา้งองิจาก Knowles.  1975) ใหข้อ้คดิ

เกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเอง ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

   1. ผูท้ีร่เิร ิม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะเรยีนรูไ้ดม้ากและดกีว่าผูท้ีร่อรบั (Passive) จากผูอ้ื่น 

ผูท้ีเ่รยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองจะเรยีนอยา่งตัง้ใจ อย่างมจีุดมุง่หมายและอย่างมแีรงจงูใจสงู 
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   2. การเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเอง กล่าวคอื เดก็ตามธรรมชาตติอ้งพึง่พงิผูอ้ื่นและ

ตอ้งการผูป้กครองปกป้อง เลีย้งดแูละตดัสนิใจแทน เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่กพ็ฒันาขึน้ใหม้คีวามอสิระ

พึง่พงิจากภายนอกลดลงและเป็นตวัของตวัเองจนมคีุณลกัษณะการชีนํ้าตนเอง                                                      

   3. นวตักรรมใหม ่รปูแบบของกจิกรรมการศกึษาใหม ่เช่น หอ้งเรยีนแบบเปิดศูนย์

การเรยีนรู ้(Independent Study) เป็นตน้ เป็นรปูแบบของกจิกรรมการศกึษาทีเ่พิม่บทบาทของผูเ้รยีน 

ใหผู้เ้รยีนรบัผดิชอบกระบวนการเรยีนรูข้องตนเองเพิม่มากขึน้ 

   4. การเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเอง เป็นลกัษณะการเรยีนรูเ้พื่อความอยู่รอดของมนุษย์

ตามสภาพความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิตลอดเวลาและทวคีวามรวดเรว็มากขึน้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

การเรยีนรู ้โดยการชีนํ้าตนเองเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติของมนุษยโ์ลก 

  สุวฒัน์ ววิฒันานนท ์ (2554: 27) กล่าวถงึการจดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนนําตนเอง (Self-

Directed Learning) ว่าการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนนําตนเอง สามารถช่วยฝึกฝนใหผ้ผูเ้รยีนพึง่พาตนเอง 

และพฒันาตนเองได ้การนําตนเองและพึง่พาตนเองจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจภายใน ซึง่สามารถ

กระตุน้ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้ และช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมจีดุหมาย อนัจะส่งผลใหผู้เ้รยีน

สามารถเรยีนรูไ้ดด้ ี ไดม้าก และจดจาํไดน้านขึน้ รวมทัง้นําไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ดว้ย เน่ืองจาก

ผูเ้รยีนมแีบบการเรยีนรู ้ (Leaning Style) ทีแ่ตกต่างกนั การใหผู้เ้รยีนนําตนเองและเลอืกวธิกีารเรยีนรูเ้อง

จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ ี

 สรุปว่า การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่นัน้เป็นการเรยีนรูท้ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจ 

และประสบการณ์เดมิทีเ่ขาไดร้บั และเป็นวยัทีมุ่่งหวงัใหผ้ลของการเรยีนรูน้ัน้ เกดิประโยชน์กบัชวิติจรงิ

สงูสุด สามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัและการแกป้ญัหาดา้นต่างๆ และสามารถนําไป

พฒันาตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่ในบทบาทหน้าทีข่องตนเองและตามสภาพความเปลีย่นแปลงของสงัคม ซึง่ 

จอนห ์ดวิอี ้นกัจติวทิยาชาวอเมรกินักล่าวว่า การมชีวีติอยูจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาตขิองตนเอง 

และสภาพแวดลอ้มรอบตวั แลว้จงึเรยีนรูว้ธิกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การเรยีนรูข้องชวีติจงึเป็น

การเรยีนรูว้ธิกีารดํารงชวีติ เพื่อความอยูร่อดอยา่งมคีวามสุข (ณฎัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์.  2551: 63) 

 2.5 สาเหตท่ีุนักศึกษาผูใ้หญ่เข้ามาเรียน 

  โรเจอร ์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 38 – 43; อา้งองิจาก Rogers.  1986: 24 – 34) 

กล่าวถงึคุณสมบตัทิีเ่ป็นลกัษณะของนกัศกึษาผูใ้หญ่ 7 ประการ ดงัน้ี 

   1. นกัศกึษาคอืผูใ้หญ่โดยคาํจาํกดัความ (By Definition) ในวยัผูใ้หญ่ (Adulthood) 

นบัเป็นช่วงทีบุ่คคล มคีวามตอ้งการจะพฒันาเพื่อความกา้วหน้า จงึตอ้งสนองศกัยภาพส่วนตน ใหม้ี

ความทดัเทยีมกบัคนอื่นๆ ในสงัคม นอกจากนัน้ยงัตอ้งการได ้รบัความเป็นอสิรภาพและเสรภีาพมากขึน้ 

   2. นกัศกึษาเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนการเจรญิงอกงามอยา่งต่อเน่ือง (Continuing Process 

of Growth) นกัศกึษาผูใ้หญ่ส่วนมากอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ดงันัน้จงึอยูใ่นช่วงของการเจรญิเตบิโต

และพฒันาการไปอย่างต่อเน่ือง ทัง้ทางดา้นรา่งกาย ดา้นสตปิญัญา อารมณ์และจติใจ ความสนใจทีม่ต่ีอ

สภาพสงัคมและวฒันธรรมแวดลอ้ม                                                                                             
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   3. นกัศกึษาไดนํ้าประสบการณ์และค่านิยมตดิตวัมาดว้ย (Package of Experience 

and Values) นกัศกึษาผูใ้หญ่แต่ละคนจะนําเอาประสบการณ์ตดิตวัมาดว้ยจะมากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บั

ภาระหน้าทีซ่ึง่ปฎบิตัอิยู ่ นอกจากนัน้ยงัมคีวามเชื่อและความศรทัธาและค่านิยมทางสงัคมอื่นรว่มอยู่

ในตวัดว้ย เช่น ทศันคตใินบางสิง่บางอย่าง ความรูส้กึอคตแิละความลาํเอยีงตลอดจนอารมณ์อื่น  ๆขึน้อยูก่บั

ประสบการณ์ทีผ่่านมาของวยัผูใ้หญ่แต่ละคน 

   4. นกัศกึษาเขา้มาเรยีนดว้ยความตัง้ใจหลายๆ ประการ (Set Intentions) ทัง้น้ีอาจจะ

แยกความตอ้งการออกได ้2 ดา้น คอื  

    4.1 นกัศกึษาเขา้มารว่มเรยีนโดยมไิดม้คีวามตอ้งการอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะ

กจิกรรมดา้นอาชพี (Job-Related Program) นกัศกึษาอาจจะไมไ่ดม้คีวามตอ้งการเลยหรอืว่า อาจมี

ความตอ้งการบา้งเลก็น้อยเท่านัน้เอง เพราะฉะนัน้จงึนับว่ามคีุณค่าและประโยชน์อยา่งมาก ถา้หากจะ

มกีารพดูคุยเรือ่งน้ีกบันกัศกึษาผูใ้หญ่โดยตรง ซึง่ในบางคัง้จะพบว่า เขาเพยีงแต่มคีวามคดิว่าตอ้งการ 

(Felt Need)                                                                                                                     

    4.2 เหตุผลและความตัง้ใจในการเขา้มาเรยีนทีน่กัศกึษาบอกกบัใครในบางครัง้ 

พบว่า อาจจะไมใ่ช่เหตุผลทีแ่ทจ้รงิเสมอไป ทัง้น้ีเพราะว่า เหตุผลดงักล่าวอาจจะไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้

เลยแต่อาจจะไปสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social Contact) เช่น ความตอ้งการ

ไดอ้อกจากบา้นในตอนเยน็ โดยผลจากการวจิยับางชิน้ปรากฏว่า ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างการเขา้มาเรยีน

การศกึษาผูใ้หญ่ มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งสงูกบัสภาพปญัหาภายในครอบครวัเกี่ยวกบัความตัง้ใจหรอื

แรงจงูใจในการเขา้มาเรยีนของนกัศกึษาผูใ้หญ่ ไดม้นีกัการศกึษาผูใ้หญ่ของสหรฐัอเมรกิาคอื ฮลู (Houle.  1961) 

ใหข้อ้เสนอแนะไวใ้นหนังสอืชื่อ "The Inquiring Mind" โดยทาํการศกึษาโดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ

จากนกัศกึษาผูใ้หญ่จนกระทัง่ไดแ้ยกแรงจงูใจในการเขา้เรยีนออกได ้3 ประเภท คอื 

     4.2.1 ความตัง้ใจมุง่หวงัดา้นเป้าประสงค ์ (Goal-Oriented) คอื ผูเ้รยีนมี

ความตอ้งการประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ใว ้ โดยนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปแก้ไขปญัหาการงานที ่

ปฎบตัอิยู ่ตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัวุฒบิตัร ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ซึง่สามารถจะนําไปปรบัขัน้เงนิเดอืน

เลื่อนขัน้ และหน้าทีก่ารงานได ้

     4.2.2 ความมุง่หมายดา้นกจิกรรมทางสงัคม (Activity-Oriented) ซึง่ผูเ้รยีน

มคีวามตอ้งการไดพ้บเพื่อนใหม ่และเลอืกรว่มกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ ทีม่ขี ึน้ใสถาบนัการศกึษาผูใ้หญ่

นัน้   

     4.2.3 ความตัง้ใจมุ่งหวงัดา้นความรู ้(Learning-Oriented) ผูเ้รยีนในประเภทน้ี

จะเป็นพวกมุง่มัน่เอาใจใสแ่ละจรงิจงัต่อการเรยีนเป็นอย่างมาก ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความรอบรู ้ (Knowledge) 

ในสื่อทีต่นเองยงัไมท่ราบตลอดจนความชํานาญและทกัษะต่างๆ  

 โดยทัว่ไปแลว้ นกัศกึษาผูใ้หญ่แต่ละคนกจ็ะมคีวามตอ้งการเกีย่วกบัแรงจงูใจน้ีแตกต่างกนั

ออกไปในแต่ละกลุ่ม ทัง้น้ีอาจจะมมีากกว่าหน่ึงประเภท เมือ่เขาไม่ไดร้บัในสิง่ทีเ่ป็นความคาดหวงักจ็ะ

ก่อใหเ้กดิปญัหาได ้โดยเฉพาะจะเกดิผลเสยีต่อการเรยีนรูไ้ดใ้นทีสุ่ด        
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   5. นกัศกึษาผูใ้หญ่มคีวามคาดหวงัเฉพาะตวัต่างกนั (Certain Expectation) นกัศกึษา-

ผูใ้หญ่ มคีวามคาดหวงัในการเขา้มาเรยีนต่างกนัออกไป ส่วนมากมกัจะขึน้อยูก่บัประสบการณ์จากโรงเรยีนเดมิ 

ตลอดจนการศกึษาซึง่ไดร้บัภายหลงัออกจากโรงเรยีนแลว้ อยา่งไรกต็ามนกัศกึษาส่วนมากคาดหมาย

ว่าการศกึษาผูใ้หญ่กค็งจะเหมอืนกบัการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่ขาพบมาในอดตี นกัศกึษาคาดหวงัไวว้่า

พวกเขาคงจะไดร้บัการสัง่สอนทุกๆ อย่างจากครซูึง่เป็นผูร้อบรูใ้นทุกสิง่ทุกอยา่ง                                

   6. นกัศกึษาผูใ้หญ่มคีวามสนใจหลายดา้นทีต่อ้งทําไปพรอ้มกนั (Competing Interests) 

ส่วนมากแลว้นักศกึษาผูใ้หญ่ไมส่ามารถทีจ่ะมาเรยีนแบบเตม็เวลา (Full-time Courses) แต่มกัจะเป็น

ประเภทเรยีนเวลาพเิศษ (Part-time) เพราะฉะนัน้กจิกรรมเกี่ยวกบัการศกึษาผูใ้หญ่จงึมกัจะไดร้บัความสนใจ

เป็นลําดบัรองลงไป ทัง้น้ีนกัการศกึษาสว่นมากจะตอ้งคํานึงถงึหน้าทีก่ารงานประจาํ ภารกจิดา้นครอบครวั 

กจิกรรมทางดา้นสงัคม 

   7. นกัการศกึษาผูใ้หญ่มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตวัเองอยูแ่ลว้ (Patterns of Learning) 

แบบแผนการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จะอยู่ในลกัษณะของกระบวนการต่อเน่ืองในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Continuing 

Process of Lifelong Learning) ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจแก่การพจิารณา 2 ประเภท คอื ประการแรก 

นกัศกึษาแต่ละคนไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเองไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ประการทีส่อง รปูแบบ

ในการเรยีนรูข้องนักศกึษาผูใ้หญ่จะมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไปหลายลกัษณะ นกัศกึษาผูใ้หญ่แต่ละคน

จะมวีธิกีารเรยีนเป็นของตวัเอง ทัง้น้ีจะขึน้อยูก่บัความถนัดทางธรรมชาต ิ(Aptitudes) และประสบการณ์

จากการเรยีนรู ้นอกจากรปูแบบในการเรยีนของผูใ้หญ่แตกต่างกนัแลว้ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งอตัราเรว็ใน

การเรยีนรู ้(Pace of Learning) ของนักศกึษาผูใ้หญ่กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไปดว้ย ส่วนมากแลว้

ผูใ้หญ่จะเรยีนไดด้ ีมคีวามจาํไดแ้มน่ยาํในเรือ่งทีต่นเองมปีระสบการณ์ นอกจากนัน้ยงัสามารถทีจ่ะเรยีนรู้

สิง่ใหม่ๆ  ไดร้วดเรว็ถ้าหากสิง่นัน้ไมไ่ปขดัแยง้กบัความรูส้กึและประสบการณ์เดมิ 

  โจนส ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 61; อา้งองิจาก Jones.  1969) ทาํการสาํรวจเกีย่วกบั

สาเหตุทีน่กัศกึษาผูใ้หญ่มาเขา้เรยีนทางดา้นการศกึษาผูใ้หญ่จนสามาถวเิคราะห ์ และแยกเหตุผลออก

ไดเ้ป็น 2 ประการ คอื เหตุผลเพราะความสนใจ (Motive to Attend) และเหตุผลเพราะตอ้งการเรยีนรู ้

(Motive to Learn) ผลการ วจิยัครัง้น้ีปรากฏว่า แม่บา้นในองักฤษส่วนมากใหเ้หตุผลในการมาเรยีน

การศกึษาผูใ้หญ่ว่า "ตอ้งการออกจากบา้นเพื่อจะหนีความจาํเจและน่าเบื่อทีบ่า้นสกั 2 – 3 ชัว่โมง" 

สาํหรบัคนทีเ่รยีนในวชิากรกีนัน้ไดพ้บว่าจรงิๆ แลว้ตนเองกไ็มไ่ดม้คีวามสนใจในการเรยีนภาษากรกีนัน้ 

หากแต่ว่ามคีวามคดิว่าผูท้ีรู่ภ้าษากรกีแลว้จะทาํใหแ้ลดมู ีภมูฐิานสมกบัเป็นผูม้กีาร ศกึษาสงู อยา่งไรกด็ ี

องคป์ระกอบทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio Economic Factor) กม็สี่วนในการบัน่ทอนต่อการ

เขา้รบัการเรยีนรูอ้ยา่งมแีบบแผน นอกจากนัน้แลว้ เมือ่บุคคลมอีายมุากขึน้นบัจากวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 

เขาจะยิง่ไมต่อ้งการไดร้บัการศกึษาและการเรยีนรูต้ามแบบแผน ทัง้น้ีจะพบไดใ้นวงการอุตสาหกรรม 

บรรดาคนงานทัง้หลายทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้มกัจะไมค่่อยมคีวามเตม็ใจในการเขา้รบัการฝึกอบรมใหมอ่กีครัง้ 

(Retraining)  

  ฮลู (Houle.  1961: 15 – 16) ศกึษาแรงจงูใจในการเขา้เรยีนของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา 

เมือ่ปี ค.ศ. 1960 พบว่า ผูใ้หญ่เขา้มาเรยีนดว้ยแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื                           
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   1. มาเรยีนอยา่งมเีป้าหมาย (Goal Oriented) หมายถงึ มาเรยีนเพราะตอ้งการ

เพิม่พนูความรูท้กัษะดา้นวชิาชพี โดยหวงัทีจ่ะนําความรูไ้ปใชก้บัหน้าทีก่ารงานหรอืชวีติประจาํวนั   

   2. มาเรยีนเพื่อต้องการเขา้ร่วมกจิกรรม (Activity Oriented) หมายถงึ มาเรยีน

เพราะชอบบรรยากาศของการศกึษา ชอบเขา้สงัคม ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น หรอืตอ้งการมเีพื่อน

หรอืเพื่อขจดัความเหงา โดยไมไ่ดห้วงัทีจ่ะนําความรูไ้ปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจาํวนัแต่อยา่งใด 

   3. มาเรยีนเพราะตอ้งการทีจ่ะรูห้รอืเพื่อหาความรู ้ (Learning Oriented) หมายถงึ

มาเรยีนเพราะมใีจรกัเรยีนต้องการใชค้วามสามารถในการเรยีนทีม่อียูใ่หม้ากทีสุ่ด  

  โรเจอร ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2544: 46 – 48; อา้งองิจาก Roger. 1979: 13 – 20) กล่าวถงึ 

เหตุผลเกีย่วกบันกัศกึษาทีก่ลบัเขา้มาเรยีนใหมอ่กีครัง้ ไวใ้นหนงัสอื “Adult Learning” ดงัน้ี 

   1. แรงจงูใจดา้นอาชพี (Vocational Motives) จากการศกึษาพบว่าเป็นแรงจงูใจที่

มคีวาม สาํคญัอย่างมากในการทาํใหผู้ใ้หญ่แสวงหาความรูโ้ดยการเขา้รบัการศกึษาอกีครัง้ โดยเฉพาะ

ในกลุ่มผูใ้หญ่วยัตน้ ทัง้น้ีกเ็พราะว่า จะช่วยส่งเสรมิโอกาสความกา้วหน้าในอาชพี การงานทีด่าํเนินอยูแ่ลว้ 

จากการสํารวจขอ้มลูของสถาบนัศกึษาผูใ้หญ่แห่งชาตใินประเทศองักฤษ (NIAE : National Institute 

of Adult Education) ปรากฏว่า ประมาณรอ้ยละ 10 ของนักศกึษาใหเ้ขา้มาเรยีนดว้ยความมุง่มัน่เกี่ยวกบั

ความก้าวหน้าในงานและอาชพีนัน่เอง                                                                          

   2. แรงจงูใจมุง่มัน่พฒันาตนเอง (Self-Development) แรงจงูใจประเภทน้ีเป็นการ

สนองความตอ้งการส่วนบุคคลของผูใ้หญ่ โดยเฉพาะในดา้นทีเ่ป็นความรูท้ ัว่ไป หรอือาจจะเป็นกจิกรรม

สรา้งสรรคเ์พื่องานอดเิรก (Creative Hobby) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจในประเทศองักฤษ ซึง่จดั

ดาํเนินการโดย NIAE ปรากฏว่า นกัศกึษาผูใ้หญ่มากกว่ารอ้ยละ 40 บอกเหตุผลในการเขา้มาชัน้เรยีน

เพราะตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองตามความสนใจใหม้ากขึน้และผูท้ีเ่ขา้มาดว้ยแรงจงูใจ ประเภทน้ี

จะเป็นหญงิมากกว่าชาย  

   3. แรงจงูใจดา้นสงัคม (Social Motives) ซึง่เป็นกจิกรรมการศกึษาผูใ้หญ่ทีไ่ดร้บั

ความสนใจจากผูเ้รยีนค่อนขา้งมากดว้ยเหตุผลทางสงัคม นกัศกึษาจงึเขา้มาเรยีนเพื่อมโีอกาสพบเพื่อนใหม่

เพื่อรูจ้กักบัครผููส้อน ตลอดจนบรรยากาศทีแ่ปลกออกไปจากชวีติประจาํวนั และในขณะเดยีวกนักม็แีรงจงูใจ

ในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาสมองและสตปิญัญา (Intellectual Motives) แทรกอยูด่ว้ย จากการสาํรวจของ

สถาบนั NIAE พบว่า เหตุผลน้ีมจีาํนวนถงึรอ้ยละ 10 ของนกัศกึษาผูใ้หญ่ 

   4. แรงจงูใจอื่นๆ (Other Motives) สาํหรบัเหตุผลอื่นๆ ในการเขา้ร่วมกจิกรรม

การศกึษาผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ ช่วยใหไ้ดร้บัโอกาศที ่2 (Second Chance) สาํหรบัผูใ้หญ่ทีพ่ลาดโอกาสใน

การเรยีนจากระบบโรงเรยีน ระดบัประถมศกึษา หรอืมธัยมศกึษาหรอืบางคน อาจเขา้มาดว้ยเหตุผล

เกีย่วกบัเครือ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้ในสถาบนัแห่งน้ี ทําใหเ้ขามโีอกาสเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  

โดยเฉพาะทางดา้นวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น การเรยีนวชิาเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์รวมทัง้บรรยากาศ

อื่นๆ ภายในสถานศกึษานัน้ กม็สี่วนส่งเสรมิใหเ้ขาเกดิความตอ้งการและสนใจเขา้เรยีนรูก้บักจิกรรม

การศกึษาผูใ้หญ่ในช่วงใดช่วงหน่ึงของชวีติ (Human Life - Cycle)  
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  คาฟฟาเรลล่า และ เมอรเ์รยีม (ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ.  2548: 40; อา้งองิจาก Caffarella; & 

Merriam.  2000) ศกึษางานวจิยัเกี่ยวกบัแรงจงูใจหรอืเหตุผลทีผู่ใ้หญ่เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่

อาศยักรอบแนวคดิจากปจัจยัแรงจงูใจที ่ Bossier ศกึษาในปี 1971 และพฒันาแบบสาํรวจทีเ่รยีกว่า 

Educational Participation Scale (EPS) พบว่า มจีาํนวน 3 ถงึ 7 ปจัจยัทีถู่กใชอ้ธบิายสาเหตุหรอื

แรงจงูใจทีท่ําใหผู้ใ้หญ่เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืกจิกรรมการศกึษาผูใ้หญ่ ตวัอยา่งของปจัจยัเหล่าน้ี

คอื 1) ความคาดหวงัของผูอ้ื่น 2) การเตรยีมเพื่อการศกึษาต่อ 3) ความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 4) การกระตุน้

ทางสงัคม 5) ความสนใจใครรู่ท้างปญัญา นอกจากนัน้ยงัมคีวามพยายามใชพ้ืน้ฐานทางคุณลกัษณะ 

(Characteristics) ของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลสรา้ง Model ทีห่ลากหลาย เพื่ออธบิายไดก้วา้งขวางมากขึน้

เกีย่วกบัเหตุผูใ้หญ่เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืกจิกรรมการศกึษาผูใ้หญ่ Models ต่างๆ เหล่าน้ี พยายาม

เชื่อมโยงใชแ้นวทางลกัษณะทางสงัคมประชากร (Socio Demographic) หรอื บรบิท (Context) กบั

ภมูหิลงั (Background) ต่างๆ ของผูเ้รยีน 

 สรุปว่า สาเหตุทีน่ักศกึษาผูใ้หญ่มาเรยีนนัน้ มหีลายสาเหตุทีแ่ตกต่างกนัไป และมจีดุมุ่งหมาย

ในลกัษณะผสมผสานกนั เพราะสิง่ทีผู่ใ้หญ่ตอ้งการเขา้มาเรยีนทีแ่ทจ้รงินัน้อาจมาจากแรงจงูใจหลาย  ๆอย่าง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองหรอืผูอ้ื่นกไ็ด ้เพราะวยัผูใ้หญ่เป็นวยัทีม่สี ิง่ทีต่อ้งทําหลายอยา่งไปพรอ้มกนั และ

มคีวามคาดหวงัเฉพาะตวัต่างกนั ดงันัน้จงึแยกเหตุผลออกเป็น 3 ประการ ใหญ่ๆ  ดงัน้ี 1) ดา้นอาชพี 

เช่น มาเรยีนเพราะตอ้งการเพิม่พนูความรูท้กัษะดา้นวชิาชพี โดยหวงัทีจ่ะนําความรูไ้ปใชก้บัหน้าทีก่ารงาน

หรอืชวีติประจาํวนั มาเรยีนดว้ยความมุง่มัน่เกีย่วกบัความก้าวหน้าในงานและอาชพี โดยนําความรูท้ี่

ไดร้บัไปแกไ้ขปญัหาการงานทีป่ฎบตัอิยู ่ ตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัวุฒบิตัร ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร 

ซึง่สามารถจะนําไปปรบัขัน้เงนิเดอืนเลื่อนขัน้ได ้ 2) ดา้นพฒันาตนเอง เช่น เพราะตอ้งการพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง ตามความสนใจ มาเรยีนเพราะมใีจรกัเรยีนต้องการใชค้วามสามารถในการเรยีนทีม่อียู่ ให้

มากทีสุ่ด มาเรยีนเพราะตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 3) ดา้นสงัคม เช่น มาเรยีนเพื่อมโีอกาส

พบเพื่อนใหม่เพื่อรูจ้กักบัครผููส้อน ตลอดจนบรรยากาศทีแ่ปลกออกไปจากชวีติประจาํวนั มาเรยีน พราะ

ชอบบรรยากาศของการศกึษา ชอบเขา้สงัคม ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เป็นตน้  

 

3. แรงจงูใจ 

 3.1 ความหมายของแรงจงูใจ 

  คาํว่า แรงจงูใจ (Motivation) ถอืเป็นคําสําคญั ทีม่คีวามหมายในฐานะทีเ่ป็นตวัต้นกําเนิด

ของพฤตกิรรม โดยปกตคิาํวา่แรงจงูใจ หมายถงึ แรงกระตุน้หรอืแรงผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม เป็นแรง

ทีใ่หพ้ลงังานกระตุ้นร่างกายใหก้ระทําพฤตกิรรม เป็นแรงกระตุน้ทีม่กีารกําหนดทศิทางไวว้่า จะกระทํา

พฤตกิรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็นแรงกระตุ้นใหบุ้คคลรกัษาพฤตกิรรมนัน้เอาไว ้โดยทัว่ไปนัน้ 

แรงจงูใจไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need) ความปรารถนา (Desire) หรอื ความมุง่หวงั (Expectancy) ซึง่ 

สเทยีร ์และ พอเตอร ์(สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล.  2546: 157; อา้งจาก Steers; & Porter.  1976: 3) ให้

ขอ้สงัเกต 3 ประการ จากความหมายของแรงจงูใจในขา้งตน้ ดงัน้ี 
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  ประการแรก ความหมายดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่า แรงจงูใจทาํใหเ้กดิพลงัผลกัดนั (Drive) 

ภายในตวับุคคลใหแ้สดงพฤตกิรรมไปในทศิทางใดทศิทางหน่ึง 

  ประการท่ีสอง แรงจงูใจเป็นเรือ่งของการทําพฤตกิรรมโดยมุง่สู่เป้าหมาย (Goal) คอื

ทาํอย่างมจีดุหมาย  

  ประการท่ีสาม การจงูใจเป็นเรือ่งระบบซึง่ประกอบดว้ยตัง้แต่สิง่ป้อนเขา้ (Input) อนัไดแ้ก่ 

พลงัจากสิง่แวดลอ้มทีม่ากระตุน้ใหเ้กดิแรงผลกัดนั (Drive) ภายในใหเ้กดิขึน้ ส่งผลใหต้อ้งแสดงพฤตกิรรม

ออกไปเป็นผลผลติ (Output) ไปจนถงึขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ซึง่เป็นผลจากการกระทําพฤตกิรรม 

อนัมอีทิธพิลทาํใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมนัน้ต่อ หรอืเปลีย่นไปเป็นพฤตกิรรมอื่นในโอกาสต่อไป 

  คดันางค ์มณีศร ี(2555: 28) กล่าวว่า แรงจงูใจ (Motives) เป็นทีม่าของพฤตกิรรมมนุษย ์

แรงจงูใจพืน้ฐาน ซึง่ไดแ้ก่ การควบคุมอุณหภมูขิองรา่งกาย ความหวิ ความกระหาย และการนอนหลบั 

จดัเป็นแรงจงูใจทีท่ําใหม้นุษยส์ามารถมชีวีติรอด แรงจงูใจเหล่าน้ีมกีลไกลการทํางาน ทีแ่ตกต่างกนั คอื 

เวลาทีแ่รงจงูใจใดถกูกระตุน้ จะมแีนวโน้มทีต่อบสนองต่อแรงจงูใจนัน้ๆ มากว่าทาํพฤตกิรรมอื่น พฤตกิรรม

ของมนุษยแ์ละสตัวส์่วนมากเป็นพฤตกิรรมทีม่ทีศิทางไปยงัเป้าหมายทีต่อ้งการ ไปยงัจุดทีต่อ้งการหรอื

จอ้งมองสิง่ทีส่นใจ จงึอาจกล่าวไดว้่า เป็นการแสดงพฤตกิรรมอยา่งมเีป้าหมาย 

  โซดโ์รว และ รคิเบาว ์ (Sdorow; & Rickabaugh.  2002: 327) ไดใ้หค้วามหมายว่า 

แรงจงูใจ หมายถงึ กระบวนการทางจติวทิยาทีก่ระตุน้ มทีศิทางและนําพฤตกิรรมใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

  เวสเทน (Westen.  2002: 335) ไดใ้หค้วามหมายว่า แรงจงูใจหมายถงึ แรงขบัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั

พฤตกิรรมทีนํ่าพาบุคคลไปสู่เป้าหมายบางอย่าง และหลกีเลีย่งจากบางอย่าง 

  สุชา  จนัทน์เอม (2544: 112 – 113) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจ ไวว้่า 

   1. สภาวะทีอ่นิทรยีถ์ูกกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพือ่บรรลุสู่จดุหมาย

ปลายทาง (Goal) ทีต่ ัง้ไว ้

    2. พฤตกิรรมทีส่นองความตอ้งการของมนุษย ์และเป็นพฤตกิรรมทีนํ่าไปสู่จุดหมาย 

   3. พฤตกิรรมทีถู่กกระตุน้โดยแรงขบั (Drive) ของแต่ละบุคคล มแีนวมุง่ไปสู่จดุหมาย

ปลายทางอย่างใดอย่างหน่ึง และร่างกายอาจจะสมประสงคใ์นความปรารถนาอนัเกดิจากแรงขบั นัน้ๆ ได ้

  ในทางจติวทิยา แรงจงูใจ หมายถงึ สภาวะของบุคคลทีถู่กกระตุ้นใหแ้สดงพฤตกิรรมไป

ยงัจุดหมายปลายทางตามตอ้งการ (ปรยีาพร วงคอ์นุตรโรจน์.  2553: 112 – 113) ซึง่จะมลีกัษณะ ดงัน้ี   
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ภาพประกอบ 2 แรงจงูใจ 

 

 

   1. ถา้บุคคลเกดิความสนใจสิง่ใดกจ็ะเลอืกแสดงพฤตกิรรมและมคีวามพอใจทีจ่ะทํา

กจิกรรมนัน้ๆ และพยายามทาํใหเ้กดิผลดทีีสุ่ด 

   2. ความตอ้งการเป็นแรงกระตุน้ทีจ่ะทํากจิกรรต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการนัน้ 

   3. ค่านิยมทีเ่ป็นคุณค่าของสิง่ต่างๆ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกจิ สงัคม ความงาม 

จรยิธรรม และวชิาการ สิง่เหล่าน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมตามค่านิยมนัน้ 

   4. ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่หน่ึงสิง่ใดกม็ผีลต่อพฤตกิรรมนัน้ เช่น ถา้มทีศันคตทิีด่ต่ีองาน

กจ็ะทาํงานดว้ยความทุ่มเท 

   5. ความมุ่งหวงัทีต่่างระดบักนั กเ็กดิแรงกระตุ้นทีต่่างระดบักนักบัคนทีต่ ัง้ระดบั

ความมุง่หวงัไวส้งู จะพยายามมากกว่าผูท้ีต่ ัง้ระดบัความมุง่หวงัไวต้ํ่า 

   6. การแสดงออกของความตอ้งการในแต่ละสงัคม จะแตกต่างออกตามขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละวฒันธรรมของสงัคมของตน ยิง่ไปกว่านัน้คนในสงัคมเดยีวกนัยงัมพีฤตกิรรมในการแสดง

ความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

   7. ความต้องการอย่างเดยีวกนั ทาํให้บุคคลมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัได ้ เช่น 

การแสดงออกของความไม่พอใจเป็นตน้ 

   8. แรงผลกัดนัทีแ่ตกต่างกนั ทําใหก้ารแสดงออกของพฤตกิรรมเหมอืนกนัได ้

   9. พฤตกิรรมอาจสนองความต้องการไดห้ลายๆ ทาง และมากกว่าหน่ึง อยา่งใน

เวลาเดยีวกนั เช่น ตัง้ใจทํางานเพื่อใหไ้ดเ้งนิเดอืน และไดช้ื่อเสยีงความยกยอ่งและยอมรบัจากผูอ้ื่น  

  วภิาพร มาพบสุข (2542: 258 – 259) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจไวว้่า แรงจงูใจ หมายถงึ 

สภาวะทีอ่นิทรยีถ์ูกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หรอืเป้าหมาย จากความหมาย

ของแรงจงูใจดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า พฤตกิรรมทีถู่กกระตุ้นหรอืถูกเรา้ใหแ้สดงการกระทําออกมา เรยีกว่า 

พฤตกิรรมทีถู่กจงูใจ จะมแีรงจงูใจอยูเ่บือ้หลงัทําหน้าทีส่ําคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
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   1. แรงจงูใจเป็นพลงัทีจ่ะกระตุน้ (Arouse) ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม ซึง่พลงัน้ีสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ 

   2. แรงจงูใจทาํหน้าทีก่ําหนดทศิทางและเป้าหมาย (Direct) พฤตกิรรม คอื พฤตกิรรม

ทีถู่กจงูใจนัน้ ตอ้งมุ่งทศิทางใดทศิทางหน่ึง  

   3. แรงจงูใจกระตุน้ใหด้าํรงไว ้(Maintain) ซึง่พฤตกิรรมเพื่อเป็นการรกัษาระดบัของ

พฤตกิรรมใหด้ํารงอยู ่ 

 จากความหมายของแรงจงูใจดงักล่าว สรุปไดว้่า แรงจงูใจคอื พลงัทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคล

แสดงพฤตกิรรมไปตามทศิทาง และเป้าหมายทีก่ําหนด และพลงัทีก่ระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมนัน้ 

คอื ความตอ้งการ (Need) และแรงขบั (Drives) ต่างๆ  

 3.2 ประเภทของแรงจงูใจ 

  มนีกัทฤษฎหีลายท่าน ไดแ้บ่งประเภทของแรงจงูใจไว ้ดงัน้ี 

  อาร ีพนัธม์ณ ี(จุฑารตัน์ แตงโสภา. 2549: 11 – 12; อา้งองิจาก อาร ีพนัธม์ณี.  2546: 

270 – 272) ไดก้ล่าวถงึประเภทของแรงจงูใจไว ้ดงัน้ี  

   1. การจงูใจ แบ่งตามลกัษณะการแสดงออกตามพฤตกิรรมได ้2 ประเภท คอื 

    1.1 การจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะทีบุ่คคลตอ้งกระทาํ หรอื

เรยีนรูบ้างสิง่บางอยา่งดว้ยตนเอง ไมต่อ้งอาศยัการชกัจงูจากสิง่เรา้ภายนอก เช่น ความตอ้งการเรยีน

เพื่อตอ้งการความรู ้ ทาํงานเพื่อตอ้งการความสนุกและความชาํนาญ ซึง่ความตอ้งการหรอืความสนใจ

พเิศษ ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิหรอืทศันคตขิองแต่ละบุคคล จะผลกัดนัใหบุ้คคลสรา้งพฤตกิรรมขึน้ 

ซึง่ไดแ้ก่ ความอยากรู ้อยากเหน็ ความสนใจ ความรกั ความศรทัธา เป็นตน้     

    1.2 การจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะทีบุ่คคลไดร้บัการกระตุน้

จากสิง่เรา้ภายนอก เช่น สิง่ของหรอืเกยีรตยิศ เงนิเดอืน ปรญิญาบตัร ความก้าวหน้า รางวลั คาํชมเชย 

การแข่งขนั การตเิตยีน ทําใหบุ้คคลมองเหน็เป้าหมาย จงึเรา้ใหบุ้คคลเกดิความตอ้งการและแสดงพฤตกิรรม

มุง่สู่เป้าหมายนัน้ 

   2. การจงูใจ สามารถแบ่งตามทีม่าของแรงจงูใจไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

    2.1 แรงจงูใจทางสรรีะวทิยา (Physiological Motivation) การจงูใจเกดิขึน้ เพื่อ

สนองความตอ้งการทางรา่งกายทัง้หมด เพื่อใหบุ้คคลมชีวีติ เป็นความตอ้งการทีจ่าํเป็นตามธรรมชาติ

ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ตอ้งการน้ํา อาหาร พกัผ่อนและปราศจากโรคเป็นตน้ เราสามารถวดัระดบัความตอ้งการ

ทางสรรีะไดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมการกระทาํของคนเรา คอื จากความมากน้อยของการกระทาํ การเลอืก

กระทาํ (เลอืกสิง่ใดแสดงว่า ตอ้งการสิง่นัน้มาก) การโตต้อบต่อสิง่เรา้ทีม่าขดัขวาง      

    2.2 แรงจงูใจทางจติวทิยา (Physiological Motivation) มคีวามสําคญัน้อยกว่า

แรงจงูใจทางดา้นสรรีะวทิยา เพราะจาํเป็นในการดํารงชวีติน้อยกว่า แต่จะช่วยคนเราดา้นจติใจ ทําให้

มสีุขภาพจติดแีละสดชื่น แรงจงูใจประเภทน้ี ไดแ้ก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ และการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม 

ความตอ้งการความรกัและความเอาใจใส่ใกลช้ดิจากผูอ้ื่น  
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    2.3 แรงจงูใจทางดา้นสงัคม (Social Motivation) แรงจงูใจน้ี มจีุดเริม่ตน้มาจาก

ประสบการณ์ทางดา้นสงัคมในอดตีของบุคคล และเป้าหมาย แรงจงูใจชนิดน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัการแสดง

ปฏกิริยิาของบุคคลอื่นทีม่ต่ีอเรา ตวัอย่างของแรงจงูใจทางสงัคมทีม่คีวามสําคญัต่อการดําเนินชวีติของ

คนเรา ไดแ้ก่  

     2.3.1 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของ

บุคคลทีจ่ะทาํกจิกรรมต่างๆ ใหด้แีละประสบความสาํเรจ็ ซึง่ไดร้บัการส่งเสรมิมาตัง้แต่วยัเดก็ จากผล

การศกึษาวจิยัพบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดอูยา่งอสิระ เป็นตวัของตวัเอง ฝึกหดัการช่วยเหลอืตนเอง

ตามวยัจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามตอ้งการความสาํเรจ็ในชวีติสงู                                           

     2.3.2 แรงจงูใจใฝส่มัพนัธ ์(Afflictive Motives) เป็นแรงจงูใจทีท่าํใหบุ้คคล

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่น ตอ้งการความเอาใจใส่ ความรกัจากผูอ้ื่น เป็นตน้ 

     2.3.3 แรงจงูใจต่อความนับถอืตนเอง (Self-Esteem) เป็นแรงจงูใจทีบุ่คล

ปรารถนาเป็นทีย่อมรบัในสงัคม มชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป ตอ้งการไดร้บัการยกยอ่งจาก

สงัคม ซึง่นํามาสู่ความรูส้กึนับถอืตนเอง 

  ถริะพฒัน์ โยธาจกัร (2549: 9 – 10) ไดแ้บ่งลกัษณะของแรงจงูใจเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี                     

   1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะทีบุ่คคลตอ้งการทีจ่ะกระทาํ

หรอืเรยีนรูบ้างอย่างดว้ยตนเอง ไมต่อ้งอาศยัการชกัจงูจากสิง่เรา้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความสนใจ-

พเิศษ ความรูส้กึนึกคดิ ซึง่ผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมแรงจงูใจทีม่แีละเกดิขึน้ในตวับุคคลซึง่เกดิจาก 

    1.1 ความสนใจ (Interest) ช่วยกระตุ้นใหเ้กดิแรงจงูใจขึน้                       

    1.2 ความตอ้งการ (Needs) กระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะกระทําพฤตกิรรมออกมา 

เช่น ความตอ้งการความสําเรจ็ กระตุ้นใหเ้กดิแรงจงูใจภายใน  

    1.3 เจตคต ิ(Attitude) เป็นความรูส้กึ (Feeling) หรอืความคดิเหน็ (Opinion) ที่

มต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่นกัจติวทิยาจดัเป็นแรงจงูใจภายใน 

   2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถงึ แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ภายนอก

ตวับุคคล ซึง่มผีลกระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอยา่งหน่ึง ตามความตอ้งการหรอืตามจุดมุ่งหมาย

ทีก่ําหนดไว ้ไดแ้ก่ เป้าหมายต่างๆ เช่น รางวลั คาํชมเชย หรอืกําลงัใจ ซึง่สิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจ ไดแ้ก่ 

    2.1 เป้าหมาย (Goal) ของการเรยีน การทาํงาน หรอืกจิกรรมใดๆ เป็นสิง่กระตุน้

ใหค้นเกดิแรงจงูใจกระทาํพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม เช่น สนใจ ตัง้ใจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เครือ่งล่อ

อนัไดแ้ก่     

    2.2 ความรูเ้กี่ยวกบัการก้าวหน้า (Knowledge of Progress) เมือ่บุคคลทราบถงึ

ความกา้วหน้าในการเรยีน หรอืการกระทําใดๆ ยอ่มทําใหเ้กดิแรงจงูใจ และมกีําลงั (Encourage) ใน

การทํางานใหด้ยีิง่ขึน้ไป                                                                                                                     

    2.3 เครือ่งล่อ (Incentive) ซึง่ไดแ้ก่ 

     2.3.1 การใหร้างวลั เช่น การชมเชย กระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจ   

     2.3.2 การชมเชย (Praise) อาจเป็นดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร  
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     2.3.3 การแขง่ขนั (Competition) นกัจติวทิยาแนะนําว่าควรแขง่ขนักบัตนเอง       

จะช่วยใหเ้กดิความสนใจ ตัง้ใจ และขยนั  

  สุวรรณา สุภาพจน์ (2546: 15 – 16) กล่าวถงึ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัแรงจงูใจทีน่่าสนใจของ   

ฮลิการด์ (Hilgard) ไวด้งัน้ี    

   1. แรงจงูใจของแต่ละบุคคล จะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสงัคม แมแ้ต่ในสงัคม

เดยีวกนั แรงจงูใจของแต่ละบุคคลกย็งัมคีวามแตกต่างกนั แลว้แต่ประสบการณ์การเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล 

หรอืของสงัคมแต่ละสงัคม ทัง้น้ีเพราะแรงจงูเป็นผลของประสบการณ์และการเรยีนรูโ้ดยตรง 

   2. แรงจงูใจอยา่งเดยีวกนั อาจจะทําใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั เช่น 

ความโกรธหรอืความเคยีดแคน้อาจแสดงออกโดยการก้าวรา้ว ทาํรา้ย ต่อสู ้หรอืบางคนแสดงออกโดย

การหลบหนีไมสู่ ้    

   3. แรงจงูใจต่างกนัอาจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมอยา่งเดยีวกนัได ้ เช่น การโกหกอาจมี

สาเหตุมาจากตอ้งการปกปิดความผดิของตนเอง หรอือาจเกดิความตอ้งการทีจ่ะแสดงว่าตวัเองเป็นบุคคล

สาํคญักเ็ป็นได ้ 

                  4. แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ อาจมสีาเหตุสลบัซบัซอ้น เช่น เดก็ขโมยของเราคดิว่าเดก็

ทาํเพราะอยากไดข้อง ของคนอื่น ซึง่ความจรงิแลว้ เดก็อาจทาํไปเพราะมคีวามขดัแยง้ในใจ หรอืตอ้งการ

เรยีกรอ้งความสนใจ 

  เตมิศกัดิ ์ คทวณชิ (2546: 152 – 155) ไดจ้าํแนกการเกดิแรงจงูใจไว ้ 3 ประเภท ดงัน้ี 

   1. แรงขบัปฐมภูม ิ(Primary Drives) หรอืแรงขบัทางกาย (Physiological Drives) 

ถอืไดว้่า เป็นแรงขบัพืน้ฐานทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตโิดยไมจ่าํเป็นตอ้งอาศยัการเรยีนรู ้ เป็นแรงขบั

ทีเ่กดิขึน้เมือ่ร่างกายอยูใ่นสภาวะของการขาดความสมดุล จนทําใหเ้กดิความตอ้งการขึน้ แรงขบัดงักล่าว

จะรบกวนรา่งกายใหแ้สดงพฤตกิรรมตอบสนองความตอ้งการนัน้ๆ เพือ่ใหร้า่งกายกลบัเขา้สู่สภาวะดงัเดมิ 

ตวัอยา่งเช่น แรงขบัทีเ่กดิจากความตอ้งการอาหาร น้ํา อากาศ เป็นต้น   

   2. แรงจงูใจทุตยิภมู ิ (Secondary Motives) หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า แรงจงูใจ

ทางดา้นสงัคม (Social Motives) เน่ืองจากแรงจงูใจประเภทน้ี ไมไ่ดเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิแต่เกดิ

จากการทีบุ่คคลไดเ้รยีนรูจ้ากสงัคมทีต่นอาศยัอยู ่ครอบครวั สถาบนัศกึษาจะถ่ายทอดวฒันธรรม ค่านิยม  

ทศันคต ิและความเชือ่ใหก้บัสมาชกิแรงจงูใจทุตยิภมูน้ีิ เกดิจากความตอ้งการทัง้นามธรรม (ความตอ้งการ

ไดร้บัความภาคภูมใิจ ชื่อเสยีง เกยีรตยิศ คาํยกยอ่ง ชมเชย) และรปูธรรม (ความตอ้งการเงนิ ตอ้งการ

ตําแหน่ง ฐานะทางสงัคม) สําหรบัแรงจงูใจทุตยิภมูใินส่วนทีส่่งผลต่อความสําเรจ็ในการทาํงาน ไดแ้ก่  

    2.1 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(Achievement Motive) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิจากความตอ้งการ

ทีจ่ะพยายามทาํกจิกรรมหน่ึงกจิกรรมใดทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีบุคคลทีม่แีรงจงูใจ

ใฝส่มัฤทธิส์งูจะมคีวามอดทนหาทางฟนัฝา่และเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆเหล่านัน้ดว้ยตวัเองเพื่อความภาคภมูใิจ

ทีเ่กดิขึน้   

                   2.2 แรงจงูใจใฝส่มัพนัธ ์(Affiliation Motive) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิจากความตอ้งการ

ทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นในสงัคม เพื่อใหผู้อ้ ื่นรกั ยอมรบั เคารพนบัถอื พฤตกิรรมของผูท้ีม่ ี
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แรงจงูใจใฝส่มัพนัธส์งู จะมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นมกัจะหลกีเลีย่งความขดัแยง้กบับุคคลอื่น ทัง้ความคดิ

และการกระทํา     

    2.3 แรงจงูใจใฝอ่ํานาจ (Power Motive) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้จากความตอ้งการ 

ทีจ่ะมอีํานาจเหนือผูอ้ื่น มคีวามทะเยอทะยาน รกัความก้าวหน้า ในบางครัง้ผูท้ ีม่แีรงจงูใจสงูเกนิไป อาจจะ

ไมค่าํนึงถงึความถูกตอ้งและชอบธรรมในการไดม้าซึง่อํานาจ ไมพ่อใจกบัสถานการณ์ทีม่ผีูนํ้าหลายคน

ในเวลาเดยีวกนั ชอบโตแ้ยง้ เอาชนะ เพราะฉะนัน้บุคคลจงึควรมแีรงจงูใจใฝอ่ํานาจในระดบัทีพ่อเหมาะ 

เน่ืองจากจะช่วยเป็นแรงกระตุน้ใหบุ้คคลเกดิความตอ้งการทีจ่ะแสวงหาความก้าวหน้าใหก้บัตน สามารถ

จะแสวงหาศกัยภาพของตนไดเ้หมาะสมกบัโอกาส  

   3. แรงจงูใจส่วนบุคคล (Individual Motive) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากแต่ละคน

มคีวามตอ้งการส่วนตวัทีไ่ม่เหมอืนกนั ถงึแมจ้ะมคีวามต้องการในเรือ่งเดยีวกนักต็ามความตอ้ง การที่

แตกต่างกนัในดา้นรายละเอยีดเหล่าน้ี ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจส่วนบุคคลทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมตอบ สนองที่

แตกต่างกนัออกไป สาํหรบัแรงจงูใจส่วนบุคคลทีแ่ต่ละคนมแีตกต่างกนันัน้เป็นเพราะว่าแต่ละคนไดร้บั

การเรยีนรูจ้ากสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัไป 

  นกัจติวทิยาหลายท่านไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแรงจงูใจซึง่แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สรปุได ้

ดงัน้ี (วกิพิเีดยี.  2555: ออนไลน์) 

   1. แรงจงูใจฉบัพลนั (Aroused Motive) คอื แรงจงูใจทีก่ระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม

ออกมาทนัททีนัใด และแรงจงูใจสะสม (Motivational Disposition หรอื Latent Motive) คอื แรงจงูใจที่

มอียูแ่ต่ไมไ่ดแ้สดงออกทนัทจีะค่อยๆ เกบ็สะสมไวร้อการแสดงออกในเวลาใดเวลาหน่ึง   

   2. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motive) คอื แรงจงูใจทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากสิง่เรา้

ภายในตวัของบุคคลผูน้ัน้ และแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motive) คอื แรงจงูใจทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจาก

สิง่เรา้ภายนอก 

   3. แรงจงูใจปฐมภูม ิ(Primary Motive) คอื แรงจงูใจอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการ

ทีเ่หน็พืน้ฐานทางร่างกาย เช่น ความหวิโหย กระหายเหอืด และแรงจงูใจทุตยิภูม ิ(Secondary Motive) 

คอื แรงจงูใจทีเ่ป็นผลต่อเน่ืองมาจากแรงจงูใจขัน้ปฐมภูม ิ

 จงึเหน็ไดว้่า แรงจงูใจเป็นปจัจยัสาํคญัทีก่ระตุน้ใหบุ้คคลกระทาํ หรอืประพฤต ิเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการใหเ้ป็นไปตามทศิทางหรอืเป้าหมายทีต่นเองตัง้ไว ้ รวมทัง้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก 

ซึง่ผูท้ ีม่แีรงจงูใจภายในสงูนัน้จะมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามมานะอดทน และกระทําสิง่ต่างๆ ไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ รวมถงึยงัคงรกัษาการกระทาํพฤตกิรรมนัน้ไว ้จนกว่าจะสาํเรจ็เป้าหมาย 

 3.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ 

  แรงจงูใจกบัความต้องการของคน  

           ปรยีาพร วงคอ์นุตรโรจน์ (2553: 114 – 115) กล่าวว่า ความตอ้งการของบุคคลนัน้ 

เกดิจากการขาดสิง่ใดสิง่หน่ึงของบุคคล เป็นการขาดความสมดุลทัง้ทางร่างกายและสิง่แวดลอ้มภายนอก
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ทาํใหเ้กดิแรงขบั (Drive) ขึน้มาคนทุกคนตอ้งการในหลายสิง่และมคีวามตอ้งการหลายระดบั ซึง่ไดแ้บ่ง

ความตอ้งการของคนเป็น 2 กลุ่ม คอื 

    1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นแรงผลกัดนัทีเ่กดิขึน้

พรอ้มกบัความตอ้งการมชีวีติ การดาํรงชวีติ วุฒภิาวะ ไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์การเรยีนรู ้แต่อยา่งไร 

แต่เกดิขึน้เน่ืองจากความตอ้งการทางดา้นรา่งกายของเราเป็นสาํคญั เป็นแรงขบัเบือ้งตน้ทีร่า่งกาย ถูก

กระตุน้ ทาํใหเ้กดิความว่องไว กระฉบักระเฉง มชีวีติชวีาทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้ เกดิขึน้จากสภาวะ

ทางอารมณ์ สิง่กระตุน้ทัง้จากภายในและภายนอก มอีทิธพิลต่อแรงจงูใจน้ี ไดแ้ก่       

     1.1 ความหวิ คนเราตอ้งมอีาหารเขา้สู่ร่างกาย เพื่อหล่อเลีย้งชวีติ  

     1.2 ความกระหาย เมือ่ร่างกายของคนเราขาดน้ํา ทําใหเ้รารูส้กึลาํคอ และ

ปากแหง้ผาก เกดิความตอ้งการทีจ่ะไดน้ํ้าดื่ม เพื่อรกัษาความสมดุลของรา่งกาย  

     1.3 ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการดา้นน้ี จะเริม่ขึน้เมือ่เราย่างเขา้สู่

วยัรุน่และเป็นผูใ้หญ่                      

     1.4 อุณหภูมทิีเ่หมาะสม สิง่มชีวีติจะดํารงชวีติอยูไ่ด ้กต็อ้งอาศยัความสมดุล

ทางร่างกาย 

     1.5 การหลกีเลีย่งความเจบ็ปวด แรงขบัชนิดน้ีเกดิจากความต้องการหลกีหนี

ความเจบ็ปวดเพื่อใหร้า่งกายเกดิความปลอดภยั                                                                                  

     1.6 ความตอ้งการพกัผ่อนนอนหลบั เมือ่รา่งกายเกดิความเหน็ดเหน่ือย เน่ืองจาก

การใชพ้ลงังานออกแรงในการทาํงาน เกดิความเหน่ือยลา้เน่ืองจากความอ่อนเพลยีของรา่งกายเราตอ้งการ

การนอนหลบัและพกัผ่อน เพื่อผ่อนคลายใหร้่างกายไดม้โีอกาสสะสมพลงังานใหม่และซ่อมแซมส่วนที่

สกึหรอ                             

     1.7 ความตอ้งการอากาศบรสิุทธิ ์ทีม่ก๊ีาชออกซเิจนสาํหรบัการหายใจ 

     1.8 ความตอ้งการขบัถ่าย เป็นการขบัของเสยีออกจากร่างกายเป็นสิง่จาํเป็น

เช่นเดยีวกนักบัอาหารและน้ํา 

    2. ความตอ้งการทางจติใจและสงัคม (Psychological and Social Needs) 

การจงูใจ ประเภทน้ี ค่อนขา้งซบัซอ้นเกดิซงึขึน้จากสภาพสงัคม วฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์

ทีบุ่คคลนัน้ไดร้บัและเป็นสมาชกิอยู ่แบ่งได ้ดงัน้ี  

     2.1 ความตอ้งการทีเ่กดิจากสงัคม ทีเ่ป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรม และ

กลายมาเป็นลกัษณะนิสยัประจาํตวัของแต่ละคน สิง่เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปของแต่ละสงัคม 

     2.2 ความตอ้งการทางสงัคมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้เราตอ้งมปีระสบการณ์ และ

การเรยีนรูม้าก่อน จงึจะเขา้ใจและเลอืกปฏบิตัไิด ้บางทเีราตอ้งศกึษาว่ามนัเริม่ต้นอย่างไร และปฏบิตักินั

อยา่งไร ในสงัคม  

 แรงจงูใจเป็นกระบวนการหน่ึงทีจ่ะนําแต่ละบุคคลใหพ้ยามยามทําในสิง่ทีต่นเองมคีวามตอ้งการ

เมือ่มคีวามตอ้งการเกดิขึน้ มนัจะขบันิสยัทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัเพื่อทีแ่ต่ละบุคคลจะดําเนินกจิกรรมนําไปสู่



 33 

ความพงึพอใจในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ ซึง่มนีกัทฤษฎหีลายท่านสรา้งทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจ ซึง่ได้

อธบิายเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นแรงจงูใจของมนุษย ์ไวด้งัน้ี 

  ทฤษฎีความต้องการ (The need Theory) 

   ปรยีาพร วงคอ์นุตรโรจน์ (2553: 116 – 119) ไดส้รุปทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความตอ้งการ

ของนกัทฤษฎแีต่ละท่านไว ้4 ทฤษฎ ีดงัน้ี 

    1. ทฤษฎีความต้องการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์ (Maslow's Hierarchy 

of Need) มาสโลว ์กล่าวว่า มนุษยถ์ูกกระตุน้จากความปรารถนาทีจ่ะสนองความตอ้งการเฉพาะอยา่ง 

และไดต้ัง้สมมตุฐิานเกีย่วกบัความตอ้งการของบุคคลไว ้ดงัน้ี  

     1.1 บุคคลยอ่มมคีวามตอ้งการอยูเ่สมอและไมส่ิน้สุด ขณะทีค่วามตอ้งการใด

ไดร้บัการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอย่างอื่นกจ็ะเกดิขึน้ไม่มวีนัจบสิน้                         

     1.2 ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้ จะไมเ่ป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมอื่น

ต่อไป ความตอ้งการทีย่งัไม่ไดร้บัการตอบสนองจงึเป็นสิง่จงูใจในพฤตกิรรมของคนนัน้ 

     1.3 ความต้องการของบุคคล จะเรยีงเป็นลาํดบัขัน้ตอนความสาํคญั เมื่อ

ความตอ้งการระดบัตํ่าไดร้บัการตอบสนองแลว้บุคคลกจ็ะใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการในระดบัสงูต่อไป 

   ลาํดบัขัน้ความต้องการของบคุคลมี 5 ขัน้ตามลาํดบั 

    1. ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีสุ่ด เพื่อความมี

ชวีติอยูร่อด ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร เพศ เครือ่งนุ่งห่ม 

    2. ความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความตอ้งการแสวงหาความปลอดภยัจาก

สิง่แวดลอ้ม และความคุม้ครองจากผูอ้ื่น  

    3. ความตอ้งการความรกั ความรูส้กึว่าตนมสี่วนรว่ม และการเขา้กลุ่มในสงัคม  

    4. ความตอ้งการไดร้บัการยกย่องนบัถอื เป็นความตอ้งการใหค้นอื่นยกยอ่ง

ใหเ้กยีรตแิละเหน็ความสาํคญัของตน                                                                                                         

    5. ความต้องการความสําเรจ็ในชวีติ เป็นความต้องการสูงสุดในชวีติ เป็น

ความตอ้งการทีเ่กีย่วกบัการทาํงานทีต่นเองชอบหรอืตอ้งการ จะเป็นมากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นขณะน้ี 

    2. ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอรเ์ฟอร ์ (Alderfer's Modified Need 

Hierarchy Theory) แอลเดอรเ์ฟอร ์ไดค้ดิทฤษฎคีวามตอ้งการน้ีขึน้ ในปี ค.ศ. 1972 เรยีกว่า ทฤษฎ ี

ออีารจ์ ี (ERG : Existence Relatedness Growth Theory) เน่ืองจากไดม้กีารวจิยัเพื่อทดสอบทฤษฎี

ความตอ้งการตามลําดบัขัน้ของมาสโลว ์พบว่า ไมต่รงกบัทฤษฎ ีคอื การตอบสนองความต้องการ ไม่จาํเป็น 

ตอ้งไปตามลกัษณะตามลาํดบัขัน้ของ มาสโลว ์แอลเดอรเ์ฟอร ์จงึไดเ้สนอทฤษฎคีวามตอ้งการ ออีารจ์ขี ึน้ 

โดยแบ่งความตอ้งการของบุคคลไว ้ 3 ประเภท คอื   

     1. ความตอ้งการมชีวีติอยู ่(Existence Needs) เป็นความตอ้งการทีจ่ะตอบสนอง

เพื่อใหม้ชีวีติอยูต่่อไป ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายและความตอ้งการความปลอดภยั 
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     2. ความตอ้งการมเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่น (Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการ

ของบุคคลทีจ่ะมมีติรสมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้งอย่างมคีวามหมาย                                                           

     3. ความตอ้งการเจรญิกา้วหน้า (Growth Needs) ความตอ้งการไดร้บัการยกยอ่ง

และความสําเรจ็ในชวีติ ซึง่เป็นความตอ้งการขัน้สงูสุด 

    3. ทฤษฎีความต้องการของเมอรเ์รย ์ (Musray's Manifest Needs Theory)  

ทฤษฎคีวามตอ้งการของเมอรเ์รยน์ัน้ไมไ่ดเ้รยีงตามลําดบัขัน้ตามความตอ้งการเหมอืนของมาสโลว ์กล่าวคอื 

ทฤษฎขีองเมอรเ์รย ์ สามารถอธบิายไดว้่า ในเวลาเดยีวกนับุคคลอาจมคีวามตอ้งการดา้นใดดา้นหน่ึง

หรอืหลายดา้น สงู และความตอ้งการดา้นอื่นๆ ตํ่ากไ็ด ้ 

 ตามทฤษฎขีองเมอรเ์รย ์ ไดแ้บ่งความตอ้งการทีจ่าํเป็นและสาํคญัเกีย่วกบัการทาํงานของคน

ไว ้4 ประเภท คอื    

  1. ความตอ้งการความสําเรจ็ (Need for Achievement) หมายถงึ ความตอ้งการทีจ่ะ

ทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงไดส้ําเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี                                                                                               

  2. ความตอ้งการมติรสมัพนัธ ์(Need for Affiliation) ความตอ้งการมคีวามสมัพนัธอ์นัดี

กบัคนอื่น และการเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนรว่มงาน 

  3. ความตอ้งการอสิระ (Need for Autonomy) ความตอ้งการทีจ่ะเป็นตวัของตวัเอง 

  4. ความตอ้งการมอีํานาจ (Need for Power) ความตอ้งการจะมอีทิธพิลเหนือคนอื่น และ

ตอ้งการทีจ่ะควบคุมคนอื่น ใหอ้ยูใ่นอํานาจของตน  

    4. ทฤษฎีความต้องการความสาํเรจ็ของแมคคลีแลนด ์(McClelland's Achievement 

Motivation Theory) แมคคลแีลนด ์ไดแ้บ่งความตอ้งการไว ้3 ประเภท คอื 

     4.1 ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการ

มผีลงานและบรรลุเป้าหมายทีพ่งึปรารถนา                                                                                           

     4.2 ความตอ้งการมติรสมัพนัธ ์(Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการ มี

สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 

     4.3 ความตอ้งการอํานาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมอีทิธพิล

และการมอีํานาจเหนือผูอ้ื่น ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์สามารถสรปุไดเ้ป็น 2 แนวทาง คอื 

แนวทางทีห่น่ึงคอื ความตอ้งการเพื่อการมชีวีติอยู ่ไดแ้ก่ อาหาร น้ํา อากาศ อุณหภมูทิีเ่หมาะสม การนอนหลบั

พกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ เป็นต้น แนวทางทีส่องคอื ความตอ้งการทางดา้นจติใจและสงัคม

เป็นความตอ้งการความรกั ความปลอดภยั การรกัษาทรพัยส์นิ ความมชีื่อเสยีง มเีกยีรต ิรูจ้ดุมุง่หมาย

ในชวีติ เป็นตน้  

 จากทฤษฎคีวามตอ้งการดงักล่าวมาแลว้ สรปุไดว้่า มนุษยม์คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไป 

และเป็นความตอ้งการทีไ่มส่ิน้สุด ความตอ้งการนัน้จะเกดิขึน้เรยีงลาํดบัอยา่งไร แลว้แต่บุคคลทีจ่ะให้

ความสาํคญัในความตอ้งการนัน้ ซึง่หากบุคคลใดมคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ กย็อ่มทาํใหเ้กดิความเขม้

ของแรงจงูใจทีอ่ยากจะกระทาํสิง่ต่างๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็โดยง่าย 
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  ทฤษฎีความคาดหวงั (The Expectancy Theory) 

   สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล (2546: 177 – 188) กล่าวถงึ นักจติวทิยาในยคุปจัจบุนั ทีอ่ยู่

ในกลุ่มปญัญานิยม (Cognitive) ซึง่มคีวามเชื่ออยา่งหนกัแน่นว่า มนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกทีใ่ชป้ญัญาความคดิ

ในการตดัสนิใจว่าจะกระทําพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทีจ่ะนําไปสู่เป้าหมายทีส่นองความตอ้งการ

ของตนเอง ดว้ยความเชื่อน้ี จงึเกดิมแีนวคดิ (Assumptions) ดงัน้ี    

    1. พฤตกิรรมของมนุษยถ์ูกกําหนดขึน้โดยผลรวมของแรงผลกัดนัภายในตวั

ของเขาเอง และแรงผลกัดนัจากสิง่แวดลอ้ม 

    2. มนุษยแ์ต่ละคนมคีวามตอ้งการ ความปรารถนา และเป้าหมายแตกต่างกนั                                              

    3. บุคคลตดัสนิใจทีจ่ะกระทาํพฤตกิรรมโดยเลอืกจากพฤตกิรรมหลายอยา่ง สิง่ที่

เป็นขอ้มลูใหเ้ลอืก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในค่าของผลลพัธท์ีจ่ะไดภ้ายหลงัจากการแสดงพฤตกิรรมนัน้

ไปแลว้ 

  ทฤษฎีภาวะทางอารมณ์  (Affective Arousal Theory)  

   เตมิศกัดิ ์ คทวณชิ (2546: 159 – 160) อธบิายว่า แนวความคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบั

การเกดิพฤตกิรรมของบุคคลทีว่่า พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมานัน้ จะเกดิขึน้เพื่อแสวงหาความสุข 

ความพงึพอใจใหก้บัตนเอง และหลกีเลีย่งสิง่ทีท่ําใหต้นเองเป็นทุกข ์ กล่าวคอื ถา้พฤตกิรรมใดกต็าม

ซึง่เมือ่บุคคลไดก้ระทาํลงไปแลว้ไดร้บัความสุขความพงึพอใจ พฤตกิรรมนัน้กจ็ะเกดิขึน้ซํ้าแลว้ซํ้าอกี

ในทางตรงกนัขา้มถา้พฤตกิรรมใดเมือ่กระทาํไปแลว้ไดร้บัความทุกขแ์ละความไมส่บายใจ พฤตกิรรมนัน้

จะค่อยๆ หายไป ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าทฤษฎภีาวะทางอารมณ์นัน้ จะเน้นความสาํคญัทีอ่ารมณ์และความรูส้กึ

ของบุคคลทีไ่ดร้บัจากการแสดงพฤตกิรรมว่า เป็นองคป์ระกอบสําคญัในการเกดิแรงขบัและแรงจงูใจ 

ทีท่าํใหไ้ปกระตุ้นร่างกายใหเ้กดิพฤตกิรรม เพื่อไปสู่เป้าหมายความสุข และความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจาก

การบรรลุเป้าหมายนัน้จะส่งผลใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้อย่างสมํ่าเสมอ ดงัภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

       

 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการจงูใจตามทฤษฎภีาวะทางอารมณ์ 

 

 



 36 

 ระดบัของความพงึพอใจทีบุ่คคลไดร้บัจากพฤตกิรรมเมือ่บรรลุเป้าหมาย จะมคีวามสมัพนัธก์บั

แรงขบัและแรงจงูใจ กล่าวคอื ยิง่ไดร้บัความพงึพอใจจากการกระทาํมากเท่าใดกย็ิง่จะทาํใหเ้กดิแรงขบั

และแรงแรงจงูใจทีจ่ะกระตุน้รา่งกายมสีงูขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั อารมณ์ทีส่รา้งความสุข ความพงึพอใจ 

ไดแ้ก่ อารมณ์รกั ชอบ ยนิด ีและสนุกสนาน ถอืว่า เป็นสภาวะทางอารมณ์บวก (Positive Effect) ส่วน

อารมณ์ทีส่รา้งความไมพ่งึพอใจหรอืความทุกข ์จนทําใหต้อ้งลดหรอืหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิ

ความรูส้กึเช่นนัน้ ถอืว่าเป็นสภาวะอารมณ์ทางลบ (Negative Effect)  

 จากทฤษฎภีาวะทางอารมณ์ดงักล่าว สรปุไดว้่า อารมณ์ทางบวกสามารถทาํใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจ 

ยิง่ไดร้บัความพงึพอใจจากการกระทาํมากเท่าใดกย็ิง่จะทําใหเ้กดิแรงขบัและแรงจงูใจทีก่ระตุน้รา่งกาย

สงูขึน้ตามไปดว้ย 

 สรปุไดว้่า ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจนัน้ ประกอบดว้ยความตอ้งการ และความประสงค์

ทีม่ลีกัษณะผสมผสานกนัหลายประการทัง้ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นสงัคมดา้น เศรษฐกจิ ดา้นบุคคลที่

เกีย่วขอ้งและดา้นสถาบนั ซึง่แรงจงูใจจะเกดิขึน้ไดน้ัน้ จะตอ้งมแีรงขบัและแรงขบัจะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้ง

อาศยัปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความมุง่หวงั ความปรารถนา ความชอบ การรบัรู ้เจตคต ิอารมณ์ 

สภาวะแวดลอ้มและสิง่จงูใจ ซึง่สิง่เหล่าน้ีมผีลต่อการแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึงตามความตอ้งการ

หรอืตามจดุมุ่งหมายทีก่ําหนดไว ้ 

 3.4 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อแรงจงูใจในการเข้าศึกษา  

  พื้นฐานพฤติกรรมของบคุคล 

   เมธ ีอุดมธรรมานุภาพ (2546: 142 – 144) กล่าวถงึ ธรรมชาตขิองมนุษย ์ว่ามหีลกัการ

ใหญ่ๆ 3 ประการ ซึง่สรปุได ้ดงัน้ี  

    1. ความแตกต่างกนัในดา้นรปูรา่ง เพศ วยั สตปิญัญา ความคดิเหน็ ความตอ้งการ 

อุปนิสยั อารมณ์ และบุคลกิภาพ เป็นตน้    

    2. คนมศีกัดิศ์รซีึง่นบัเป็นปจัจยัทีม่คี่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญตัเิรือ่งศกัดิศ์รขีองมนุษยไ์วอ้ยา่งชดัเจน ทุกคนตอ้งการ

ใหผู้อ้ ื่นยอมรบัในศกัดิศ์รแีห่งตน 

    3. คนมคีวามตอ้งการ จงึจาํเป็นตอ้งศกึษามลูเหตุแห่งความตอ้งการนัน้ และ

หาวธิจีงูใจใหค้นทํางานเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบสนองความตอ้งการนัน้ๆ  

   รอ๊บบนิส ์(วริชั สงวนวงศว์าน แปลจาก Stephen; P. Robbins.  2550: 175 – 179) 

กล่าวว่า พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ การกระทาํของคน ส่วนพฤตกิรรมองคก์าร (Organizational 

Behavior) หมายถงึ การกระทาํของคนในการทํางาน การศกึษาพฤตกิรรมของบุคคล (Individual Behavior) 

นัน้ เป็นการศกึษาพฤตกิรรมในเชงิจติวทิยา เช่น ทศันคต ิ(Attitude) บุคลกิภาพ (Personality) การรบัรู ้

(Perception) การเรยีนรู ้(Learning) และการจงูใจ (Motivation) ดงัน้ี 

    1. ทศันคต ิ (Attitude) คอื ความรูส้กึในการประเมนิว่า ชอบหรอืไมช่อบสิง่ใด

สิง่หน่ึง เช่น สิง่ของคน หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ทศันคตปิระกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี    
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     1.1 ส่วนประกอบดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนทีเ่ป็น

ความเชื่อ (Belief) ความคดิเหน็ (Opinion) ความรู ้(Knowledge) หรอืขอ้มลูขา่วสารทีผู่น้ัน้มอียู่ เรา

อาจชอบหรอืไมช่อบสิง่ใดจากความรูค้วามเขา้ใจของเรา  

         1.2 ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ความรูส้กึ (Affective Component) เช่น การที่

คนเรามคีวามรูส้กึชอบ หรอืไมช่อบสิง่ใดอาจเป็นเพราะเกดิจากอารมณ์ หรอืความรูส้กึ  

     1.3 ส่วนประกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavior Component) เป็นทศันคต ิส่วนที่

เกดิจากความตัง้ใจทีจ่ะมพีฤตกิรรมอย่างนัน้ เช่น เราไม่รบัประทานเน้ือสตัวเ์พราะมคีวามตัง้ใจจะเป็น

มงัสวริตั ิ โดยปกตทิศันคตใินความเขา้ใจทัว่ไป มกัเป็นประเภท ความรูส้กึดา้นอารมณ์     

    2. บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึ คุณลกัษณะทางจติวทิยาทีอ่ธบิายเกีย่วกบั

บุคคล เช่น เป็นคนเงยีบขรมึ (Quiet) อ่อนขอ้ (Passive) ตงึตงั (Loud) กา้วรา้ว (Aggressive) ทะเยอทะยาน 

(Ambitious) เปิดเผย (Extroverted) ซื่อสตัย ์(Loyal) เครยีด (Tense) หรอืแก่สงัคม (Sociable) คุณลกัษณะ

เหล่าน้ีเรยีกว่า บุคลกิภาพ  

 วฒันธรรมกบับุคลกิภาพ (Personality Types in Different Cultures) วฒันธรรมประจาํชาติ

ต่างๆ มอีทิธพิลต่อบุคลกิภาพของบุคคล ความแตกต่างทางประเพณ ีวฒันธรรม ศาสนา ความเชื่อของคน

แต่ละชาตจิะกําหนดบุคลกิภาพใหแ้ตกต่างกนั เช่น ชาวอเมรกินัเชื่อว่า คนเราสามารถกําหนดสิง่แวดลอ้มได ้ 

แต่ชาวตะวนัออกกลาง อาจเชื่อว่า ชะตาชวีติถูกกําหนดมาล่วงหน้าแลว้ 

    3. การรบัรู ้(Perception) คอื กระบวนการทีบุ่คคลใหค้วามหมายกบัสิง่ทีอ่ยู่รอบตวั

โดยการรวบรวมและตคีวามจากประสาททีไ่ดร้บั เมือ่เรารบัรูส้ ิง่ใดมกัเชื่อว่า สิง่นัน้เป็นความจรงิ บุคคล 

2 คน ไดเ้หน็สิง่เดยีวกนั แต่อาจเกดิจากการรบัรูต่้างกนั เมือ่เรารบัรูแ้ละเชื่อในสิง่นัน้ เรากจ็ะมพีฤตกิรรม

ไปตามการรบัรูด้ว้ย ซึง่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู ้(Factors that Influence Perception) การทีค่น 2 คน 

เหน็สิง่เดยีวกนั แต่การเกดิการรบัรูต่้างกนัอาจเกดิจากปจัจยั 3 อยา่ง คอื ตวัผูร้บัรู ้สิง่ทีเ่หน็และสถานการณ์ 

     3.1 ผูร้บัรู ้ (Perceiver) แต่ละคนทีเ่หน็สิง่เดยีวกนั แต่รบัรูต่้างกนัอาจเป็น

เพราะแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น ทศันคต ิ (Attitudes) บุคลกิภาพ (Personality) 

แรงขบั เคลื่อน (Motive) ความสนใจ (Interests) ประสบการณ์ (Experience) และความคาดหวงั (Expectations) 

     3.2 เป้าหมาย (Target) หรอืสิง่ทีเ่หน็อาจจะทําใหก้ารรบัรูต่้างกนั คนเสยีงดงั 

คนสวย คนทีม่จีดุเด่นต่าง  ๆจะถูกเหน็หรอืสงัเกตไดม้ากกว่าคนอื่น  ๆในกลุ่มเดยีวกนั นอกจากนัน้ เป้าหมาย

ต่างๆ มกัมไิดถู้กเหน็อยา่งโดดเดีย่ว แต่จะมสีิง่อื่นๆ หรอื Background อยูด่ว้ย ซึง่จะมอีทิธพิลต่อ

การรบัรูไ้ดม้าก นอกจากนัน้ เมือ่เรามองดสูิง่ใดในทศิทางทีแ่ตกต่างกนัหรอืเมือ่เขาเอยีงหรอืกม้หรอืเงยหน้า

ดสูิง่นัน้ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั สิง่ทีเ่ราเหน็จะแตกต่างกนัไป           

     3.3 สถานการณ์ (Situation) หรอืสิง่แวดลอ้มขณะทีเ่ราเหน็เป้าหมาย หาก

แตกต่างกนั กอ็าจทาํใหก้ารรบัรูแ้ตกต่างกนัดว้ย เช่นเวลา (เชา้ สาย บ่าย เยน็ กลางคนื) สถานทีห่รอื

ทาํเล ทีต่ ัง้ ระดบัแสง ความรอ้น ส ีและสิง่แวดลอ้ม ประกอบอื่นๆ  
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    4. การเรยีนรู ้(Learning) คอื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอยา่งถาวร ซึง่เป็น

ผลจากประสบการณ์ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งการกบัเรยีนรู ้2 ทฤษฎทีีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรมต่างๆ ของบุคคล

เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร (How) และเกดิขึน้เพราะเหตุใด (Why) คอื    

     4.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ารวางเงือ่นไขจากการกระทํา (Operant Conditioning 

Theory) มคีวามเหน็ว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกดิขึน้เพื่อต้องการจะไดร้บัผลตอบแทนบางอย่างทีอ่ยากได้

หรอืเพื่อเลีย่งอะไรบางอย่างทีเ่ขาไมต่อ้งการไดร้บั                                                                                 

     4.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) อธบิายว่า บุคคล

สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากการสงัเกตการณ์ (Observing) สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผูอ้ื่น หรอืจากการบอกเล่าจากผูอ้ื่น

หรอืการไดร้บัประสบการณ์โดยตรงดว้ยตนเอง เช่น เราสามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดจ้าก พ่อ แม ่คร ูอาจารย ์

เพื่อนรว่มงาน หรอืผูบ้งัคบับญัชา นัน่คอืบุคคลสามารถเรยีนรูท้ ัง้จากผูอ้ื่นและโดยตนเองหรอืจากสงัคม

นัน่เอง อทิธพิลจากผูอ้ื่นทีม่ต่ีอบุคคลใด อาจมาจากการบวนการ 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

      4.2.1 Attention Process คอื การเรยีนรูจ้ากผูท้ีเ่ป็นแบบอย่าง (Model)             

โดยเฉพาะผูเ้ป็นแบอยา่งทีเ่ราใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  

      4.2.2 Retention Process คอื การเรยีนรูจ้ากความทรงจาํทีบุ่คคลยงัคง

ระลกึไดจ้ากผูเ้ป็นแบบอย่างของตน                                                                                                   

      4.2.3 Motor Reproduction Process หลงัจากบุคคลใดกต็ามไดส้งัเกต 

เหน็พฤตกิรรมใหมข่องผูท้ีเ่ป็นแบบอยา่ง เขาจะปฏบิตัเิลยีนแบบในเวลาต่อมา 

      4.2.4 Reinforcement Process บุคคลจะไดร้บัการจงูใจใหแ้สดงพฤตกิรรม 

เช่นเดยีวกบัผูเ้ป็นแบบอยา่ง 

 สรปุไดว้่า พืน้ฐานพฤตกิรรมของบุคคลมผีลต่อแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาทีเ่กดิจากความแตกต่างกนั

ในดา้นต่างๆ เช่น เพศ วยั สตปิญัญา ความคดิเหน็ อุปนิสยั และบุคลกิภาพ รวมถงึสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

องคป์ระกอบหล่าน้ี มผีลต่อการตดัสนิใจกระทาํบางสิง่บางอยา่ง ตามความสนใจ ประสบการณ์ และ

ความคาดหวงั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

  อิทธิพลทางสงัคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

   เมือ่กล่าวถงึอทิธพิลของสงัคมกจ็ะหมายถงึ ความจงใจของคนหรอืของกลุ่มคนใน

การทีจ่ะเปลีย่นแนวความคดิ ความรูส้กึหรอืพฤตกิรรมของบุคคล โดยใชส้ื่อต่างๆ เช่น สื่อโฆษณา

ทางโทรทศัน์ วทิย ุการดแูบบอยา่งและทาํตามในการแต่งกาย การเลอืกอาชพี การแสดงความกา้วรา้ว

ตามตวัอยา่งทีไ่ดพ้บเหน็ การรูจ้กัช่วยเหลอืสงัคม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมอีทิธพิลอื่น  ๆทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 

ทศันคต ิซึง่เป็นบรรทดัฐานของสงัคม (Social Norms) ระเบยีบแบบแผนทางประเพณ ีศลีธรรม การคาดหวงั

จากสงัคมต่างๆ สิง่เหล่าน้ีลว้นมอีทิธพิลต่อคนในสงัคมทัง้สิน้  

(วภิาพร มาพบสุข.  2542: 550 – 551)  

   สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล (2546: 189 – 193) กล่าวว่า คนเรามกัจะพยายามทีจ่ะใชอ้ทิธพิล

ในการกระตุน้และชกัจงูเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมความคดิของคนอื่น เพือ่ประโยชน์บางสิง่บางอยา่งแก่ตนเอง
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หรอืแก่ตวัผูท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืความคดินัน้ อทิธพิลทางสงัคมน้ีแสดงออกมาไดห้ลายรปูแบบ 

สรปุได ้ดงัน้ี  

    1. การชกัจงู (Persuasion) คอื การใชก้ารสื่อสารเพื่อประโยชน์เฉพาะในการเปลีย่นใจ

หรอืความคดิ ความเชื่อของบุคคล รวมตลอดไปถงึการเปลีย่นพฤตกิรรมของคนดว้ย ผูไ้ปชกัจงูคนอื่น

ตอ้งพยายาม อยา่งยิง่ทีจ่ะทาํใหข้อ้คดิหรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่สนอไปอย่างมเีหตุผลหรอืตรรกะทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ด 

    2. การคลอ้ยตาม (Conformity) เกดิขึน้ในสถานการณ์ทีบุ่คคลเปลีย่นพฤตกิรรม

ของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานหรอืความเชื่อ ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป หรอืจะกล่าวว่าใหเ้ขา้กบับรรทดัฐาน 

(Norms) ของกลุ่มกไ็ด ้ ปจัจยัสําคญัทีท่ําใหเ้กดิการคลอ้ยตามนัน้คอื แรงกดดนัจากกลุ่มเหน็ไดจ้าก

กลุ่มเดก็วยัรุ่นมกัจะคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อนของตน ยิง่กลุ่มเพื่อนมคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัมากเท่าไร ยิง่มี

อทิธพิล ทาํใหค้นในกลุ่มนัน้ตอ้งคลอ้ยตามมากขึน้เท่านัน้ 

    3. การยอมทําตาม (Compliance) เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เน่ืองมาจากการได้

รบัคาํรอ้งจากผูอ้ื่นใหก้ระทาํ ทัง้ทีใ่จจรงิไมอ่ยากจะทําแต่ปฏเิสธไมไ่ด ้จะดว้ยความเกรงใจและรูต้นเอง

อยูต่ลอด เวลาหรอืไมก่ต็าม ตวัอยา่งเช่น เดก็บางคนเรยีนรูว้ธิทีาํใหผู้ใ้หญ่ยอมทําตามดว้ยการแสดง

ฤทธิเ์ดชออกอาการใหผู้ใ้หญ่อบัอายต่อหน้าสาธารณะ ในทีสุ่ดผูใ้หญ่กจ็ะตอ้งรบีทําตามทีเ่ขาขอของเดก็  

    4. การเชื่อฟงั (Obedience) เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการทีบุ่คคลยอมทํา

ตามคําสัง่ของผูม้อีํานาจเหนือกว่า เช่น นกัเรยีนเชื่อฟงัคร ูลกูเชื่อฟงัพ่อแม่และลกูน้องเชื่อฟงัเจา้นาย

โดยทัว่ไปผูท้ีอ่อกคาํสัง่ตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นตําแหน่งซึง่ควบคุมการกระทําของผูท้ีจ่ะรบัคาํสัง่ได ้และผูท้ี่

ออกคาํสัง่ตอ้งสามารถหาวธิทีีท่าํใหค้ําสัง่ทีว่่านัน้บงัเกดิผลในทางปฏบิตัใิหไ้ด ้

 การกระทําของมนุษยใ์นฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมจะมพีฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า เป็นการกระทํา

ทางสงัคม ซึง่หมายถงึการกระทําทีบุ่คคลแสดงออกมาโดยทีก่ารกระทํานัน้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัคนอื่น

การเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่นเหน็ไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้มทางตรงคอื การเกี่ยวขอ้งระหว่างสองฝา่ยทีต่ดิต่อ

โดยตรง เช่น การพดูคุยการโทรศพัทห์รอืทางออ้มโดยเรานัง่อยูค่นเดยีว ใชค้วามนึกคดิถงึบุคคลอื่น

หรอืมกัจะส่งผลกระทบกระเทอืนต่อผูอ้ื่น ทัง้น้ีเพราะเราไดร้บัการกระตุ้นจากผูอ้ื่น เช่น อ่านหนงัสอื ฟงัวทิย ุ

ดโูทรทศัน์ ดูภาพยนตร ์ซึง่มอีงคป์ระกอบ 4 อยา่งคอื 

  1. ตวัผูก้ระทาํ (Actor) ตวัผูก้ระทาํขึน้ ซึง่พจิารณาจากสภาพร่างกายและสภาพจติใจ

ควบคู่กนัโดยอาศยัพืน้ความรูท้างจติวทิยา ทีว่่าพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมานัน้มจีติเป็นพืน้ฐาน

ของความรูส้กึนึกคดิ นัน่กค็อื แรงจงูใจซึง่ไดม้าจากหลายทางดว้ยกนั เช่น มาจากแรงขบัภายใน ไดแ้ก่ 

ความหวิความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ หรอืมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาพ

ภมูศิาสตร ์ดนิฟ้าอากาศ สภาพสงัคมรอบตวั ซึง่กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึนึกคดิและพฤตกิรรมแตกต่างกนั 

เช่น คนชนบทกบัคนในเมอืงนัน้มคีวามคดิความเชื่อทศันคตกิารกระทําทีแ่ตกต่างกนั 

  2. เป้าหมาย (Goal or end) การกระทําทางสงัคมจะตอ้งมเีป้าหมายมใิช่เป็นการกระทํา 

ลอยๆ ทัง้น้ีเพราะมนุษยเ์ป็น end-pursuing animal ซึง่หมายความว่า การกระทําของมนุษยต์อ้งมี

จดุมุง่หมาย มใิช่กระทาํไปโดยอตัโนมตัดิว้ยสญัชาตญาณอยา่งสตัว ์และเป้าหมายทีม่นุษยม์นีัน้ ขึน้อยูก่บั

สิง่ทีม่นุษยไ์ดร้บัการอบรมเลีย้งดูมาในรปูแบบลกัษณะใดๆ 
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  3. เงือ่นไข (Condition) หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นเครือ่งขดัขวางหรอืสนับสนุนใหบุ้คคล

ไปสู่เป้าหมาย เงือ่นไขอาจมาจากสิง่ต่างๆ หลายทางดว้ยกนั เช่น สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ของบุคคลอาจเป็นฐานะเศรษฐกจิของครอบครวั หรอือาจเป็นเพราะบุคลกิภาพเฉพาะตวัความสามารถ

ส่วนบุคคล ทัง้สภาพรา่งกายและสตปิญัญา เป็นตน้ว่า บางคนอยากเป็นแพทยแ์ต่สอบตกประจาํบางคน

อยากเป็นนายทหารแต่กลวัเสยีงปืน บางคนอยากเป็นนายตํารวจแต่ตาบอดส ี มนุษยท์ีอ่ยูใ่นสงัคมจะ

พบว่า มเีงือ่นไขทางสงัคมกําหนดไวม้ากมาย ถา้คนในสงัคมใหญ่ยอมรบัว่าถูกตอ้ง แต่บุคคลไมย่อมรบั

เงือ่นไขนัน้กม็อุีปสรรค                                                                                                   

  4. วธิกีาร (Means) ผูก้ระทาํนัน้ตอ้งมวีธิกีารเลอืกกระทาํไดห้ลายทาง เพือ่ใหไ้ปสูเ่ป้าหมาย

ทีต่นตอ้งการได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัคุณค่าทีต่นมอียู ่(บา้นจอมยทุธ.  2555: ออนไลน์)  

 บรรยากาศทางสงัคม 

  นกัศกึษาผูใ้หญ่ส่วนมากทีก่ลบัเขา้สู่บรรยากาศการเรยีนทีเ่ป็นระบบอกีครัง้หน่ึง หลงัจาก

ไดห้่างเหนิเป็นเวลาหลายๆ ปี จะมลีกัษณะทีค่่อนขา้งอ่อนไหว (Sensitive) อยา่งมากต่อบรรยากาศ

ของสถานทีเ่รยีน ซึง่ แบคแมนและซคีอรด์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 206; อา้งองิจาก Backman; &  

Secord. 1968) ไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลเกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศของสถานศกึษา 3 ประการ 

ไดแ้ก่  

   1. คุณลกัษณะต่างๆ ของนักศกึษา (Students) คุณลกัษณะของนักศกึษา ทีเ่ขา้มา

ศกึษาอยูใ่นสถาบนันัน้ ซึง่ไดแ้ก่ ตวัแปรทางดา้นบุคลกิภาพ ความสามารถต่างๆ แรงจงูใจทัง้หลาย 

ค่านิยม อาชพีของนกัศกึษาผูใ้หญ่ ความมุง่หวงัทางการศกึษา ตลอดจนประสบการณ์เดมิทีผ่่านมาแลว้ 

โดยเฉพาะทีไ่ดร้บัมาจากสถาบนัเก่า    

   2.  คุณลกัษณะของสถานศกึษา (Institutions) ซึง่หมายรวมถงึ ขนาดของสถาบนั 

วธิกีารปกครองและการบรหิารทีด่าํเนินการอยู ่สิง่อํานวยความสะดวกสบายทัง้หลาย ความเป็นมาของ

การก่อตัง้ในสถาบนั 

   3. คุณลกัษณะขององคก์ารทีไ่ม่มรีปูแบบซึง่อยูใ่นสถาบนั (Informal Organization) 

ซึง่มกีารแสดงออกมาในรปูแบบประเพณ ี(Traditions) และความรูส้กึอารมณ์ร่วมกนั (Collective Feeling) 

โดยทีแ่สดงออกจากรุ่นหน่ึงไปสู่ยงัอกีรุ่นหน่ึงและอาจจะพยายามถ่ายทอดจากนกัศกึษาไปยงับุคคลอื่นๆ  

                      องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการน้ี อาจจะไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนโดย 

เฉพาะในองคก์ารทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมาก เพราะว่า จะมผีลทาํใหไ้ดร้บัคุณลกัษณะของนกัศกึษา

ทีเ่ขา้มาเรยีนแตกต่างกนัออกไป จากองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อแรงจงูใจของผูใ้หญ่ อาจสรปุได ้ดงัน้ี  

   องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาของผูใ้หญ่ มหีลายสาเหตุ ผสมผสานกนั 

เพราะวยัผูใ้หญ่เป็นวยัทีอ่ยูใ่นช่วงของการทํางาน จงึนับว่า เป็นเรือ่งทีย่ากเพราะสิง่ทีผู่ใ้หญ่ตอ้งการ

เขา้มาเรยีนทีแ่ทจ้รงินัน้ อาจจะมาจากแรงจงูใจหลายๆ ดา้น แตกต่างกนั ดงันัน้ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล (เช่น บุคลกิภาพ ทศันคต ิการรบัรู ้การเรยีนรู ้รวมถงึสภาพสงัคมต่างๆ ฯลฯ) สิง่เหล่าน้ีอาจเป็น

ปจัจยัทีเ่ขา้มามบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ๆ ซึง่จะเหน็ว่าเอกลกัษณ์ หรอื
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ความแตกต่างของบุคคลเกดิจากองคป์ระกอบทัง้ทางกายภาพและจติวทิยาทีร่วมเขา้เป็นบุคคลแต่ละคน 

การทีบุ่คคลตดัสนิใจหรอืแสดงพฤตกิรรมใดออกไป เน่ืองจากตวัเขาตอบสนองต่อสิง่เรา้และสภาพแวดลอ้ม

มใิช่เกดิจากเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึงของรา่งกายและจติใจเท่านัน้ การกระทําของแต่ละบุคคลจงึเป็นผล

มาจากสาเหตุทีแ่ตกต่างกนั เช่น ความหวิ ความกลวั ความรกั ความมัน่คง และความปลอดภยั เป็นต้น 

และในฐานะทีม่นุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม บุคคลยงัตอ้งการมอีารมณ์ผกูพนัและอยู่รวมกลุ่มกบัผูอ้ื่น 

 อทิธพิลของแรงจงูใจและการจงูใจเป็นส่วนสําคญัอย่างมาก ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมโดยตรง ซึง่

แรงจงูใจเกดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัภายในและภายนอก (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์.  2551: 38) ดงัน้ี 

   แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motives) 

    แรงจงูใจภายในเป็นสิง่ผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซึง่อาจจะเป็นเจตคตคิวามคดิเหน็

ความสนใจ ความตัง้ใจการมองเหน็คุณค่าความพอใจความตอ้งการ ฯลฯ สิง่ต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาเหล่าน้ี 

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมค่อนขา้งถาวร 

   แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

    แรงจงูใจภายนอกเป็นสิง่ผลกัดนัภายนอกตวับุคคล ทีม่ากระตุ้นใหเ้กดิพฤตกิรรม

อาจจะเป็นการไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง คาํชมการไดร้บัการยอมรบัยกยอ่ง ฯลฯ แรงจงูใจน้ีไมค่งทน

ถาวรต่อพฤตกิรรมบุคคล จะแสดงพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองสิง่จงูใจดงักล่าว เฉพาะในกรณทีีต่อ้งการ

รางวลัตอ้งการเกยีรตชิื่อเสยีงคาํชมการยกยอ่งการไดร้บัการยอมรบั เป็นตน้ 

 ดงันัน้ อทิธพิลแรงจงูใจของมนุษยจ์งึมสี่วนสําคญัอย่างมากในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

บุคคล เน่ืองจากแรงจงูใจเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมไปสู่เป้าหมายเพราะเมือ่บุคคลมแีรงจงูใจ

หรอืไดร้บัแรงจงูใจ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้นัน้จะเป็นพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมาย และเตม็ไปดว้ยความพยายาม 

และมพีลงั นอกจากน้ีเมือ่บุคคลไดร้บัแรงจงูใจ และมแีรงจงูใจ บุคคลจะสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ทีไ่มพ่งึประสงคข์องตน ไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์ด ้  

 

4.  การจดัการศึกษาของศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร 

 4.1 การพฒันาสงัคมของกรงุเทพมหานคร  

  แผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ.  2552 – 2563) 

   ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีทีผ่่านมา กรุงเทพมหานคร ไดม้กีารกําหนดกรอบชีนํ้า

และควบคุมการพฒันาโดยจดัทาํเป็นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2520 – 2524) ถงึ

ฉบบัที ่ 6 (พ.ศ. 2545 – 2549) ซึง่แต่ละฉบบันัน้มเีป้าหมายของการพฒันาทีแ่ตกต่างกนั ตามสภาพ 

แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่การพฒันาในช่วงทีผ่่านมา ไดส้่งผลใหก้รงุเทพฯ มกีารเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิเป็นอย่างมาก แต่ประเดน็ดา้นความแออดัทางกายภาพ ความไมเ่ท่าเทยีมกนัทางสงัคมและ

ความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มกลบัมปีญัหาอย่างต่อเน่ือง และดว้ยกระแสการแขง่ขนัของเมอืงระดบั

โลกต่างมุง่เขา้สู่การสรา้งการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและการกระจายรายได้

อยา่งเท่าเทยีมกนั วสิยัทศัน์ในการพฒันากรุงเทพฯ ในฐานะเมอืงระดบัโลก และเมอืงศูนยก์ลางแห่งภูมภิาค
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เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้จงึตอ้งมหีลกัการทีป่ระสานการพฒันาอย่างสมดุล ภายใตห้ลกัการ “มหานคร

น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื” (Sustainable Metropolis) ซึง่มุง่พฒันาโดยยดึประชาชน ชาวกรงุเทพฯ เป็นศูนยก์ลาง 

เพื่อใหป้ระชาชนมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อํานวยต่อการมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ี ซึง่จะส่งเสรมิขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของกรงุเทพฯ เพื่อใหเ้ป็นมหานครระดบัโลก ควบคู่ไปกบัการสรา้งบรกิารสาธารณะทีม่ ี

คุณภาพดแีละสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัของประชาชน ต่อไป 

   ดงันัน้ กรงุเทพมหานคร จงึไดก้ําหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันากรงุเทพฯ ระยะยาว 

กําหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายการพฒันา เพื่อเป็นกรอบแนวทางหลกัในการพฒันากรงุเทพฯ ใหเ้ป็น    

มหานครน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื จงึไดจ้ดัทาํแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2563) 

โดยแบ่งช่วงการพฒันาเป็น 3 ระยะๆ ละ 4 ปี มแีนวทางการพฒันา 3 แนวทาง ไดแ้ก่ Gateway Green 

และ Good Life โดยไดแ้ยก วสิยัทศัน์ออกเป็น 3 มติกิารพฒันา ซึง่เชื่อม โยงกบัการพฒันาในระดบัพืน้ที ่

ไดแ้ก่ มหานคร (Gateway) ซึง่เป็นแนวทางการพฒันาในระดบัมหานคร ยัง่ยนื (Green) ซึง่เป็นแนวทาง 

การพฒันาในระดบัเมอืง และน่าอยู ่(Good Life) ทีเ่ป็นแนวทางการพฒันาในระดบัชุมชน โดยมเีป้าหมาย

ทีจ่ะบรูณาการแนวทางการพฒันาทัง้สามระดบัพืน้ทีอ่ย่างสมดุล เหมาะสมกบัศกัยภาพทางทีต่ ัง้ และ

ตําแหน่งทางความเชื่อมโยงระหว่างกรงุเทพฯ กบัพืน้ทีส่ําคญั อื่นๆ ของโลก ในดา้นวสิยัทศัน์การพฒันา

กรงุเทพฯ (Vision of Bangkok 2020) ภายใตก้รอบแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 

2552 – 2563) ในยุทธศาสตรท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพเมอืงเพื่อกา้วทนัการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและเป็น

มหานครแหง่การเรยีนรู ้(Developing Strong Economy and Knowledge-based Society) โดยม ี2 ประเดน็

ยทุธศาสตรท์ีส่่งเสรมิการเป็นมหานครแห่งการเรยีนรู ้ดงัน้ี  

    1. การพฒันาการศกึษานอกระบบ การจดัการศกึษานอกภาคบงัคบั มุง่เน้น

การศกึษาในสาขาอาชพีเพือ่ไปประกอบกจิการต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อใหผู้เ้ขา้ศกึษา

สามารถนําไปพฒันางานหรอืนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยไม่ตอ้งผ่านระเบยีบ

แบบการศกึษาภาคบงัคบัทีม่วีธิกีารศกึษาทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวถิกีารประกอบอาชพีของกลุ่มเป้าหมาย โดย

มกีลยุทธห์ลกั 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่  

     1.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาอาชพีและการศกึษาวชิาชพีใหก้บัประชาชน

ในกรงุเทพฯ เพื่อใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสพฒันาความรูแ้ละเทคนิคต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     1.2 พฒันาและส่งเสรมิสถานศกึษาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูด้า้นอาชพีของ

ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้ถงึสถานศกึษาในระยะใกล ้ และมรีปูแบบการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

    2. การพฒันาการศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการจดัการศกึษา 

นอกภาคบงัคบั เพื่อใหป้ระชาชนทุกเพศทุกวยัไดม้โีอกาสศกึษาในสาขาหรอืประเดน็ทีต่นเองมคีวามตอ้งการ

ใชป้ระกอบการดํารงชวีติ โดยมกีลยทุธห์ลกั 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่  

     2.1 ส่งเสรมิแหล่งการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพครอบคลุมทุกเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ 

ซึง่เป็นการกระจายบรกิารดา้นการเรยีนรู ้ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก  
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     2.2 ส่งเสรมิการจดักจิกรรมเพือ่การศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายตามกระแสของสงัคมพหุนิยม (สาํนกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล 

กรงุเทพมหานคร.  2552: 1 – 55) 

 4.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอาชีพให้กบัประชาชน  

  สาํนักพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร        

   พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518 เป็นจดุเริม่การบรหิาร

ราชการกรงุเทพมหานครในรปูแบบพเิศษ โดยมกีารกําหนดอาํนาจหน้าทีส่าํคญัไวอ้ยา่งหน่ึง คอื การปรบัปรงุ

แหล่งเสื่อมโทรมและการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกบัการปรบัปรงุชุมชน

แออดัในขณะนัน้ คอื กองสงัคมสงเคราะห ์สาํนกัสวสัดกิารสงัคม โดยดาํเนินการตามหลกัการ และวธิกีาร

สงัคมสงเคราะห ์ซึง่ไดแ้ก่ การใหก้ารสงเคราะหเ์ฉพาะราย การใหก้ารสงเคราะหค์รอบครวั การพฒันา

และจดัระเบยีบชุมชน โดยกําหนดลกัษณะงานออกเป็นหมวด คอื หมวดสงเคราะหแ์หล่งเสื่อมโทรม 

หมวดพฒันาชุมชน และหมวดส่งเสรมิอาชพี ความรบัผดิชอบของงานพฒันาและจดัระเบยีบชุมชนทีม่ ี

ต่อการพฒันาชุมชนแออดันัน้ คอื การใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ประชาชนซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั และ

ชุมชนเขตชัน้นอกของกรงุเทพมหานคร กจิกรรมทีด่ําเนินการ ไดแ้ก่ การจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน 

การปรบัปรงุสภาพ แวดลอ้มการจดัระเบยีบชุมชน การใหทุ้นสงเคราะห ์การประกอบอาชพี การส่งเสรมิ

กจิกรรมของเยาวชน การใหค้วามรูใ้นเรือ่ง การวาง แผนครอบครวัและการป้องกนัยาเสพตดิ ตลอดจน

การจดัตัง้กลุ่มสตรแีละแมบ่า้นในชุมชน เป็นตน้ สาํหรบัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ประชาชนนัน้

ไดด้าํเนินกาทัง้ในแหล่งชุมชนแออดัและชุมชนเขตชัน้นอก ในขณะเดยีวกนัไดด้ําเนินการส่งเสรมิอาชพี

แก่ประชาชนทัว่ไปทีบ่รเิวณสวนลุมพนีิอกีดว้ย  

   ในปี พ.ศ. 2532 การบรหิารจดัการดา้นพฒันาชุมชน กรงุเทพมหานคร ไดข้ยาย

ขอบเขตกวา้งขวางขึน้ มกีารจดัตัง้ฝา่ยพฒันาชุมชนขึน้มาดาํเนินการเป็นการเฉพาะ แต่ยงัคงสงักดั กอง

สงัคมสงเคราะห ์สํานกัสวสิดกิารสงัคม ในดา้นของอตัรากําลงัมกีารขยายอตัราเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน ใน

ตําแหน่งนกัพฒันาชุมชนจาํนวนมาก เพื่อรองรบัการขยายตวัของปรมิาณงานและจาํนวนชุมชนแออดั

ทีเ่พิม่ขึน้ และเมือ่ชุมชนต่างๆ ในกรงุเทพมหานคร มกีารขยายตวัมากขึน้ งานดา้นพฒันาชุมชน กข็ยาย

ขอบเขตภารกจิเพิม่มากขึน้ อกีทัง้รปูแบบของงานกม็คีวามยุง่ยาก ซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ คณะกรรมการ

ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร (ก.ก.) จงึไดม้มีต ิในการประชุมรงัที ่1/2535 เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2535 

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้สาํนกัพฒันาชุมชนขึน้ โดยแยกภารกจิดาํเนินการเกีย่วกบักาพฒันาชุมชนออกมาจาก

สาํนักสวสัดกิารสงัคม ซึง่ในการจดัตัง้สํานักงานใหม่นัน้ไดก้ําหนดใหม้หีน้าทีเ่กี่ยวกบัการวางแผน การปรบัปรงุ

แหล่งชุมชนแออดั การจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั การพฒันาสงัคม สนับสนุนกองทุนสงัคมและการส่งเสรมิ

อาชพีใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานคร 

   ปจัจบุนั "สํานกัพฒันาชุมชน" ไดเ้ปลีย่นเป็น "สํานกัพฒันาสงัคม" ตามประกาศ

กรงุเทพมหานคร เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกําหนดอํานาจหน้าทีข่องส่วน

ราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่57) ลงวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2548 ซีง่ไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น 



 44 

5 ส่วน ไดแ้ก่ สาํนกัเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน กองการพฒันาชุมชน กองส่งเสรมิอาชพี 

และสาํนกังานสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม  

  โครงสร้างและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

   คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่5/2548 เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2548 ไดม้มีตใิหม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของสาํนกัพฒันาและกําหนดหน้าที่

รบัผดิชอบ มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงัน้ี 

   สาํนกัพฒันาสงัคม มอีํานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพและความมัน่คงในชวีติของประชาชน สรา้งความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดํารงชวีติ 

การส่งเสรมิคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองบุคคล พฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์การส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม

ของภาคประชาชน กาส่งเสรมิและพฒันาสถาบนัครอบครวั ตลอดจนศกึษาวเิคราะห ์วจิยัปญัหา และ

แนวทางดําเนินงานดา้นการพฒันาสงัคม และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน

และกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน ดงัน้ี 

    1. สาํนักเลขานุการ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานสารบรรณและธุรการ

ทัว่ไป งานช่วยอํานยการและเลขานุการ การบรหิารงานบุคคล งานการคลงั การเงนิและบญัช ีการงบประมาณ 

การจดัซือ้จดัจา้ง งานนิตกิรรมของสํานัก งานประชาสมัพนัธ ์และงานอื่นๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองใดโดยเฉพาะ และปฎบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น กลุ่มงานช่วย

นกับรหิาร ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ฝา่ยเจา้หน้าที ่ฝา่ยการคลงัและกลุ่มงานนิตกิร  

    2. กองนโยบายและแผนงาน มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการวเิคราะหน์โยบาย

และแผนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสงัคม ปฏบิตัหิน้าทีห่น่วยงานกลางในการจดัทําแผนยุทธศาสตร ์ประสาน

การดาํเนินงานจดัทําแผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันากรงุเทพมหานคร เพื่อให้

ส่วนราชการภายในถอืปฏบิตัติดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เป็นศูนยร์วมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการพฒันาสงัคม ตลอดจนการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูป้ฎบิตังิาน

และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น งานธุรการ กลุ่มงานแผนงาน และ

งานประเมนิผล กลุ่มงานส่งเสรมิวชิาการและฝึกอบรม และกลุ่มงานสารสนเทศ 

    3. กองพฒันาชุมชน มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ดา้นพฒันาชุมชนในทุกมติทิัง้ดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สุขภาพและจติใจ ดําเนินการจดัระเบยีบ ชุมชน

สนับสนุนการสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชน โดยใหม้กีารจดัตัง้ชุมชน กรรมการชุมชน ผูนํ้าชุมชน องคก์ร

ชุมชน และพฒันากลุ่มต่าง  ๆในชุมชน สง่เสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน เพื่อนําไปสู่ชุมชนและครอบครวั

ทีเ่ขม้แขง็ พึง่ตนเองและแกไ้ขปญัหาไดแ้ละสรา้งเครอืขา่ยการดาํเนินงานดา้นพฒันาชุมชนในทุกระดบั 

และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น งานธุรการ กลุ่มงานส่งเสรมิและ

พฒันาศกัยภาพชุมชน และกลุ่มงานพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 

    4. กองส่งเสรมิอาชพี มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 

การจดัหาตลาด แรงงานเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร การช่วยเหลอืและแกป้ญัหา
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ดา้นการเกษตร ส่งเสรมิและพฒันาการสรา้งผลติภณัฑชุ์มชนจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การพฒันาระบบ

เศรษฐกจิชุมชน ประสานการจดัหาแหลง่เงนิทุนดาํเนินการและช่องทางการจาํน่ายผลติภณัฑ ์ประชาสมัพนัธ์

และส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาด ส่งเสรมิสนับสนุนดา้นวชิาการเทคโนโลย ีตลอดจนการใหค้ําปรกึษา

แนะนําและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็นฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มงาน

ส่งเสรมิอาชพีและพฒันาผลติภณัฑ ์กลุ่มงานส่งเสรมิเกษตรกรรม กลุ่มงานศกึษาอาชพีโรงเรยีนฝึกอาชพี

กรงุเทพมหานคร และศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

    5. สาํนกังานการสงเคราะหแ์ละสวสัดภิาพสงัคม มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีว่กบัการจดั

สวสัดกิารสงัคมแก่ประชาชนในเขตกรงุเทพมหนคร โดยมุง่เน้นการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหแ์ก่

เดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบปญัหาทางสงัคมใหส้ามรถช่วยเหลอืตนเองได้

ตามศกัยภาพ จดัสวสัดกิารในรปูของสถานสงเคราะห ์บา้นพกัฉุกเฉิน ศูนยส์รา้งโอกาส และการส่งต่อ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและจดัวางระบบ และกําหนดเกณฑม์าตรฐานการดําเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็

ก่อนวยัเรยีน ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนิน งานของศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ประสานการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยั การสํารวจวเิคราะหว์จิยัสภาพปญัหา ประสานและสนบัสนุนการดําเนินงาน

ร่วมกบัเครอืข่ายในทุกระดบั ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่หน่วยงานภาคปฏบิตั ิ ตดิตามและประเมนิผล

การปฏบิตังิาน และปฏบิตัหน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 โครงสรา้งการบรหิาร 
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  การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 

   สาํนกัพฒันาสงัคม ไดแ้บ่งส่วนราชการภายในสาํนกัขึน้มารบัผดิชอบ ในการดาํเนินการ

ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีของประชาชนโดยตรง คอื กองสง่เสรมิอาชพี ซึง่มภีารกจิดา้นการพฒันาอาชพี

และรายไดใ้หก้บัประชาชนทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานคร ดว้ยการฝึกอบรมวชิาชพี ซึง่มหีลกัสตูรตัง้แต่ 

6 ชัว่โมง ถงึ 300 ชัว่โมง ซึง่ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร กเ็ป็นหน่ึงในความดแูลรบัผดิชอบของ

กองส่งเสรมิอาชพีทางดา้นการบรหิารการเบกิจ่ายงบประมาณ ซึง่ในปจัจุบนัศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร

แต่ละศูนยข์ึน้ ตรงกบัสํานักงานเขตแต่ละเขตทีศู่นยฝึ์กอาชพีตัง้อยูใ่นเขตนัน้ๆ โดยมคีวามรบัผดิชอบ 

ดงัน้ี  

    1. การดาํเนินการจดัฝึกอบรมและส่งเสรมิ อาชพีใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

    2. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์่าวสารการอบรม    

    3. การรบัสมคัร     

    4. การคดัเลอืกผูฝึ้กอาชพีเขา้ร่วมแขง่ขนัเพื่อการพฒันาฝีมอื 

    5. ประสานการดาํเนินงานเพื่อช่วยเหลอืเรือ่งทุนฝึกอาชพีและทุนประกอบอาชพี  

    6. การออกใบรบัรองและวุฒบิตัรแก่ผูส้าํเรจ็การฝึกอบรม   

    7. การรวบรวมผลงานและจดัทําสถติขิอ้มลูต่างๆ ของศูนย ์  

    8. สนบัสนุนวทิยากรในการออกหน่วยบรกิารอาชพีเคลื่อนที ่ และโครงการฝึก

อาชพีสญัจร  

    9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (สุวมิล วรรณโสภณ.  2549: 26 – 30) 

   ในการพฒันาอาชพีและรายไดส้าํหรบัประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตพืน้ที่

กรงุเทพมหานครนัน้ สาํนกัพฒันาสงัคมไดใ้หบ้รกิารฝึกสอนวชิาชพีมากมายกว่า 40 สาขาวชิา อย่าง

ครบวงจรและต่อเน่ือง กระจายอยูท่ ัว่กรงุเทพมหานคร เพื่อรองรบัความตอ้งการของประชาชนทีต่อ้งการ

ประกอบอาชพีเพิม่เตมิเพื่อหารายไดเ้ลีย้งตนเองและครอบครอบ เพื่อใหเ้กดิการดําเนินงานงานการฝึกอบรม

อย่างมปีระสทิธภิาพและครอบคลุม กองส่งเสรมิอาชพีจงึไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการอบรมวชิาชพี 

ใหส้าํนกังานเขตแต่ละเขตพืน้ทีข่องศูนยฝึ์กอาชพีฯ ตัง้อยูใ่นเขตนัน้  ๆ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบดา้นงบประมาณ 

ดงัน้ี 

    1. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (สวนลุมพนีิ) โทรศพัท ์0-22515849, 0-22510853 

โทรสาร 0-22515268 สถานทีต่ ัง้ ภายในสวนลุมพนีิ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

    2. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (วดัวรจรรยาวาส) โทรศพัท ์0-22920194, 

0-22893478 สถานทีต่ ัง้ ภายในวดัจรรยาวาส ซอยเจรญิกรงุ 72 ถนนเจรญิกรงุ เขตบางคอแหลม 

กรงุเทพมหนคร 

    3. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (บางพลดั) โทรศพัท ์0-2423 2025-6 สถานทีต่ ัง้ 

ภายในวดับางพลดั ซอยจรญัสนิทวงศ ์79 ถนนจรญัสนิทวงศ ์เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร  



 47 

    4. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (จตุจกัร 1) โทรศพัท ์0-25136654 สถานทีต่ ัง้ 

ภายในตลาดนดัจตุจกัร 1 ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

    5. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (มนีบุร)ี โทรศพัท ์025404375-6 สถานทีต่ ัง้ 

ภายในตลาดนดัจตุจกัร 2 (มนีบุร)ี เขตมนีบุร ีกรงุเทพมหนคร                                                       

    6. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครบางกอกน้อย (วดัสุทธาวาส) โทรศพัท ์024124611-2 

สถานทีต่ ัง้ ภายในวดัสุทธาวาส ถนนจรญัสนิทวงศ ์เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 

    7. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (หวัหมาก) โทรศพัท ์

023692823-4 สถานทีต่ ัง้ มหาวทิยาลยัรามคําแหง (หวัหมาก) ตกึสุโขทยั ชัน้ 2 หอ้ง 0214 เขตบางกะปิ 

กรงุเทพมหนครยา้ยไปตัง้ชัว่คราวอยูท่ีศู่นย ์(การคา้พนัธุท์พิย ์พลาซ่า ชัน้ใตด้นิ)   

    8. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (วดัธรรมมงคล) โทรศพัท ์023317573-4  

สถานทีต่ ัง้ ภายในวดัธรรมมงคล ถนนสุขมุวทิ เขตพระโขนง กรงุเทพมหนคร                                                                               

 

5. หลกัสตูรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ของศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร             

 หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนใหก้บัประชาชน

ทัว่ไป ใหม้โีอกาสเขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู ้ทกัษะในการทาํงาน และการประกอบอาชพี 

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีอสิระ การพึง่พาตนเอง ผูป้ระกอบ การขนาดยอ่ม 

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัจา้งในตลาดแรงงาน การปรบัปรงุอาชพีทีม่อียูแ่ลว้ใหไ้ดผ้ลด ี 

 หลกัสตูรและวิชาท่ีเปิดสอน 

  ปจัจบุนัศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ไดเ้ปิดทําการสอนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 3 หลกัสูตร  

ไดแ้ก่ หลกัสตูร 80 ชัว่โมง 120 ชัว่โมง 160 ชัว่โมง 4 หมวดวชิาชพี ดงัน้ี  

 

  1. หมวดวชิาชพีอุตสาหกรรม เปิดสอนวชิาชพี ดงัน้ี   

   ช่างไฟฟ้า          ช่างซ่อมวทิย ุ     

   ช่างเจยีระไนพลอย        ช่างซ่อมคอมพวิเตอร ์  

   ช่างซ่อมเครือ่งทําความเยน็และปรบัอากาศ  ช่างซ่อมโทรศพัทม์อืถอื  

   ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์        การตดิตัง้จานดาวเทยีม 

   โทรทศัน์  

  2. หมวดวชิาชพีคหกรรม  เปิดสอนวชิาชพี ดงัน้ี 

   ตดัเยบ็เสือ้ผา้สตร ี        ช่างออกแบบเสือ้ผา้    

   ช่างเสรมิสวย         ช่างตดัผมชาย      

   ช่างเยบ็จกัรอุตสาหกรรม       ศลิปะประดษิฐ ์

   นวดแผนไทย           นวดฝา่เทา้       

   นวดสปา          นวดน้ํามนั (อโรมาเธอราพ)ี   
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   อาหารและโภชนาการ          ช่างออกแบบเครือ่งประดบัสตร ี                                             

   เทคนิคการแต่งหน้า         การสรง้แพทเทริน์                                                                                                 

  3. หมวดวชิาชพีพาณชิยกรรม  เปิดสอนวชิาชพี ดงัน้ี    

   พมิพด์ดี          คอมพวิเตอร ์                            

  4. หมวดวชิาชพีศลิปกรรม  เปิดสอนวชิาชพี ดงัน้ี 

   เทยีนแฟนซ ี         กรอบรปูวทิยาศาสตร ์                                                                            

   เพน้ทผ์า้          รอ้ยลกูปดั     

   ดอกไมด้นิ          เพน้ทเ์ลบ็ 

   จดัดอกไมส้ด แกะสลกัผลไม ้     วาดรปู         

   ดอกไมผ้า้ใยบวั         สิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้ 

 

 การรบัสมคัรและการเปิดเรียน 

  1. หลกัสตูร 80 ชัว่โมง  

   1.1 เรยีนวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เรยีน 1 เดอืน เวลาเรยีน 09.30 – 14.30 น. เปิดรบัสมคัร 

วนัที ่10 – 30 ของทุกเดอืน 

   1.2 เรยีนวนัเสารถ์งึวนัอาทติย ์เรยีน 2 เดอืน เวลาเรยีน 09.30 – 15.00 น. เปิดรบัสมคัร 

    รุน่ที ่1 รบัสมคัร 1 – 30 กนัยายน ของทุกปี เปิดเรยีน ตุลาคม – พฤศจกิายน 

ของทุกปี 

    รุน่ที ่2 รบัสมคัร 1 – 30 พฤศจกิายน ของทุกปี เปิดเรยีน ธนัวาคม – มกราคม 

ของทุกปี 

    รุน่ที ่3 รบัสมคัร 1 – 31 มกราคม ของทุกปี เปิดเรยีน กุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของ

ทุกปี 

    รุน่ที ่4 รบัสมคัร 1 – 31 มนีาคม ของทุกปี เปิดเรยีน เมษายน – พฤษภาคม 

ของทุกปี 

    รุ่นที ่5 รบัสมคัร 1 – 31 พฤษภาคม ของทุกปี เปิดเรยีน มถุินายน – กรกฎาคม 

ของทุกปี 

    รุน่ที ่6 รบัสมคัร 1 – 30 กรกฎาคม ของทุกปี เปิดเรยีน สงิหาคม – กนัยายน 

ของทุกปี  

  2. หลกัสตูร 120 ชัว่โมง  

   เรยีนวนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์เรยีน 6 เดอืน เวลาเรยีน 9.30 – 15.00 น. เปิดรบัสมคัร  

   รุน่ที ่1 รบัสมคัร 1 – 30 กนัยายน ของทุกปีเปิดเรยีน ตุลาคม – มนีาคม ของทุกปี  

   รุน่ที ่2 รบัสมคัร 1 – 30 มนีาคม ของทุกปี เปิดเรยีนเมษายน – กนัยายน ของทุกปี 

  3. หลกัสตูร 160 ชัว่โมง  
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   3.1 เรยีนวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เรยีน 2 เดอืน เวลาเรยีน 09.30 – 14.30 น. เปิดรบัสมคัร                                                                                                                                 

    รุน่ที ่1 รบัสมคัร 1 – 30 กนัยายน ของทุกปี เปิดเรยีน ตุลาคม – พฤศจกิายน 

ของทุกปี 

    รุน่ที ่2 รบัสมคัร 1 – 30 พฤศจกิายน ของทุกปี เปิดเรยีน ธนัวาคม – มกราคม 

ของทุกปี 

     รุน่ที ่3 รบัสมคัร 1 – 31 มกราคม ของทุกปี เปิดเรยีน กุมภาพนัธ ์– มนีาคม 

ของทุกปี 

    รุน่ที ่4 รบัสมคัร 1 – 31 มนีาคม ของทุกปี เปิดเรยีน เมษายน – พฤษภาคม 

ของทุกปี  

    รุน่ที ่5 รบัสมคัร 1 – 31 พฤษภาคมของทุกปี เปิดเรยีน มถุินายน – กรกฎาคม 

ของทุกปี  

    รุน่ที ่6 รบัสมคัร1 – 30 กรกฎาคมของทุกปีเปิดเรยีนสงิหาคม – กนัยายน 

ของทุกปี 

   3.2 เรยีนวนัเสารถ์งึวนัอาทติยเ์รยีน4เดอืนเวลาเรยีน09.30-15.00น.   

เปิดรบัสมคัร                                                

    รุน่ที ่1 รบัสมคัร 1 – 30 กนัยายน ของทุกปี เปิดเรยีน ตุลาคม – มกราคม

ของทุกปี                     

    รุ่นที ่2 รบัสมคัร 1 – 30  มกราคม ของทุกปี เปิดเรยีน กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม

ของทุกปี   

    รุน่ที ่3 รบัสมคัร 1 – 30 พฤษภาคม ของทุกปี เปิดเรยีน มถุินายน – กนัยายน

ของทุกปี  

 เง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารรบัสมคัร  

  เพื่อใหก้ารปฏบิตัขิองปฏบิตัขิองศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครเป็นไปในทศิเดยีวกนั ศูนย์

ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผูส้มคัรและหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ทีผู่ส้นใจจะสมคัรเขา้รบัการฝึกอาชพีจะตอ้งนํามาแสดงต่อเจา้หน้าทีข่องศูนยฝึ์กอาชพีฯ โดยคุณสมบตัิ

ทัว่ไปของผูส้นใจประกอบดว้ย 

   1. มคีวามรูอ่้านออกเขยีนได ้ ยกเวน้บางสาขาทีต่อ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

และตอ้งมกีารสอบคดัเลอืก เช่น ช่างซ่อมโทรทศัน์ ช่างซ่อมคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

เป็นต้น 

   2. ผูส้มคัรตอ้งมอีายตุัง้แต่ 15 ขึน้ไป และมสีญัชาตไิทย 

   3. เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 

   4. ไมเ่ป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืเป็นโรคทีน่่ารงัเกยีจ 
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  ในการสมคัรและฝึกอบรมวชิาชพีนัน้ สาํนกังานเขตแต่ละเขตทีศู่นยฝึ์กอาชพีฯ ตัง้อยู ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้ ค่าวสัดุอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชป้ระจาํตวับางชนิด ในบางสาขาวชิา

ทีผู่ส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรม จะตอ้งจดัหามาเอง โดยผูท้ีส่นใจสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งยื่นใบสมคัร

ดว้ยตนเอง พรอ้มหลกัฐาน ดงัน้ี 

   1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืเอกสารทีท่างราชการออกให ้

   2. รปูถ่ายขนาด 1 น้ิว หรอื 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู 

   3. ผูส้มคัรทีม่อีายตุํ่ากว่า 15 ปี ตอ้งนําสําเนาทะเบยีนบา้นมาแสดงดว้ย 

 การประเมินผลและรบัรองผล 

  ทุกหลกัสตูรไดร้บัวุฒบิตัรจากผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ทางศูนยฝึ์กอาชพีฯ จงึได้

กําหนดหลกัเกณฑด์า้นการประเมนิไว ้ดงัน้ี 

   1. หลกัสตูร 160 ชัว่โมง และ 120 ชัว่โมง มกีารสะสมคะแนนระหว่างการเรยีน และ

สอบภาคทฤษฎใีนตอนจบหลกัสตูรและตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกว่า 80% ของเวลาเรยีนทัง้หมด และ

ไดร้บัใบวุฒบิตัร 

   2. หลกัสตูร 80 ชัว่โมง ซึง่แต่ละวชิาการปฏบิตัมิคีวามแตกต่างกนั จงึเน้นการปฏบิตั ิ

โดยคร ูผูส้อนเป็นผูก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ ดงัน้ี  

    2.1 สงัเกตความตัง้ใจและเอาใจใส่ของผูเ้รยีน  

    2.2 การตรวจสอบชิน้งานทีใ่หฝึ้กปฏบิตั ิ 

    2.3 การสอบขอ้เขยีน การสอบปฏบิตั ิ

    2.4 และตอ้งมเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรยีนทัง้หมด 

 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจยัภายในประเทศ 

  ราตร ี กลิน่ประทุม (2545: 72) ทาํการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนสาขาวชิา

การตลาดของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พบว่า แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนสาขาวชิา

การตลาดของนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาชพีเป็น

แรงจงูใจสงูสุด รองลงมาคอื ดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคมและดา้นอื่นๆ เป็นแรงจงูใจน้อยทีสุ่ด ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะการทีน่กัศกึษาเลอืกศกึษาดา้นสายวชิาชพี เพราะตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพี 

เน่ืองจากการเรยีนในสาขาวชิาชพีนกัศกึษาใชเ้วลาศกึษา ไมน่านนกักส็ามารถจบไปประกอบอาชพีได้

แลว้และทีส่ําคญัสภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนัเป็นตวับบีบงัคบัใหน้กัศกึษาส่วนใหญ่มุ่งทีจ่ะศกึษาต่อ เพื่อนํา

ความรูท้ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพี เพื่อใหต้นเองสามารถทีจ่ะมรีายไดเ้ลีย้งตนเองและครอบครวัได ้หรอืสามารถ

ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพี เพื่อใหต้นเองประสบความสําเรจ็ในหน้าทีก่ารงานไดใ้นอนาคต และ

เหตุผลทีส่ําคญัอกีประการหน่ึง อาจเป็นเหตุผลทีเ่กดิจากสาเหตุทีน่กัศกึษาในระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชพีชัน้สูง โรงเรยีนพณิชยการเพชรบุรบีรหิารธุรกจิ และวทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบุร ี ผูป้กครอง
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ส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนทีค่่อนขา้งตํ่า คอื ตํ่ากว่า 10,000 บาท และมอีาชพีเกษตรเป็นหลกั จงึเป็น

เหตุผลหน่ึงทีส่รา้งแรงจงูใจใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนสาขาวชิาการตลาด เพื่อใหส้ามารถมคีวามรูไ้ปประกอบ

อาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดท้ีส่งูและมรีายไดม้าช่วยเหลอื ครอบครวัได ้

  สะรญิญา บรูณกติ ิ(2546: บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัในการนําความรู้

ไปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ เป็นการศกึษาเชงิสาํรวจ เพื่อศกึษา

และเปรยีบเทยีบ ระดบัความคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพีศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

สวนลุมพนีิใน 3 ดา้น คอื ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้เพื่อประกอบอาชพี ดา้นการยกระดบัความรู ้และ

ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน  

แผนกวชิาทีเ่รยีนและเพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความคาดหวงั สรปุไดด้งัน้ี ความคาดหวงัใน

การนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพีศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร สวนลุมพนีิ โดยรวมและรายดา้น

มคีวามคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผูเ้รยีนฝึกอาชพีทีม่เีพศและอายแุตกต่างกนั มคีวามคาดหวงั

ในการนําความรูไ้ปใชโ้ดยรวมและรายดา้ยแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 

ผูเ้รยีนฝึกอาชพีทีม่อีาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัในการนํา

ความรูไ้ปใช ้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิส่วนผูเ้รยีนฝึกอาชพีทีม่แีผนก

วชิาเรยีนต่างกนั มคีวามคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชโ้ดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  กาญจนา พนัธุเ์อี่ยม (2546: บทคดัยอ่) ทําการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน

สาขาวชิาการโรงแรมของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตวงัไกลกงัวล ผลการวจิยัพบว่า

นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั เรยีนในหลกัสตูรต่างกนั และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มแีรงจงูใจใน

การเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสว่นนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐาน 

ความรูเ้ดมิต่างกนัมแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีน มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไมม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนดา้นอื่นๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ินกัศกึษาทีม่ผีูป้กครองมี

อาชพีแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นอาชพีแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นสงัคม

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทาง

สถติ ิและนกัศกึษาทีค่รอบครวัมรีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีน โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายได ้พบว่า ดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ  

  สุวรรณ ียวุเมธาว ี(2547: 59 – 60) ทาํการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน สาขาวชิา 

การบญัช ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน พบว่าโดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาชพีเป็นแรงจงูใจสูงสุด รองลงมาคอื ดา้น

สงัคมและดา้นส่วนตวั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการทีน่กัเรยีนเลอืกศกึษาต่อในสายอาชพีตอ้งการนําความรู้
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ไปใชใ้นการประกอบอาชพี เน่ืองจากการเรยีนในสายอาชพีนกัเรยีนใชเ้วลาในการศกึษาไม่นานและใน

ระหว่างการเรยีนจะมกีารส่งนกัเรยีนไปฝึกงานกบัสถานประกอบการในดา้นวชิาชพีของตนเอง ทาํให้

นกัเรยีนเกดิความชาํนาญและมทีกัษะในการปฏบิตังิานจรงิ เมือ่สาํเรจ็การศกึษากส็ามารถประกอบอาชพี

ไดแ้ละทีส่ําคญัสภาวะเศรษฐกจิ ในปจัจุบนัเป็นตวับบีบงัคบัใหน้ักเรยีนตอ้งตดัสนิใจเลอืกเรยีนในสาขา

วชิาชพีทีต่รงกบัความ ตอ้งการของตลาดแรงงาน ดงันัน้ในการตดัสนิใจเลอืกเรยีนนกัเรยีน จงึจาํเป็นตอ้ง

มขีอ้มลูความรูเ้กี่ยวกบัอาชพีทีจ่ะตอ้งนํามาประกอบการพจิารณา 

  ศริวิรรณ สุวนิท ์(2548: บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาเรือ่ง องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัอาชวีศกึษา

สงิหบุ์ร ีจงัหวดัสงิหบุ์รจีาํแนกองคป์ระกอบเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นส่วนตวั ไดแ้ก่ เพศ 

บุคลกิภาพ ลกัษณะมุ่งอนาคต ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน และความถนัด

ทางกลไกลของร่างกาย องคป์ระกอบดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ อาชพีของผูป้กครอง ฐานะทางเศรษฐกจิ

ของครอบครวั สมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัผูป้กครองและความคาดหวงัของผูป้กครอง และองคป์ระกอบ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของการเรยีน สมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัคร ู และ 

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อน ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกต่อ

การตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิอย่าง มนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .01 ม ี 6 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนลกัษณะมุง่อนาคต สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัผูป้กครอง ลกัษณะ

ทางกายภาพทางการเรยีน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัคร ู และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบั

เพื่อน ส่วนองคป์ระกอบทีไ่มม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ม ี

11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญงิ อาชพีผูป้กครอง ไดแ้ก่ อาชพีรบัราชการ รฐัวสิาหกจิ อาชพี

เกษตรกรรม ประมง อาชพีรบัจา้ง ลกูจา้ง ฐานะทางเศรษฐกจิของราอบครวั ความคาดหวงัของผูป้กครอง : 

ใหเ้ลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ความไมค่าดหวงัของผูป้กครอง : ใหเ้ลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอร์

ธุรกจิ บุคลกิภาพ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน และความถนัดทางกลไกลของร่างกาย องคป์ระกอบ

ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขางานคอมพงิเตอรธ์ุรกจิม ี4 องคป์ระกอบอยา่งมนีัยสําคญัที่

ระดบั .01 โดยเรยีงลาํดบัจากองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรยีนกบัคร ูสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ทางการเรยีนและลกัษณะ

มุง่อนาคต ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 4 ตวัน้ี สามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของการตดัสนิใจเลอืกเรยีน

สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิได ้รอ้ยละ 42.30  

  ทศพร อนัสงคราม (อดศิร กอ้นคาํ.  2548: ออนไลน์; อา้งองิจาก ทศพร อนัสงคราม. 

2545: 102) ทาํการศกึษาระดบัแรงจงูใจในการเรยีนปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัแรงจงูใจในการเรยีน และเพือ่สรา้ง

สมการพยากรณ์แรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จาํนวน 351 คน ไดม้าโดยการสุ่ม

แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรยีน ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนมแีรงจงูใจ

ในการเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัทัง้ 12 ปจัจยัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัแรงจงูใจในการเรยีน

ของนกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เรยีงลาํดบัค่า เฉลีย่จากมากไปน้อย ดงัน้ี ความตอ้งการ
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พฒันาตนเอง เทคนิคและวธิกีารสอน เน้ือหาและหลกัสตูรการเรยีนการสอน การเสรมิแรงความสมัพนัธ์

ระหว่างครกูบันกัเรยีน เป้าหมายในอนาคตบรรยากาศในชัน้เรยีน การวดัและการประเมนิผล การใช้

สื่อและนวตักรรม บุคลกิลกัษณะของคร ูสภาพ แวดลอ้มในสถานศกึษาและความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน

ในชัน้เรยีน ปจัจยัทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีน คอื ความตอ้งการพฒันาตนเอง เน้ือหา

สาระและหลกัสตูรการเรยีนการสอน บรรยากาศในชัน้เรยีน การเสรมิแรง เป้าหมายในอนาคต และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน ตามลําดบั 

  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัชยัภมู ิ(2553: ออนไลน์) ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง  

เหตุจงูในในการเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ 

จงัหวดัชยัภมู ิ ปีการศกึษา 2553 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อระดบั

ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัชยัภูม ิปีการศกึษา 

2553 จาํนวน ทัง้สิน้ 133 คน ผลการวจิยัพบว่า ดา้นขอ้มลูส่วนตวัของผูส้มคัร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ซึง่

เป็นผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ดา้นขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัทราบ

ขา่วสารการรบัสมคัรเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีพบว่า ไดร้บัทราบข่าวสารการรบัสมคัรเขา้ศกึษา

ต่อระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2553 จากอนิเตอรเ์น็ต มากทสีุด ดา้นขอ้มลูเกีย่วกบัเหตุจงูใจในการเขา้

ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี ปีการศกึษา 2553 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อระดบั

ปรญิญาตร ี มเีหตุจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดย

มเีหตุจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อคอือตัราค่าลง ทะเบยีนเรยีนทีเ่หมาะสม รองลงมาคอืสามารถเรยีนได ้ใน

วนัหยดุเสารแ์ละอาทติย ์เป็นมหาวทิยาลยั ทีม่ศีกัยภาพทางการศกึษา เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพ

ทางการศกึษาการนําเทคโนโลยกีารสื่อสารมาใชใ้นการเรยีนการสอน การมคีวามพรอ้มในการจดัสื่อสาร

การเรยีนการสอน การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรกิารการศกึษา มหีลกัสตูรทีต่รงกบัความตอ้งการ  

เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงมรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัทีม่กีารพฒันา ดา้น

เทคโนโลยอีย่างต่อเน่ือง และเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หโ้อกาสทางการศกึษา เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่กลบ้า้น 

ใกลท้ีท่าํงาน ตามลาํดบั  

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  ดารเ์คนวารด์ และ เมอรเ์รยีม (วชุิตา นาคเถื่อน.  2549: 33; อา้งองิจาก Darkenwald; & 

Merriam.  1982: 128 – 130) ทาํการศกึษา เหตุผลการเขา้เรยีนต่อของผูใ้หญ่ทัง้ทีก่ําลงัจะเขา้เรยีน

และทีก่ําลงัเรยีนอยู ่ โดยไดแ้บ่งเหตุผลการเขา้เรยีนต่อของผูใ้หญ่ออกเป็น 9 ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้ 

2) ดา้นส่วนตวั 3) ดา้นชุมชน 4) ดา้นศาสนา 5) ดา้นสงัคม 6) ดา้นหนีความจาํเจ 7) ดา้นการทําตาม

กฏระเบยีบ 8) ดา้นเพื่อทาํหน้าทีใ่หด้ขี ึน้ และ 9) ดา้นเพื่อความรูใ้นเชงิวฒันธรรม สรปุผลการศกึษาพบว่า 

สาํหรบัผูท้ีก่ําลงัจะเขา้เรยีนมเีหตุผลในการเขา้เรยีนดา้นชุมชน ดา้นส่วนตวัและดา้นเพื่อความรูอ้ยูใ่น

ระดบัสงูสุด และมเีหตุผลในการเขา้เรยีนดา้นสงัคม และดา้นการหนีจากสภาพจาํเจอยูใ่นระดบัตํ่าสุด 

ส่วนผูท้ีก่ําลงัเรยีนอยู ่พบว่า อาย ุเพศ และสถานภาพทางสงัคม มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเขา้เรยีน โดยเฉพาะ

ดา้นเพศ พบว่า เพศหญงิใหค้วามสาํคญักบัเหตุผลดา้นส่วนตวั ส่วนเพศชายใหค้วามสําคญักบัดา้นเหตุผล
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ดา้นเพื่อใหห้น้าทีด่ขี ึน้ ดา้นศาสนาและดา้นหนีจากความจาํเจ ดา้นอายพุบว่า ผูท้ีม่อีายสุงูใหค้วามสาํคญั

กบัดา้นส่วนตวั ดา้นชุมชนและดา้นความรูเ้ชงิวฒันธรรม  

  แดรร์ลิ อ.ี โจน (ศริสิุข นาคะเสนีย.์  2549: 34; อา้งองิจาก Jones, Darrul E.  2002: A) 

ทาํการศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกวทิยาลยัสาํหรบันกัศกึษาอเมรกินันิโกร พบว่า ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลสงูในการเลอืกวทิยาลยั ไดแ้ก่ การเยีย่มชมวทิยาลยั ความสนใจส่วนตวั ชื่อเสยีงสถาบนั สาขาวชิา

ทีเ่ลอืกและขนาดของชัน้เรยีน ส่วนความช่วยเหลอืทางการเงนิและคุณภาพของสถาบนั มนียัสําคญัทาง

สถติ ิ ในทางตรงกนัขา้มสภาพทางสงัคมและคําแนะนํา ไมพ่บความแตกต่างทางสถติสิถาบนัภายใต้

การตรวจสอบเป็นความพยายามและการจดัสรรทรพัยากรเพื่อชนกลุ่มน้อย การวาง แผน ความสนใจ

ออกแบบโดยสมาคมนกัศกึษาผูนํ้าชุมชน โรงเรยีนมธัยมศกึษาและสมาชกิของคณะในมหาวทิยาลยั เป็น

พืน้ฐานการตรวจสอบทีส่ะทอ้นถงึการศกึษาในปจัจบุนั และสถานภาพทางสงัคมของนกัศกึษาชนกลุ่มน้อย

ในมหาวยิาลยั ขอ้คน้พบน้ีสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ต่อการวางแผนของวทิยาลยัการคดัเลอืก การรกัษา

สภาพ และนําไปใชใ้นการศกึษาการคดัเลอืกวทิยาของนักศกึษาชนกลุ่มน้อย 

  เอด็ดี ้(Eaddy.  1969: 2958 – 2959) ทาํการศกึษาวจิยัองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืก

อาชพีของนกัเรยีนเกษตรกรรมในรฐัหลุยสเ์ซยีนา จากการศกึพบว่า บดิา มารดา เพื่อน ญาต ิบุคคล

ในอาชพีทีเ่ขาเลอืก บุคคลภายนอกโรงเรยีน และพระ มอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของเขา มากน้อย

ตามลําดบัการเลอืกอาชพีของนกัเรยีน สําคญัอยูท่ีค่วามสนใจส่วนตวั ความพงึพอใจ และรายได ้ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน จะมคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกระดบัอาชพีของนกัเรยีนอย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ ซึง่

หมายความว่า นกัเรยีนทีม่รีะดบัเชาวป์ญัญาสงู จะสนใจวชิาชพีสงู  

  สถาบนัการศกึษาผูใ้หญ่แหง่ชาตขิองประเทศองักฤษ หรอื NIAE (สุปราณ ี ประชติครบุร.ี

2546: 35; อา้งองิจาก National Institute for Adult Education.  1970) ไดท้าํการสาํรวจเหตุผลทีท่าํให้

ผูใ้หญ่เขา้เรยีนในสถานศกึษา พบว่า เหตุจงูใจดา้นอาชพี (Vocational Motives) เป็นเหตุจงูใจทีส่าํคญัทีสุ่ด 

รองลงมา ไดแ้ก่ เพื่อพฒันาตนเอง เช่น กลุ่มแม่บา้น รองลงมา ไดแ้ก่ ความตอ้งการเขา้รว่มสงัคม 

(Social Motives) และสว่นเหตุผลอื่น อาทเิช่น มาเรยีนเพราะมเีวลาว่างช่วงนัน้พอด ีหรอืสนใจกจิกรรมนัน้

เป็นพเิศษอยูแ่ลว้  

 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดนํ้าเสนอแลว้นัน้ สรุปไดว้่า แรงจงูใจในการเขา้ศกึษา

ของวยัผูใ้หญ่นัน้ มสีาเหตุ และปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัออกไปในการเขา้ศกึษา ขึน้อยูก่บัความสนใจ ความตอ้งการ

ในดา้นต่างๆ ความคาดหวงั ความปรารถนาและเป้าหมายทีต่่างกนัของแต่ละบุคคล เพราะวยัผูใ้หญ่

เป็นวยัทีม่อีาชพี มรีายได ้และมบีทบาทความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่แตกต่างกนั ซึง่อาจกล่าวไดว้่าสภาพสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม มอีทิธพิลโดยตรงต่อการดําเนินชวีติของคนในสงัคมนัน้ๆ ต่างกนั ดงันัน้แรงจงูใจใน

การเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา มสีาเหตุหรอืแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนัในดา้นต่างๆ 

โดยส่วนใหญ่จะพจิารณาจากการสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองในการดําเนินชวีติประจาํวนั 

และการไดพ้บปะเพื่อนใหม ่ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมากการปรบัตวัของคนในสงัคม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

สงัคมในปจัจบุนัทีก่ระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ผลกัดนัใหต้อ้งดิน้รนใฝห่าความรูเ้พิม่มากขึน้ 

ซึง่การเลอืกเรยีนฝึกอาชพีนัน้จะส่งผลต่อการประกอบอาชพี และการพฒันาอาชพีของตนเองไดโ้ดยตรง 
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จะเหน็ไดว้่า จากแนวคดิและงานวจิยั นกัวจิยัต่างนําเสนอ สาเหตุหรอืเหตุจงูใจทีผู่ใ้หญ่เขา้มาเรยีนหลากหลาย

สาเหตุ ทัง้ทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างกนั สาํหรบังานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาและสรปุเหตุจงูใจในการเขา้ศกึษา 

ออกเป็น 3 ดา้น คอื แรงจงูใจส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม เน่ืองจากความต่างกนั

ในดา้นบุคคล อาชพี และสภาพสงัคม สิง่เหล่าน้ี ลว้นมผีลต่อพฤตกิรรมโดยตรง ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา

หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ นอกจากน้ียงัมอีงคป์ระกอบอื่นๆ อกีเช่น เพศ อาย ุวุฒกิารศกึษาทีส่ําเรจ็ รายได ้

แผนกวชิาชพีทีเ่รยีน และเวลาเรยีน ของนกัศกึษาอกีดว้ย 

 



บทท่ี  3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

        1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

       2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

       3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

       4. การจดักระทาํขอ้มลู 

       5. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร (Population) 

  ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ทัง้ 8 ศูนย ์หลกัสตูร 80 ชัว่โมง เรยีนระหว่างวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์และระหว่างวนั

เสาร ์ถงึวนัอาทติย ์ช่วงเดอืน ตุลาคม – พฤศจกิายน 2556 จาํนวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 2,500 คน รายละเอยีด

แต่ละศูนย ์ดงัน้ี 

  1. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (สวนลุมพนีิ0)       จาํนวน 350 คน 

  2. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (วดัวรจรรยาวาส0)0      จาํนวน 350 คน 

  3. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (บางพลดั)0                จาํนวน 350 คน 

   4. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (จตุจกัร 1)0       จาํนวน 300 คน 

  5. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (0มนีบุรี0)           จาํนวน 300 คน 

  6. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานครบางกอกน้อย (วดัสุทธาวาส)  จาํนวน 300 คน 

  7. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (หวัหมาก)  จาํนวน 200 คน      

  8.  ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร (วดัธรรมมงคล)   0   0จาํนวน 350 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดม้าจากประชากรขา้งตน้ โดยการกําหนดดว้ยตาราง

สาํเรจ็รปูของ ศริชิยั กาญจนวาส ี(2547: 105) ทีก่ําหนดค่าความคาดเคลื่อน ทีร่ะดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ทัง้สิน้ จาํนวน 390 คน ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยมขีัน้ตอน ดงัน้ี 

  1. สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตามหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม และศลิปกรรม โดยจาํนวน

หอ้งเรยีนจาํแนกตามศูนยแ์ละหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์– ศุกร ์และวนัเสาร ์– อาทติย ์รวม

จาํนวนทัง้สิน้ 195 หอ้งเรยีน  รายละเอยีดดงั ตาราง 1  
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ตาราง 1 จาํนวนหอ้งเรยีน จาํแนกตามศูนยแ์ละหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์- ศุกร ์และเสาร ์– อาทติย ์
 

ศนูยฝึ์กอาชพี กรุงเทพมหานคร 
อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม ศลิปกรรม รวม 

(หอ้ง) จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา 
          

0สวนลุมพนีิ 1 - 6 5 1 1 3 8 25 
0วดัวรจรรยาวาส - 1 5 6 2 1 3 5 23 

0บางพลดั 1 3 5 6 2 2 4 6 29 

0จตุจกัร01 - 1 1 - - - 6 9 17 

มนีบุร ี 2 1 5 5 1 2 6 7 29 

0วดัสทุธาวาส 2 3 4 1 1 1 5 9 26 

0รามคาํแหง 2 2 6 4 - - 3 7 24 

0วดัธรรมมงคล - 2 5 5 1 1 3 5 22 
          

รวม (หอ้ง) 8 13 37 32 8 8 33 56 195 
          

 

  2. จากนัน้กําหนดนกัศกึษามาเป็นกลุ่มตวัอย่าง หอ้งเรยีนละ 2 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืก

ตามสะดวก (Convenience Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ จาํนวน 390 คน รายละเอยีดดงัตาราง 2  

 

ตาราง 2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามศูนยฝึ์กอาชพีและหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์– ศุกร ์    

     และเสาร ์– อาทติย ์ 
 

ศนูยฝึ์กอาชพี กรุงเทพมหานคร 
อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม ศลิปกรรม รวม 

(คน) จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา 
          

0สวนลุมพนีิ 2 - 12 10 2 2 6 16 50 

0วดัวรจรรยาวาส - 2 10 12 4 2 6 10 46 

0บางพลดั 2 6 10 12 4 4 8 12 58 

0จตุจกัร01 - 2 2 - - - 12 18 34 

มนีบุร ี 4 2 10 10 2 4 12 14 58 

0วดัสทุธาวาส 4 6 8 2 2 2 10 18 52 

0หวัหมาก 4 4 12 8 - - 6 14 48 

0วดัธรรมมงคล - 4 10 10 2 2 6 10 44 
          

รวม (คน) 16 26 74 64 16 16 66 112 390 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 2.1 ลกัษณะของเครือ่งมอื เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม

ประเมนิค่า (Rating Scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ ในการ ศกึษาแรงจงูใจ

ในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสรา้ง

ของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ใน 3 ดา้น คอื  

แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร  

นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที ่1 และตอนที ่2 มลีกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-Ended 

Questionnaires) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขยีนตอบอยา่งอสิระ   

 2.2 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื           

  2.2.1 ศกึษาคน้ควา้จากดาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎหีลกัการ และงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อกําหนดขอบเขตการวจิยั และสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั คอื แบบสอบถาม ใหค้รอบคลุม

เน้ือหาและความมุง่หมายของการวจิยั                      

  2.2.2 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถาม โดยเขยีนขอ้คาํถามต่างๆ ใหค้รอบคลุมตวัแปร

และวตัถุประสงคข์องงานวจิยั                  

 2.3 นําแบบสอบถามฉบบัรา่ง เสนอใหป้ระธานและกรรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบ

เพื่อความเหมาะสม และนําไปปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ           

    2.4 นําแบบสอบถามทีแ่ก้ไข ปรบัปรุงแลว้ เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

หาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและเน้ือหา

ของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑก์ารกําหนดคะแนนความคดิเหน็ไวด้งัน้ี (องอาจ นยัพฒัน์. 2549: 147) 

  +1 หมายถงึ ขอ้คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีต่อ้งการวดั 

  0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีต่้องการวดั 

  -1 หมายถงึ   ขอ้คาํถามไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีต่อ้งการวดั 
 

  นําคะแนนทีไ่ดม้าแทนค่าในสตูร ดงัน้ี 

 

   
N

R
lOC ∑=  

 

   IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเครือ่งมอืกบัจดุประสงค ์                                             

   R    แทน คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน                                                    



 

 

59 

   ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ                                                

   N       แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

  จากนัน้บนัทกึผลการพจิารณาความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน ในแต่ละหวัขอ้แลว้นําไป

หาค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา หรอืดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยเลอืกขอ้คาํถามทีม่คี่ามากกว่า 

หรอืเท่ากบั 0.5 ซึง่สามารถใชไ้ดทุ้กขอ้  

 2.5 นําแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทัง้ในเรือ่งภาษาและเน้ือหาตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ชีย่ชาญ เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามทีถู่กตอ้งสมบรูณ์              

 2.6 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบแกไ้ขใหส้มบรูณ์ แลว้นําไปทดสอบ (Try-Out) กบันกัศกึษา 

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร วดัธรรมมงคล ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นําผลทีไ่ด ้

มาวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α - Coefficient) ของ ครอนบาค 

ไดค้่าความน่าเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.892 สาํหรบัผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจในการเขา้ศกึษา

หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นส่วนตวั ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.881 ดา้นอาชพี 

ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.886 และดา้นสงัคม ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.859 ซึง่ผลการหาค่า

ความน่าเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั และรายดา้น มคี่ามากกว่า 0.7 ขึน้ไป แสดงว่าแบบสอบถาม

มคีวามเชื่อมัน่ในระดบัทีย่อมรบัได ้จงึนําไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู      

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 3.1 ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒทําหนงัสอื

ขอความรว่มมอืไปยงัหวัหน้าศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร เพื่อขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหก้รอกแบบสอบถาม  

 3.2 การส่งแบบสอบถาม ไดส้่งพรอ้มหนงัสอืขออนุญาตใหก้บันกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

เพื่อใหก้รอกรายละเอยีดในวนัที ่15 ตุลาคม 2556 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2556 เป็นจาํนวนรวม 15 วนั  

 3.3 เมือ่ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามทีส่่งไป จาํนวน 390 ชุด และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา

จาํนวน 390 ชุด ซึง่สมบรูณ์ทุกฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100   

 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 

 วจิยันําแบบสอบถามทีร่วบรวมได ้มาดําเนินการ ดงัน้ี               

 4.1 นําแบบสอบถามทีไ่ดค้นืมา นํามาจดักระทาํขอ้มลู จาํนวน 390 ฉบบั เพือ่การวเิคราะห์

ขอ้มลู   

 4.2 การประมวลผลขอ้มลู ดว้ยวธิทีางสถติ ิคาํนวณทางเครือ่งคอมพวิเตอร ์รวบรวมสถติทิี่

เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
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  4.2.1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยวธิี

หาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

  4.2.2 วเิคราะหร์ะดบัแรงจงูใจในการเขา้เรยีนหลกัศุตรวชิาชพีระยะสัน้ โดยการหาค่าเฉลีย่ 

(Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  4.2.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของระดบัแรงจงูใจของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน 

โดยการทดสอบค่าท ี (t - test) เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชค้่าเอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษา

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 

   แบบสอบถามตอนน้ี ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบัแรงจงูใจ จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 

    คะแนน    5    หมายถงึ    ระดบัแรงจงูใจมากทีสุ่ด 

    คะแนน    4    หมายถงึ    ระดบัแรงจงูใจมาก 

    คะแนน    3    หมายถงึ    ระดบัแรงจงูใจปานกลาง   

    คะแนน    2    หมายถงึ    ระดบัแรงจงูใจน้อย   

    คะแนน    1    หมายถงึ    ระดบัแรงจงูใจน้อยทีสุ่ด 

   การแปลความหมายช่วงของคะแนน ผูว้จิยักําหนดเกณฑส์าํหรบัวดัระดบัแรงจงูใจในการ

เขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนักศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยใชเ้กณฑเ์ฉลีย่

เป็นตวัชีว้ดั ดงัน้ี  

    คะแนนเฉลีย่   4.50 – 5.00     หมายถงึ ระดบัแรงจงูใจมากทีสุ่ด   

    คะแนนเฉลีย่   3.50 – 4.49     หมายถงึ ระดบัแรงจงูใจมาก  

    คะแนนเฉลีย่   2.50 – 3.49     หมายถงึ ระดบัแรงจงูใจปานกลาง   

    คะแนนเฉลีย่   1.50 – 2.49     หมายถงึ ระดบัแรงจงูใจน้อย                                                                    

    คะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.49     หมายถงึ ระดบัแรงจงูใจน้อยทีสุ่ด 

     4.2.4 นําเสนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัแรงจงูใจแต่ละดา้น ของ

นกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด มาจดักลุ่มคาํตอบ แลว้ใช้

การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) แลว้แจกแจงความถีต่ามจาํนวนผูต้อบในแต่ละประเดน็ 

 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่        

 1. ค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นค่าสถติทิีบ่อกถงึสดัส่วนจาํนวนต่อรอ้ย ใชส้าํหรบัอธบิาย

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม           
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 2.  ค่าความถี ่(Frequency) เป็นค่าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพจากแบบสอบถามในตอนที ่3 

จากคําถามปลายเปิด   

 3.  ค่าเฉลีย่ (Mean) คอื ค่าคะแนนตวัหน่ึงซึง่เกดิจากการเอาค่าคะแนนทุกตวัมารวมกนัแลว้

หารดว้ยจาํนวนขอ้มลูทัง้หมด และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คอื รากทีส่องของ

ผลรวมของความแตกต่าง ระหว่างขอ้มลูดบิกบัค่าเฉลีย่ยกกําลงัสองหารดว้ยจาํนวนขอ้มลูทัง้หมด ใช้

อธบิายลกัษณะของระดบัแรงจงูใจในการศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร           

 4.  สถติสิาํหรบัวเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอื หาความเชื่อมัน่แบบสอบถาม โดยวธิสีมัประสทิธิ ์

แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค          

 5. สถติสิาํหรบัทดสอบสมมตฐิาน 

  5.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม โดยการทดสอบ

ค่าท ี(t - test) ใชท้ดสอบเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ และเวลาเรยีน 

  5.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่าสองกลุ่ม โดย

ใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F - test) ใชท้ดสอบเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีม่ากกว่าสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 

อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และหมวดวชิาชพี 

  5.3 หากพบความแตกต่างอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติแิลว้ ตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ โดยวธิขีองเชฟเฟ่ 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของ

นกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คอื แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และ

แรงจงูใจดา้นสงัคม รวมทัง้ศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของ

นกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้

หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน และเพื่อใหก้ารแปลความหมายขอ้มลูเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนด

สญัลกัษณ์ไวด้งัน้ี  
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

 n   แทน จาํนวนนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 Χ   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D.  แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 t   แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution  

 F  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F-distribution  

 df   แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of freedom)  

 SS  แทน  ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  

 MS  แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean of Square)  

 p  แทน ค่าความน่าจะเป็นทีส่ถติทิดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏเิสธสมมตฐิาน 

 *   แทน  มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัในครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิายโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่และ 

หาค่ารอ้ยละ 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหแ์รงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา ใน

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คอื ดา้นส่วนตวั ดา้นอาชพี และดา้นสงัคม โดยการหาค่า

คะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษา

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี 

และเวลาเรยีน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
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โดยใชส้ถติทิดสอบท ี และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ทีม่ากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใชส้ถติทิดสอบเอฟ หาความแตกต่าง อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ จงึทาํ

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ 

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของนักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน โดยการแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ ปรากฏผล ดงัแสดง

ในตาราง 3 
 

ตาราง 3 จาํนวนและค่ารอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มลูส่วนตวั 
 

ขอ้มลูส่วนตวั จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

     

1. เพศ     

    ชาย 90  23.08  

    หญงิ 300  76.92  
     

รวม 390  100.00  
      

     

2. อาย ุ     

    ตํ่ากว่า 20 ปี 11  2.82  

    20 – 25 ปี 37  9.49  

    26 – 40 ปี 168  43.08  

    41 – 60 ปี 150  38.46  

    มากกว่า 60 ปี  24  6.15  
     

รวม 390  100.00  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

     

3. ระดบัการศกึษา     

ระดบัประถมศกึษา 27  6.92  

ระดบัมธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า 131  33.59  

ระดบัปรญิญาตร ี 200  51.28  

สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี 32  8.21  
     

รวม  390  100.00  
      

     

4. อาชพี     

  รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 56  14.36  

รบัจา้ง 159  40.77  

คา้ขาย 67  17.18  

ยงัไม่ประกอบอาชพี 108  27.69  
     

รวม  390  100.00  
      

     

5. รายได ้     

ไมม่รีายได ้ 80  20.51  

น้อยกว่า 10,000 บาท 85  21.79  

10,001 - 20,000 บาท 121  31.03  

มากกวา่ 20,001 บาท 104  26.67  
     

รวม  390  100.00  
      

     

6. หมวดวชิาชพี     

หมวดวชิาชพีอุตสาหกรรม 50  12.82  

หมวดวชิาชพีคหกรรม 170  43.59  

หมวดวชิาชพีพาณชิยกรรม 24  6.15  

หมวดวชิาชพีศลิปกรรม 146  37.44  
     

รวม 390  100.00  
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

     

7. เวลาเรยีน     

  วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์     172  44.10  

    วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์   218  55.90  
     

รวม 390  100.00  
     

 

 จากตาราง 3 แสดงว่าขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีเ่ป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 76.92) และเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 23.08) นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาย ุ 26 – 40 ปี (รอ้ยละ 43.08) รองลงมามอีาย ุ41 – 60 ปี (รอ้ยละ 38.46) มี

การศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 51.28) รองลงมามกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

หรอื เทยีบเท่า (รอ้ยละ 33.59) 

 ส่วนอาชพี พบว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้ง (รอ้ยละ 40.77) 

รองลงมายงัไมป่ระกอบอาชพี (รอ้ยละ 27.69) สาํหรบัรายได ้พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มรีายได ้10,001 – 20,000 บาท (รอ้ยละ 31.03) รองลงมามรีายไดม้ากกว่า 20,001 บาท (รอ้ยละ 26.67)  

 ทางดา้นหมวดวชิาชพี พบวา่ นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกเรยีนหมวดวชิาชพี 

คหกรรม (รอ้ยละ 43.59) รองลงมาเลอืกเรยีนหมวดวชิาชพีศลิปกรรม (รอ้ยละ 37.44) และวนัเวลาในการเรยีน 

พบว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เรยีนในวนัเสารถ์งึวนัอาทติย ์(รอ้ยละ 55.90) และเรยีนใน

วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์(รอ้ยละ 44.10)      
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์แรงจงูใจในการเข้าศึกษาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ของนักศึกษา  

ในศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร  

  การวเิคราะหแ์รงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา ในศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร ในดา้นส่วนตวั ดา้นอาชพี และดา้นสงัคม โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ และค่า

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 4 – 7 
 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี 

     ระยะสัน้ของนกัศกึษา ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายดา้น 
      

แรงจงูใจ Χ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

    

1. ดา้นส่วนตวั   4.40 0.44 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.75 0.73 มาก 

3. ดา้นสงัคม 3.77 0.67 มาก 
    

รวม 3.98 0.49 มาก 
    

  

 จากตาราง 4 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ อยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น โดยนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจในดา้นส่วนตวั เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.40) 

รองลงมามแีรงจงูใจในดา้นสงัคม (Χ  = 3.77) และมแีรงจงูใจในดา้นอาชพีอยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่น

อนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 3.75)      
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี 

     ระยะสัน้ของนกัศกึษา ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ดา้นส่วนตวั 
 

ดา้นส่วนตวั   Χ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

     

1. มคีวามชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก 4.59 0.65 มากทีสุ่ด 

2. แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 4.14 0.79 มาก 

3. แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความรูข้องตนเอง 4.12 0.85 มาก 

4. ตอ้งการความภาคภมูใิจทีไ่ดส้รา้งชิน้งานดว้ยตนเอง 4.47 0.62 มาก 

5. ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 4.53 0.63 มากทีสุ่ด 

6. ตอ้งการมคีวามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยเรยีนมาก่อน 4.52 0.75 มากทีสุ่ด 

7. ตอ้งการเรยีนเพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 4.37 0.74 มาก 

8. ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 4.63 0.60 มากทีสุ่ด 

9. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 4.45 0.71 มาก 

10. ทีต่ ัง้ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สะดวกในการเดนิทาง 4.22 0.89 มาก 
    

รวม 4.40 0.44 มาก 
    

 

   จากตาราง 5 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.40) เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 4 ขอ้ และระดบัมาก 6 ขอ้ โดยนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจ

ในเรือ่งตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.63) รองลงมามแีรงจงูใจในเรือ่งมี

ความชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก (Χ  = 4.59) และมแีรงจงูใจในเรือ่งแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสม

กบัความรูข้องตนเอง อยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 4.12)      
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี 

     ระยะสัน้ของนกัศกึษา ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ดา้นอาชพี 
 

ดา้นอาชพี   Χ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

     

1. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปพฒันาอาชพีปจัจุบนั 3.93 1.04 มาก 

2. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปหารายไดพ้เิศษ 4.18 0.93 มาก 

3. ตอ้งการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อนําไป

ประกอบอาชพีใหม ่ๆ 4.25 0.86 มาก 

4. ตอ้งการความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน 3.46 1.19 ปานกลาง 

5. ตอ้งการเพิม่โอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีไดม้ากขึน้ 4.21 0.91 มาก 

6. ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชาํนาญในวชิาชพีทีเ่รยีน 4.27 0.87 มาก 

7. ตอ้งการเปลีย่นอาชพีใหมเ่มื่อสาํเรจ็การศกึษาแลว้ 3.44 1.18 ปานกลาง 

8. ตอ้งการนําวุฒบิตัรเพื่อไปสมคัรงาน 3.10 1.27 ปานกลาง 

9. แผนกวชิาชพีทีเ่ปิดสอน เป็นทีนิ่ยมของตลาดแรงงาน 3.72 1.07 มาก 

10. แผนกวชิาชพีทีเ่รยีน เกีย่วขอ้งกบัอาชพีของครอบครวั 2.93 1.43 ปานกลาง 
    

รวม 3.75 0.73 มาก 
    

 

   จากตาราง 6 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.75) เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ 

อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และระดบัปานกลาง 4 ขอ้ โดยนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในเรือ่ง

ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชาํนาญในวชิาชพีทีเ่รยีน และตอ้งการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อ 

นําไปประกอบอาชพีใหม่ๆ  เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.27 และ 4.25) ตามลําดบั รองลงมามแีรงจงูใจใน

เรือ่งตอ้งการเพิม่โอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีไดม้ากขึน้ (Χ  = 4.21) และมแีรงจงูใจในเรือ่งแผนก

วชิาชพีทีเ่รยีน เกีย่วขอ้งกบัอาชพีของครอบครวั อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 2.93)    
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี 

     ระยะสัน้ของนกัศกึษา ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ดา้นสงัคม 
 

ดา้นสงัคม   Χ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

     

1. ตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม ่ๆ  4.25 0.81 มาก 

2. ไดม้โีอกาสพดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น 4.22 0.79 มาก 

3. เพิม่ประสบการณ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น 4.13 0.85 มาก 

4. ตอ้งการทีจ่ะสรา้งมติรสมัพนัธก์บับุคคลอื่น 4.14 0.81 มาก 

5. ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 3.80 0.94 มาก 

6. ตอ้งการรูจ้กับุคคลทีห่ลากหลายต่างอาชพี 4.02 0.95 มาก 

7. ตอ้งการหลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่ 3.04 1.27 ปานกลาง 

8. ตอ้งการนําความรูท้างวชิาชพีไปช่วยเหลอืสงัคม 3.72 1.00 มาก 

9. ตอ้งการเปลีย่นบทบาททางดา้นสงัคม 3.29 1.16 ปานกลาง 

10. ความจาํเป็นจากการเปลีย่นบทบาท / ภาระ / หน้าที ่ทาง

สงัคม 3.11 1.25 ปานกลาง 
    

รวม 3.77 0.67 มาก 
    

 

   จากตาราง 7 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.77) เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ อยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ และระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจ

ในเรือ่งตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.25) รองลงมามแีรงจงูใจ

ในเรือ่งไดม้โีอกาสพูดคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น (Χ  = 4.22) และมแีรงจงูใจในเรือ่งตอ้งการ

หลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด (Χ = 3.04)    

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบแรงจงูใจในการเข้าศึกษาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ของนักศึกษา

ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ 

หมวดวิชาชีพ และเวลาเรียน  

  การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศูนยฝึ์ก

อาชพีกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน โดยใชส้ถติทิดสอบท ี เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน

เฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และเวลาเรยีน และสถติทิดสอบเอฟ เพื่อ
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ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม ขึน้ไป 

ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และหมวดวชิาชพี เมือ่พบความแตกต่าง อยา่งมนีัยสําคญั

ทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ ปรากฏผล ดงัแสดงในตาราง 

8 – 29 

 สมมตฐิานที ่1 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่เีพศต่างกนั 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 แสดงผล

ดงัตาราง 8 – 9  

 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา 

     โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตามเพศ 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

เพศ 

ชาย (n = 90) หญงิ(n = 300) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
       

1. ดา้นส่วนตวั   4.34 0.48 มาก 4.42 0.42 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.77 0.70 มาก 3.74 0.74 มาก 

3. ดา้นสงัคม 3.79 0.63 มาก 3.77 0.68 มาก 
       

รวม 3.97 0.46 มาก 3.98 0.49 มาก 
       

  

 จากตาราง 8 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึก

อาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.97, S.D. = 0.46) และนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.98, S.D. = 0.49) เช่นกนั เมือ่

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเพศชายมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั 
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ตาราง 9  การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรเพศ 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

เพศ 

t p 
ชาย 

(n = 90) 

หญงิ 

(n = 300) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
         

1. ดา้นส่วนตวั   4.34 0.48 มาก 4.42 0.42 มาก 1.504 0.133 

2. ดา้นอาชพี 3.77 0.70 มาก 3.74 0.74 มาก 0.312 0.755 

3. ดา้นสงัคม 3.79 0.63 มาก 3.77 0.68 มาก 0.218 0.828 
         

รวม 3.97 0.46 มาก 3.98 0.49 มาก 0.194 0.846 
         

  

 จากตาราง 9 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

เพศหญงิ มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและนักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ มี

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นส่วนตวั ดา้นอาชพี และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งไม่มนีัยสาํคญั

ทางสถติ ิ

 

 สมมตฐิานที ่2 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่อีายุต่างกนั 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 แสดงผล

ดงัตาราง 10 – 12  
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ตาราง 10 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรอายุ 
 

แรงจงูใจในการเขา้

เรยีนฝึกอาชพี 

อายุ 

  ตํ่ากว่า 20 ปี 

(n = 11) 

20 – 25 ปี 
(n = 37) 

26 – 40 ปี 

(n = 168) 

41 – 60 ปี 

(n = 150) 

มากกว่า 60 ปี  

(n = 24) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
                

1. ดา้นส่วนตวั   4.32 0.36 มาก 4.34 0.45 มาก 4.44 0.44 มาก 4.38 0.44 มาก 4.41 0.44 มาก 

2. ดา้นอาชพี 4.08 0.39 มาก 3.96 0.55 มาก 3.82 0.69 มาก 3.68 0.73 มาก 3.24 1.01 มาก 

3. ดา้นสงัคม 3.92 0.62 มาก 3.95 0.59 มาก 3.77 0.69 มาก 3.69 0.66 มาก 3.93 0.65 มาก 
                

รวม 4.11 0.31 มาก 4.08 0.42 มาก 4.01 0.49 มาก 3.92 0.49 มาก 3.86 0.57 มาก 
                

  

 จากตาราง 10 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 25 ปี, 26 – 40 ปี, 41 – 60 ปี และ มากกว่า 60 ปี มแีรงจงูใจใน

การเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.11) (Χ  = 4.08) (Χ  = 4.01) (Χ  = 3.92) (Χ  = 3.86) ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 25 ปี, 26 – 40 ปี, 41 – 60 ปี และ มากกว่า 60 ปี มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบั

มากทุกดา้น  

 



 

 

73 

 

ตาราง 11 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรอายุ 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นส่วนตวั   ระหว่างกลุ่ม 0.510 4 0.128 0.663 0.618 

 ภายในกลุ่ม 74.043 385 0.192   

 รวม 74.553 389    
        

       

2. ดา้นอาชพี ระหว่างกลุ่ม 10.648 4 2.662 5.253 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 195.107 385 0.507   

 รวม 205.755 389    
        

       

3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 2.860 4 0.715 1.606 0.172 

ภายในกลุ่ม 171.425 385 0.445   

 รวม 174.285 389    
        

       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.608 4 0.402 1.712 0.147 

ภายในกลุ่ม 90.398 385 0.235   

รวม 92.006 389    
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 11 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษา

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นส่วนตวั และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 ดงันัน้ จงึทาํการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ รายละเอยีด

แสดงผลดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ดา้นอาชพี  

     จาํแนกตามตวัแปรอายุ 
 

อายุ Χ  
ตํ่ากว่า 20 ปี 20 – 25 ปี 26 – 40 ปี 41 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี  

4.08 3.96 3.82 3.68 3.24 
       

ตํ่ากว่า 20 ปี 4.08  0.12 0.26 0.40 0.84* 

20 – 25 ปี 3.96   0.14 0.28 0.72* 

26 – 40 ปี 3.82    0.14 0.58* 

41 – 60 ปี 3.68          0.44 

มากกว่า 60 ปี  3.24      
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 12 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี 20 – 25 ปี และ 

26 – 40 ปี มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นอาชพีแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งที่

มอีายุมากกว่า 60 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บว่าแตกต่าง  

  

 สมมตฐิานที ่3 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่รีะดบั

การศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3 

แสดงผลดงัตาราง 13 – 17  
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ตาราง 13 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี 

ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา 

(n = 27) 

มธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า 

(n = 131) 

ปรญิญาตร ี

 (n = 200) 

สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

(n = 32) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 

1. ดา้นส่วนตวั  4.30 0.40 มาก 4.41 0.43 มาก 4.44 0.44 มาก 4.25 0.47 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.99 0.66 มาก 3.87 0.62 มาก 3.72 0.74 มาก 3.24 0.89 ปานกลาง 

4. ดา้นสงัคม 4.07 0.52 มาก 4.03 0.42 มาก 3.98 0.49 มาก 3.64 0.54 มาก 

รวม 4.30 0.40 มาก 4.41 0.43 มาก 4.44 0.44 มาก 4.25 0.47 มาก 

  

 จากตาราง 13 แสดงว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า ปรญิญาตร ี และสงูกว่าระดบั

ปรญิญาตร ีมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.30) (Χ  = 4.41) (Χ  = 4.44) และ (Χ  = 4.25) ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า และปรญิญาตร ีมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากเกอืบทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นอาชพี อยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ  = 3.24)  
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ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นส่วนตวั   ระหว่างกลุ่ม 1.242 3 0.414 2.179 0.090 

 ภายในกลุ่ม 73.312 386 0.190   

 รวม 74.553 389    
        

       

2. ดา้นอาชพี ระหว่างกลุ่ม 11.995 3 3.998 7.966 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 193.759 386 0.502   

 รวม 205.755 389    
        

       

3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 4.786 3 1.595 3.633 0.013* 

ภายในกลุ่ม 169.500 386 0.439   

 รวม 174.285 389    
        

       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.300 3 1.433 6.308 0.000* 

ภายในกลุ่ม 87.706 386 0.227   

รวม 92.006 389    
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 14 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ในดา้นอาชพี และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้น

ส่วนตวัแตกต่างกนั อยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

 ดงันัน้ จงึทําการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ รายละเอยีด

แสดงผลดงัตาราง 15 – 17  

 

 

 



 

 

77 

 

ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษาโดยรวม   

     จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา 
 

ประถมศกึษา 

 

มธัยมศกึษา 

หรอื เทยีบเท่า 

ปรญิญาตร ี

 

สงูกว่า 

ปรญิญาตร ี

Χ  4.07 4.03 3.98 3.64 
      

ประถมศกึษา 4.07  0.04 0.09 0.43* 

มธัยมศกึษาหรอื เทยีบเท่า 4.03   0.05 0.39* 

ปรญิญาตร ี 3.98    0.34* 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.64     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 15 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา

หรอืเทยีบเท่า และปรญิญาตร ีมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บว่า

แตกต่าง 

 

ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ดา้นอาชพี  

     จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา Χ  
ประถมศกึษา 

 

มธัยมศกึษา 

หรอื เทยีบเท่า 

ปรญิญาตร ี

 

สงูกว่า 

ปรญิญาตร ี

3.99 3.87 3.72 3.24 
      

ประถมศกึษา 3.99  0.12 0.27 0.75* 

มธัยมศกึษาหรอื เทยีบเท่า 3.87   0.15 0.63* 

ปรญิญาตร ี 3.72    0.48* 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.24     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 



 

 

78 

 

 จากตาราง 16 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา

หรอืเทยีบเท่า และปรญิญาตร ีมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นอาชพีแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบว่า

แตกต่าง 

 

ตาราง 17 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ดา้นสงัคม  

     จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา Χ  
ประถมศกึษา 

 

มธัยมศกึษา 

หรอื เทยีบเท่า 

ปรญิญาตร ี

 

สงูกว่า 

ปรญิญาตร ี

3.91 3.82 3.78 3.42 
      

ประถมศกึษา 3.91  0.09 0.13 0.49* 

มธัยมศกึษาหรอื เทยีบเท่า 3.82   0.04 0.40* 

ปรญิญาตร ี 3.78    0.36* 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.42     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 17 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา

หรอืเทยีบเท่า และปรญิญาตร ีมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นสงัคมแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบว่า

แตกต่าง  

 สมมตฐิานที ่4 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่อีาชพี

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่4 

แสดงผลดงัตาราง 18 – 20  
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ตาราง 18 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรอาชพี 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี 

อาชพี 

รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

(n = 56) 

รบัจา้ง 

 (n = 159) 

คา้ขาย 

(n = 67) 

ยงัไม่ประกอบอาชพี 

 (n = 108) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
             

1. ดา้นส่วนตวั  4.44 0.45 มาก 4.41 0.44 มาก 4.39 0.45 มาก 4.39 0.43 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.53 0.78 มาก 3.81 0.65 มาก 3.72 0.61 มาก 3.80 0.85 มาก 

4. ดา้นสงัคม 3.74 0.64 มาก 3.78 0.64 มาก 3.57 0.68 มาก 3.91 0.70 มาก 
             

รวม 3.90 0.49 มาก 4.00 0.45 มาก 3.89 0.45 มาก 4.03 0.55 มาก 
             

  

 จากตาราง 18 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ รบัจา้ง คา้ขาย และยงัไม่ประกอบอาชพี มแีรงจงูใจใน

การเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.90) (Χ = 4.00) (Χ = 3.89) และ (Χ = 4.03) ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ รบัจา้ง คา้ขาย และยงัไมป่ระกอบอาชพี มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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ตาราง 19 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรอาชพี 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นส่วนตวั   ระหว่างกลุ่ม 0.138 3 0.046 0.239 0.869 

 ภายในกลุ่ม 74.415 386 0.193   

 รวม 74.553 389    
        

       

2. ดา้นอาชพี ระหว่างกลุ่ม 3.519 3 1.173 2.239 0.083 

 ภายในกลุ่ม 202.236 386 0.524   

 รวม 205.755 389    
        

       

3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 4.693 3 1.564 3.561 0.014* 

ภายในกลุ่ม 169.592 386 0.439   

 รวม 174.285 389    
        

       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.168 3 0.389 1.655 0.176 

ภายในกลุ่ม 90.838 386 0.235   

รวม 92.006 389    
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 19 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษา

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นส่วนตวั และดา้นอาชพีแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ

 ดงันัน้ จงึทําการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ รายละเอยีด

แสดงผลดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ดา้นสงัคม  

    จาํแนกตามตวัแปรอาชพี 
 

อาชพี Χ  

รบัราชการ / 

รฐัวสิาหกจิ 

รบัจา้ง 

 

คา้ขาย 

 

ยงัไม่ประกอบ

อาชพี 

3.74 3.78 3.57 3.91 
      

ประถมศกึษา 3.74  0.04 0.17 0.17 

มธัยมศกึษาหรอื เทยีบเท่า 3.78   0.21 0.13 

ปรญิญาตร ี 3.57     0.34* 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.91     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 20 แสดงว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีย่งัไม่ประกอบอาชพี มแีรงจงูใจใน

การเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นสงัคมแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ / 

รฐัวสิาหกจิ รบัจา้ง และคา้ขาย อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บว่าแตกต่าง 
 

 สมมตฐิานที ่5 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่รีายได้

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่5 

แสดงผลดงัตาราง 21 – 24  
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ตาราง 21 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรรายได ้
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี 

รายได ้

ไมม่รีายได ้

 (n = 80) 

น้อยกว่า 10,000 บาท 

(n = 85) 

10,001 - 20,000  บาท 

 (n = 121) 

มากกว่า 20,001 บาท 

(n = 104) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
             

1. ดา้นส่วนตวั  4.43 0.43 มาก 4.29 0.49 มาก 4.44 0.44 มาก 4.43 0.38 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.78 0.87 มาก 3.94 0.62 มาก 3.83 0.57 มาก 3.48 0.79 ปานกลาง 

4. ดา้นสงัคม 3.90 0.76 มาก 3.74 0.68 มาก 3.82 0.58 มาก 3.64 0.66 มาก 
             

รวม 4.04 0.58 มาก 3.99 0.44 มาก 4.03 0.40 มาก 3.85 0.51 มาก 
             

  

 จากตาราง 21 แสดงว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มม่รีายได ้มรีายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท และมากกว่า 20,001 บาท 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.04) (Χ  = 3.99) (Χ  = 4.03) และ (Χ  = 3.85) ตามลําดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มม่รีายได ้มรีายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ส่วนนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดม้ากกว่า 20,001 บาท มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากเกอืบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นอาชพี อยูใ่น

ระดบัปานกลาง (Χ  = 3.48)  
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ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรรายได ้
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นส่วนตวั   ระหว่างกลุ่ม 1.385 3 0.462 2.435 0.064 

 ภายในกลุ่ม 73.169 386 0.190   

 รวม 74.553 389    
        

       

2. ดา้นอาชพี ระหว่างกลุ่ม 11.710 3 3.903 7.765 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 194.044 386 0.503   

 รวม 205.755 389    
        

       

3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 3.425 3 1.142 2.579 0.053 

ภายในกลุ่ม 170.861 386 0.443   

 รวม 174.285 389    
        

       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.383 3 0.794 3.422 0.017* 

ภายในกลุ่ม 89.623 386 0.232   

รวม 92.006 389    
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 22 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั 

อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นส่วนตวั และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสําคญั

ทางสถติ ิ

 ดงันัน้ จงึทําการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ รายละเอยีด

แสดงผลดงัตาราง 23 – 24  
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ตาราง 23 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวม  

     จาํแนกตามตวัแปรรายได ้
 

รายได ้ Χ  
ไมม่รีายได ้

น้อยกว่า 

10,000 บาท 

10,001 - 

20,000 บาท 

มากกว่า 

20,001 บาท 

4.04 3.99 4.03 3.85 
      

ไมม่รีายได ้ 4.04  0.05 0.01 0.19* 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.99   0.04 0.14* 

10,001 - 20,000 บาท 4.03    0.18* 

มากกว่า 20,001 บาท 3.85     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 23 แสดงวา่ นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่มรีายได ้มรีายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท 

และ 10,001 – 20,000 บาท มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างจากนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดม้ากกวา่ 20,001 บาท อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บว่า

แตกต่าง 

 

ตาราง 24 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ดา้นอาชพี      

     จาํแนกตามตวัแปรรายได ้
 

รายได ้ Χ  
ไมม่รีายได ้

น้อยกว่า 

10,000 บาท 

10,001 - 

20,000 บาท 

มากกว่า 

20,001 บาท 

3.78 3.94 3.83 3.48 
      

ไมม่รีายได ้ 3.78  0.16 0.05 0.30* 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.94   0.11 0.46* 

10,001 - 20,000 บาท 3.83    0.35* 

มากกว่า 20,001 บาท 3.48     
      

 

* หมายถงึ p < 0.05 
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 จากตาราง 24 แสดงว่า นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มรีายได ้มรีายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท  

และ 10,001 – 20,000 บาท มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นอาชพีแตกต่างจากนักศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดม้ากกว่า 20,001 บาท อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บว่า

แตกต่าง  

 

 สมมตฐิานที ่ 6 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีน

หมวดวชิาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบ

สมมตฐิานที ่6 แสดงผลดงัตาราง 26 – 27  
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ตาราง 25 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรหมวดวชิาชพีทีเ่รยีน 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี 

หมวดวชิาชพีทีเ่รยีน 

อุตสาหกรรม 

(n = 50) 

คหกรรม 

 (n = 170) 

พาณชิยกรรม 

(n = 24) 

ศลิปกรรม 

 (n = 146) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
             

1. ดา้นส่วนตวั  4.33 0.51 มาก 4.43 0.42 มาก 4.32 0.37 มาก 4.41 0.44 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.91 0.62 มาก 3.78 0.74 มาก 3.78 0.92 มาก 3.65 0.70 มาก 

4. ดา้นสงัคม 3.75 0.60 มาก 3.79 0.70 มาก 3.99 0.69 มาก 3.72 0.64 มาก 
             

รวม 4.00 0.46 มาก 4.00 0.50 มาก 4.03 0.53 มาก 3.93 0.47 มาก 
             

  

 จากตาราง 25 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีอุตสาหกรรม คหกรรม พาณชิยกรรม และศลิปกรรม มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.00) (Χ = 4.00) (Χ = 4.03) และ (Χ = 3.93) ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีอุตสาหกรรม คหกรรม พาณชิยกรรม และศลิปกรรม มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยู่ในระดบัมากทุกดา้น  
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ตาราง 26 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรหมวดวชิาชพีทีเ่รยีน 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นส่วนตวั   ระหว่างกลุ่ม 0.626 3 0.209 1.089 0.354 

 ภายในกลุ่ม 73.928 386 0.192   

 รวม 74.553 389    
        

       

2. ดา้นอาชพี ระหว่างกลุ่ม 2.886 3 0.962 1.831 0.141 

 ภายในกลุ่ม 202.868 386 0.526   

 รวม 205.755 389    
        

       

3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 1.656 3 0.552 1.234 0.297 

ภายในกลุ่ม 172.629 386 0.447   

 รวม 174.285 389    
        

       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.551 3 0.184 0.775 0.508 

ภายในกลุ่ม 91.455 386 0.237   

รวม 92.006 389    
       

 

* หมายถงึ p < 0.05 

 

 จากตาราง 26 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ใน

ดา้นส่วนตวั ดา้นอาชพี และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ 

 

 สมมตฐิานที ่7 นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ทีม่เีวลาเรยีน

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่7 

แสดงผลดงัตาราง 27 – 28 
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ตาราง 27 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของ 

     นกัศกึษา โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตามเวลาเรยีน 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

เวลาเรยีน 

วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์

 (n = 172) 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์

 (n = 218) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
       

1. ดา้นส่วนตวั   4.36 0.45 มาก 4.44 0.43 มาก 

2. ดา้นอาชพี 3.73 0.77 มาก 3.76 0.70 มาก 

3. ดา้นสงัคม 3.75 0.67 มาก 3.79 0.67 มาก 
       

รวม 3.95 0.47 มาก 4.00 0.50 มาก 
       

  

 จากตาราง 27 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัจนัทร ์ – วนัศุกร ์มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.95, S.D. = 0.47) และนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัเสาร ์ – วนัอาทติย ์ มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(Χ  = 4.00, S.D. = 0.50) เช่นกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีน

วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนนกัศกึษาทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น

เช่นกนั 
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ตาราง 28 การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้น  

     จาํแนกตามตวัแปรเวลาเรยีน 
 

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึก

อาชพี 

เวลาเรยีน 

t p 
วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์

 (n = 172) 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์

 (n = 218) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
         

1. ดา้นส่วนตวั   4.36 0.45 มาก 4.44 0.43 มาก 1.612 0.108 

2. ดา้นอาชพี 3.73 0.77 มาก 3.76 0.70 มาก 0.382 0.703 

3. ดา้นสงัคม 3.75 0.67 มาก 3.79 0.67 มาก 0.638 0.524 
         

รวม 3.95 0.47 มาก 4.00 0.50 มาก 0.966 0.335 
         

  

 จากตาราง 28 แสดงว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์และนกัศกึษาที่

เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนั

จนัทร ์– วนัศุกร ์และนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ในดา้นส่วนตวั ดา้นอาชพี และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ

 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการเรียนหลกัสูตร

วิชาชีพระยะสัน้ ในศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร 

 นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.97 จากแบบสอบถาม 

ทัง้หมด 390 ฉบบั ส่วนการนําเสนอผลการวเิคราะห ์ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเป็นแจกแจงความถี่ของจาํนวนคน 

ซึง่ผลการวเิคราะหเ์น้ือหา ดงัปรากฏในตาราง 29 – 31 
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ตาราง 29 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร  

    ดา้นส่วนตวั 
 

ลาํดบัที ่ ขอ้เสนอแนะ ความถี่ 
    

1 ควรสนบัสนุนทุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาทีต่อ้งการศกึษาต่อ แต่มปีญัหา

ในดา้นค่าใชจ้า่ยในการเรยีน 19 

 

2 ควรเปิดศนูยฝึ์กอาชพีใหค้รอบคลุมทัง้เขตกรงุเทพมหานคร 9  

3 ควรเพิม่งบประมาณซือ้อุปกรณ์ทีท่นัสมยัขึน้ 7  

4 ควรเพิม่ชัว่โมงในการเรยีนใหม้ากขึน้ เพื่อความเขา้ใจของผูเ้รยีน 5  

5 ตอ้งการใหม้วีชิาเพิม่หลากหลาย เป็นทางเลอืกใหผู้เ้รยีน 3  

6 ควรใหห้น่วยงานดา้นการศกึษารว่มมอืกบักรงุเทพมหานครในการเพิม่

ศกัยภาพการเรยีนรู ้ 2 

 

7 ตอ้งการใหศู้นยฝึ์กอาชพีจดัส่งนกัศกึษาทีผ่่านเกณฑเ์ขา้ทาํงานในสาขาที่

เรยีน 1 

 

8 นกัศกึษาบางคนนําความรูไ้ปใชไ้ดไ้มด่นีกั เน่ืองจากมทีกัษะ และมคีวาม

ชาํนาญน้อย จงึไมส่ามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เท่าทีค่วร 1 

 

9 นกัศกึษาบางคนยงัขาดโอกาสในการประกอบอาชพี เน่ืองจากไม่มเีงนิ

ลงทุน 1 

 

    

 

 จากตาราง 29 ผลการวเิคราะห ์ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

ดา้นส่วนตวั พบว่า นกัศกึษามขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด คอื ควรสนบัสนุนทุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาที่

ตอ้งการศกึษาต่อ แต่มปีญัหาในดา้นค่าใชจ้่ายในการเรยีน จาํนวน 19 คน รองลงมาคอื ควรเปิดศูนย์

ฝึกอาชพีใหค้รอบคลุมทัง้เขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 9 คน และน้อยทีสุ่ด คอื ตอ้งการใหศู้นยฝึ์กอาชพี

จดัส่งนกัศกึษาทีผ่า่นเกณฑเ์ขา้ทาํงานในสาขาทีเ่รยีน นกัศกึษาบางคนนําความรูไ้ปใชไ้ดไ้มด่นีกั เน่ืองจาก

มทีกัษะ และมคีวามชาํนาญน้อย จงึไมส่ามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร และ

นกัศกึษาบางคนยงัขาดโอกาสในการประกอบอาชพี เน่ืองจากไม่มเีงนิลงทุน จาํนวน 1 คน  
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ตาราง 30 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี กรงุเทพมหานคร  

     ดา้นอาชพี 
 

ลาํดบัที ่ ขอ้เสนอแนะ ความถี ่

    

1 ตอ้งการใหห้น่วยงานของรฐั รบัคนจากศูนยไ์ปทํางานยงัสถานประกอบการ

ต่างๆ 15 

 

2 ตอ้งการใหท้างศูนยม์กีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัตําแหน่งงานทีว่่างของสถาน

ประกอบการต่างๆ เช่น การตดิป้ายประกาศรบัสมคัรงานตามบอรด์ของศูนย ์ 11 

 

3 ทางศูนยค์วรมกีารจดันิทรรศการแสดงผลงานของนกัศกึษา เพื่อเผยแพร่

ผลงานของนกัศกึษาใหป้ระชาชนทัว่ไป หรอืสถานประกอบการไดร้บัรู ้ 7 

 

4 อยากใหรุ้่นพีห่รอืเพื่อนๆ ทีจ่บไปประกอบอาชพีใหก้ลบัมาพฒันารุ่นน้อง และ

มกีารป้อนงาน เพื่อเป็นอาชพีเสรมิใหแ้ก่รุ่นน้อง 5 

 

5 ควรมกีารแนะนําผูเ้รยีนเกีย่วกบัแนวทางในการประกอบอาชพี 3  

6 ควรใหม้วีทิยากรทีป่ระกอบอาชพีในแต่ละสาขาในชวีติประจาํวนัมาบรรยายถงึ

ประโยชน์ของการนําเอาวชิาทีเ่รยีนไปใชใ้นการประกอบอาชพี และขัน้ตอน

เริม่ตน้ของอาชพีทีเ่รยีน 1 

 

7 อยากใหเ้พิม่แผนกวชิาชพีทีม่คีวามนิยมในทอ้งตลาดใหท้นัยคุทนัสมยัมากขึน้ 

เพื่อเป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บันกัศกึษาหลากหลายอาชพี 1 

 

    

 

 จากตาราง 30 ผลการวเิคราะห ์ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

ดา้นอาชพี พบว่า นกัศกึษาต้องการใหห้น่วยงานของรฐั รบัคนจากศูนยฯ์ ไปทาํงานยงัสถานประกอบการ

ต่างๆ มากทีสุ่ด จาํนวน 15 คน รองลงมาคอื ตอ้งการใหท้างศูนยม์กีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัตําแหน่งงาน

ทีว่่างของสถานประกอบการต่างๆ เช่น การตดิป้ายประกาศรบัสมคัรงานตามบอรด์ของศูนย ์จาํนวน 

11 คน และน้อยทีสุ่ดคอื ควรใหม้วีทิยากรทีป่ระกอบอาชพีในแต่ละสาขาในชวีติประจาํวนัมาบรรยาย

ถงึประโยชน์ของการนําเอาวชิาทีเ่รยีนไปใชใ้นการประกอบอาชพี และขัน้ตอนเริม่ตน้ของอาชพีทีเ่รยีน 

และอยากใหเ้พิม่แผนกวชิาชพีทีม่คีวามนิยมในทอ้งตลาดใหท้นัยคุทนัสมยัมากขึน้ เพื่อเป็นทางเลอืก

ใหมใ่หก้บันกัศกึษาหลากหลายอาชพี จาํนวน 1 คน 
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ตาราง 31 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี กรงุเทพมหานคร       

     ดา้นสงัคม 
 

ลาํดบัที ่ ขอ้เสนอแนะ ความถี ่

    

1 ควรมกีารตดิต่อประสานงานกลุ่มอาชพี หรอืดงูานดา้นอื่นๆ ตลอดจนให้

นกัศกึษาไดฝึ้กงาน เพื่อใชเ้สรมิประสบการณ์หรอืประยุกตอ์าชพี 11 

 

2 ทางศูนยค์วรเผยแพรผ่ลงาน และนําเสอนผงงานต่างๆ ใหน้ายจา้งหรอืผูส้นใจ

ไดร้บัข่าวสารมากขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางสาํหรบัผูเ้รยีนและผูป้ระกอบการ 7 

 

3 ทางศูนยค์วรออกกฎระเบยีบในเรือ่งการแต่งกายของนักศกึษา เพื่อใหส้งัคม

มองภาพลกัษณ์ของศูนยฝึ์กใหด้ยีิง่ขึน้ 3 

 

4 ควรปลุกจติสาํนึกใหน้กัศกึษาช่วยกนัรกัษาสิง่ของเครือ่งใชใ้นภาควชิาทีเ่รยีน 

อกีทัง้ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และมคีวาม

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 1 

 

    

 
 

 จากตาราง 31 ผลการวเิคราะห ์ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

ดา้นสงัคม พบว่า นกัศกึษามขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด คอื ควรมกีารตดิต่อประสานงานกลุม่อาชพี หรอืดงูาน

ดา้นอื่นๆ ตลอดจนใหน้กัศกึษาไดฝึ้กงาน เพื่อใชเ้สรมิประสบการณ์หรอืประยุกตอ์าชพี จาํนวน 11 คน 

รองลงมาคอื ทางศูนยค์วรเผยแพร่ผลงาน และนําเสอนผงงานต่างๆ ใหน้ายจา้งหรอืผูส้นใจไดร้บัข่าวสาร

มากขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางสาํหรบัผูเ้รยีนและผูป้ระกอบการ จาํนวน 7 คน และน้อยทีสุ่ดคอื ควรปลุกจติสาํนึก

ใหน้กัศกึษาช่วยกนัรกัษาสิง่ของเครือ่งใชใ้นภาควชิาทีเ่รยีน อกีทัง้ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย และมคีวามช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั จาํนวน 1 คน 

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 จากการศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 1) ความมุง่หมายของการวจิยั 2) ประชากร

และกลุ่มตวัอย่าง 3) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 5) การวเิคราะห์

ขอ้มลู 6) สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู 7) อภปิรายผล และ 8) ขอ้เสนอแนะ โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่งแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะ

สัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คอื แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้น

อาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม 2) เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน 3) เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร  

      ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ทัง้ 8 ศูนย ์หลกัสตูร 80 ชัว่โมง เรยีนระหว่างวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์และระหว่างวนั

เสาร ์– วนัอาทติย ์ช่วงเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน 2556 จาํนวนนักศกึษาทัง้สิน้ 2,500 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 390 คน โดยการคํานวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตวัแทนของประชากร

ตามตารางสําเรจ็รปูของ ศริชิยั กาญจนวาส ี(2547: 105) ทีก่ําหนดค่าความคาดเคลื่อน ทีร่ะดบั .05 

สาํหรบัการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนกัศกึษา

ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม และศลิปกรรม 

โดยจาํนวนหอ้งเรยีนจาํแนกตามศูนยแ์ละหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์– ศุกร ์และวนัเสาร ์– อาทติย ์ 

รวมจาํนวนทัง้สิน้ 195 หอ้งเรยีน และกําหนดใหเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง หอ้งเรยีนละ 2 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืก

ตามสะดวก (Convenience Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ จาํนวน 390 คน รายละเอยีดดงัตาราง 32  
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ตาราง 32 จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามศูนยฝึ์กอาชพีและหมวดวชิาชพีทีเ่ปิดสอน วนัจนัทร ์– ศุกร ์  

     และเสาร ์– อาทติย ์ 
 

ศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร 
อุตสาหกรรม คหกรรม พานิชยกรรม ศลิปกรรม รวม 

(คน) จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา จ-ศ ส-อา 
          

0สวนลุมพนีิ 2 - 12 10 2 2 6 16 50 

0วดัวรจรรยาวาส - 2 10 12 4 2 6 10 46 

0บางพลดั 2 6 10 12 4 4 8 12 58 

0จตุจกัร01 - 2 2 - - - 12 18 34 

มนีบุร ี 4 2 10 10 2 4 12 14 58 

0วดัสทุธาวาส 4 6 8 2 2 2 10 18 52 

0หวัหมาก 4 4 12 8 - - 6 14 48 

0วดัธรรมมงคล - 4 10 10 2 2 6 10 44 
          

รวม (คน) 16 26 74 64 16 16 66 112 390 
          

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถามประเมนิค่า (Rating 

Scale) ตามแบบของ ลเิคริท์ (Likert) ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ ในการศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร

วชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 

3 ตอน คอื         

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี และเวลาเรยีน  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ใน 3 ดา้น คอื 

แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี กรงุเทพมหานคร  

นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที ่1 และตอนที ่2 มลีกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-Ended 

Questionnaires) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขยีนตอบอยา่งอสิระ   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี          

 1. ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒทําหนงัสอื

ขอความรว่มมอืไปยงัหวัหน้าศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร เพื่อขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหก้รอกแบบสอบถาม              
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 2. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยนําหนงัสอืขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ส่งไปยงัศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร และแจกแบบสอบถามใหก้บัเจา้หน้าทีศู่นย์

ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร พรอ้มทัง้อธบิายรายละเอยีดของแบบสอบถามในแต่ละตอน เพื่อใหน้กัศกึษา

กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น ตัง้แต่วนัที ่15 – 29 ตุลาคม 2556 และผูว้จิยั ไดน้ัดวนัมารบัแบบสอบถาม

คนืดว้ยตวัเอง โดยไดร้บัแบบสอบถามคนืจาํนวน 390 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100      

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีร่วบรวมได ้มาดําเนินการ ดงัน้ี   

 1. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไ่ดค้นืมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบแบบสอบถาม

ซึง่สามารถนําไปวเิคราะหไ์ด ้จาํนวน 390 ฉบบั        

 2. ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชก้ารคํานวณสถติทิางเครื่องคอมพวิเตอร ์ รวบรวมสถติทิี่

เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี                          

  2.1 ขอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร วเิคราะหด์ว้ยความถี่ 

(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) แลว้นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบตาราง ประกอบคาํบรรยาย    

  2.2 ขอ้มลูแรงจงูใจในการเขา้เรยีน วเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม แลว้นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบ ตาราง 

ประกอบคําบรรยาย        

  2.3 ขอ้มลูทีเ่ป็นแบบสอบถามปลายเปิด รวบรวมขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีน

หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ จะใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา แลว้แจกแจงความถี่ 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวจิยั เรือ่ง แรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนักศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี 

กรงุเทพมหานคร สรุปได ้ดงัน้ี 

 1. นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (300 คน) รอ้ยละ 76.92 มอีายุระหว่าง 

26 – 40 ปี (168 คน) รอ้ยละ 43.08 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(200 คน) รอ้ยละ 51.28 

ส่วนอาชพี พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้ง (159 คน) รอ้ยละ 40.77 มรีายไดส้่วนใหญ่ 10,001 

ถงึ 20,000 บาท (121 คน) รอ้ยละ 31.03 ทางดา้นหมวดวชิาชพี พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกเรยีนหมวดวชิาชพี 

คหกรรม (170 คน) รอ้ยละ 43.59 และวนัเวลาในการเรยีน พบว่า ส่วนใหญ่เรยีนในวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์ 

(218 คน) รอ้ยละ 55.90  

 2. นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนย ์

ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

โดยนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจในดา้นส่วนตวั เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.40) รองลงมามแีรงจงูใจ
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ในดา้นสงัคม (Χ  = 3.77) และมแีรงจงูใจในดา้นอาชพีอยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 3.75) 

 เมือ่พจิารณาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร เป็นรายดา้น สามารถสรปุผลได ้ดงัน้ี 

  1. ดา้นส่วนตวั พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.40) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า นักศกึษามแีรงจงูใจในเรื่องต้องการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ เป็นอนัดบัแรก 

(Χ  = 4.63) รองลงมามแีรงจงูใจในเรือ่งมคีวามชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก (Χ  = 4.59) และมี

แรงจงูใจในเรือ่งแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความรูข้องตนเอง อยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่น

อนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 4.12) 

  2. ดา้นอาชพี พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ใน

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ในดา้นอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.75) เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในเรือ่งตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชํานาญในวชิาชพีทีเ่รยีน และ

ตอ้งการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อนําไปประกอบอาชพีใหม่ๆ  เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.27 

และ 4.25) ตามลาํดบั รองลงมามแีรงจงูใจในเรือ่งตอ้งการเพิม่โอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีได้ 

มากขึน้ (Χ  = 4.21) และมแีรงจงูใจในเรือ่งแผนกวชิาชพีทีเ่รยีน เกี่ยวขอ้งกบัอาชพีของครอบครวั อยูใ่น

ระดบัปานกลาง แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด (Χ  = 2.93)      

  3. ดา้นสงัคม พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ใน 

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ในดา้นสงัคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในเรือ่งตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  เป็นอนัดบัแรก 

(Χ  = 4.25) รองลงมามแีรงจงูใจในเรือ่งไดม้โีอกาสพดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น (Χ  = 4.22) 

และมแีรงจงูใจในเรือ่งตอ้งการหลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อยูใ่นอนัดบั

ทา้ยสุด (Χ  = 3.04)   

 3. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา ศูนย์

ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี และ

เวลาเรยีน  พบว่า 

  3.1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและรายดา้น

แตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ              

  3.2 นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนั

อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิส่วนรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นส่วนตวั 

และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ         

  3.3 นกัศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักศกึษาทีม่รีะดบั

การศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพี และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อย่างมี
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นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วน ดา้นส่วนตวัแตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิ    

  3.4 นกัศกึษาทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นสงัคมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นส่วนตวั 

และดา้นอาชพีแตกต่างกนั อยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ         

  3.5 นกัศกึษาทีม่รีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีม่รีายไดต่้างกนั มี

แรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วน

ดา้นส่วนตวั และดา้นสงัคมแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ        

  3.6 นกัศกึษาทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม

และรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ           

  3.7 นกัศกึษาทีม่เีวลาเรยีนต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและรายดา้น

แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ            

 4. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร จากผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้หมด 390 คน ผูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบั

การเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.97 สรปุไดด้งัน้ี    

  ด้านส่วนตวั ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ มากทีสุ่ด 

คอื ควรสนับสนุนทุนการศกึษาใหก้บันักศกึษาทีต่อ้งการศกึษาต่อ แต่มปีญัหาในดา้นค่าใชจ้่ายในการเรยีน 

จาํนวน 19 คน รองลงมาคอื ควรเปิดศูนยฝึ์กอาชพีใหค้รอบคลุมทัง้เขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 9 คน  

  ด้านอาชีพ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ มากทีสุ่ด 

คอื นกัศกึษาตอ้งการใหห้น่วยงานของรฐั รบัคนจากศูนยฯ์ ไปทํางานยงัสถานประกอบการต่างๆ มากทีสุ่ด 

จาํนวน 15 คน รองลงมาคอื ตอ้งการใหท้างศูนยม์กีารประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัตําแหน่งงานทีว่่างของ

สถานประกอบการต่างๆ เช่น การตดิป้ายประกาศรบัสมคัรงานตามบอรด์ของศูนย ์จาํนวน 11 คน    

  ด้านสงัคม ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ มากทีสุ่ด 

คอื ควรมกีารตดิต่อประสานงานกลุ่มอาชพี หรอืดงูานดา้นอื่นๆ ตลอดจนใหน้ักศกึษาไดฝึ้กงาน เพื่อใช้

เสรมิประสบการณ์หรอืประยุกตอ์าชพี จาํนวน 11 คน รองลงมาคอื ทางศูนยค์วรเผยแพร่ผลงาน และ

นําเสอนผงงานต่างๆ ใหน้ายจา้งหรอืผูส้นใจไดร้บัข่าวสารมากขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางสําหรบัผูเ้รยีนและ

ผูป้ระกอบการ จาํนวน 7 คน  

 

การอภิปรายผล  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนักศกึษา 

ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีนํ่าเสนออภปิราย ดงัน้ี  
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 1. นกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร มแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ทีศู่นยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร

กําหนดขึน้ สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปจัจุบนั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษา เมือ่เรยีนจบ

หลกัสตูรแลว้สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปช่วยแกป้ญัหา และอุปสรรคทีต่นประสบอยูใ่นปจัจบุนัใหบ้รรลุ

และประสบผลสาํเรจ็ ตลอดจนใหต้นเองทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมในปจัจุบนัทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลง

ไปอยา่งมาก ทาํใหทุ้กคนตอ้งดิน้รนขวนขวาย ศกึษาหาความรู ้เพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง ผลการวจิยัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา พนัธุเ์อีย่ม (2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจ

ในการเลอืกเรยีนสาขาวชิาการโรงแรมของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

พบว่า นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

อาจเป็นเพราะว่าพืน้ฐานความรูเ้ดมิ และรายไดข้องนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต

วงัไกลกงัวล อยูใ่นช่วงเดยีวกนักบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง จงึทาํใหผ้ลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกนั และ

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งแรงจงูใจในการเขา้เรยีนของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา ของฮลู (Houle) นกัการศกึษา

ผูใ้หญ่ทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่พบว่า ผูใ้หญ่เขา้มาเรยีนดว้ยแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

1) มาเรยีนอย่างมเีป้าหมาย (Goal Oriented) หมายถงึ มาเรยีนเพราะตอ้งการเพิม่พนูความรูท้กัษะ

ดา้นวชิาชพี โดยหวงัทีจ่ะนําความรูไ้ปใชก้บัหน้าทีก่ารงานหรอืชวีติประจาํวนั 2) มาเรยีนเพื่อตอ้งการ

เขา้รว่มกจิกรรม (Activity Oriented) หมายถงึ มาเรยีนเพราะชอบบรรยากาศของการศกึษา ชอบเขา้สงัคม 

ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น หรอืตอ้งการมเีพื่อน 3) มาเรยีนเพราะตอ้งการทีจ่ะรูห้รอืเพื่อหาความรู ้

(Learning Oriented) หมายถงึ มาเรยีนเพราะมใีจรกัเรยีนตอ้งการใชค้วามสามารถในการเรยีนทีม่อียู่

ใหม้ากทีสุ่ดนัน่เอง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยนกัศกึษามแีรงจงูใจ ในดา้นส่วนตวั เป็นอนัดบัแรก รองลงมามี

แรงจงูใจในดา้นสงัคม และมแีรงจงูใจ ในดา้นอาชพีอยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด ผลการวจิยัน้ี

ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ราตร ีกลิน่ประทุม (2545: 72) ทีท่าํการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน

สาขาวชิาการตลาดของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พบว่า แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน

สาขาวชิาการตลาดของนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาชพี

เป็นแรงจงูใจสงูสุด รองลงมาคอื ดา้นส่วนตวั ดา้นสงัคมและดา้นอื่นๆ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มอายุ

ของผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนั จงึทาํใหผ้ลการวจิยัมคีวามขดัแยง้กนั และยงัขดัแยง้กบังานวจิยัของสถาบนั 

การศกึษาผูใ้หญ่แห่งชาตขิองประเทศองักฤษ หรอื NIAE (สุปราณ ีประชติครบุร.ี  2546: 35; อา้งองิจาก 

National Institute for Adult Education.  1970) ทีไ่ดท้าํการสาํรวจเหตุผลทีท่าํใหผู้ใ้หญ่เขา้เรยีนใน

สถานศกึษา พบว่า เหตุจงูใจดา้นอาชพี (Vocational Motives) เป็นเหตุจงูใจทีส่าํคญัทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ 

เพื่อพฒันาตนเอง และความตอ้งการเขา้รว่มสงัคม (Social Motives) ส่วนเหตุผลอื่น อาทเิช่น มาเรยีน

เพราะมเีวลาว่างช่วงนัน้พอด ีหรอืสนใจกจิกรรมนัน้เป็นพเิศษอยูแ่ลว้ ซึง่ผูว้จิยัขอนําเสนอการอภปิราย

เป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นส่วนตวั ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนักศกึษามแีรงจงูใจ
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อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คอื ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ มคีวามชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก 

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และตอ้งการมคีวามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยเรยีนมาก่อน ทีเ่ป็นเช่นน้ี

เพราะหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสามารถ

นําความรูท้ีไ่ดศ้กึษาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั อกีทัง้ยงัใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ตลอดจน

สามารถเลอืกเรยีนแผนกวชิาชพีทีต่นชื่นชอบไดอ้ยา่งอสิระ และยงัเป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา

หาความรูใ้หม่ๆ  ทีผู่เ้รยีนยงัไมเ่คยไดเ้รยีนรู ้นอกจากน้ียงัสามารถนําความรูไ้ปพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

เพื่อนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้

ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ในดา้นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารเ์คนวารด์ และ เมอรเ์รยีม (วชุิตา นาคเถื่อน.  2549: 33; อา้งองิจาก 

Darkenwald; & Merriam.  1982: 128 – 130) ทีท่าํการศกึษา เหตุผลการเขา้เรยีนต่อของผูใ้หญ่ทัง้ที่

กําลงัจะเขา้เรยีนและทีก่ําลงัเรยีนอยู ่ พบว่า ผูท้ีก่ําลงัจะเขา้เรยีนมเีหตุผลในการเขา้เรยีนดา้นชุมชน 

ดา้นส่วนตวัและดา้นเพื่อความรูอ้ยูใ่นระดบัสงูสุด ส่วนดา้นอาย ุพบว่า ผูท้ีม่อีายสุงูใหค้วามสาํคญักบั

ดา้นส่วนตวั ดา้นชุมชนและดา้นความรูเ้ชงิวฒันธรรม และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอด็ดี ้(Eaddy. 

1969: 2958 – 2959) ทีท่าํการศกึษาวจิยัองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของนกัเรยีนเกษตรกรรม

ในรฐัหลุยสเ์ซยีนา พบว่า การเลอืกอาชพีของนกัเรยีน สาํคญัอยูท่ีค่วามสนใจส่วนตวั ความพงึพอใจ และ

รายได ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฮลู (Houle.  1961: 15 – 16) ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี ค.ศ. 1960 พบว่า ผูใ้หญ่เขา้มาเรยีนเพราะตอ้งการเพิม่พนูความรู้

ทกัษะดา้นวชิาชพี โดยหวงัทีจ่ะนําความรูไ้ปใชก้บัหน้าทีก่ารงานหรอืชวีติประจาํวนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ สุวรรณ ียวุเมธาว ี(2547: 59 – 60) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน 

สาขาวชิาการบญัช ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน พบว่า นกัเรยีนมี

แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน สาขาวชิาการบญัช ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 

ดา้นส่วนตวัอยูใ่นระดบัมาก                    

  1.2 ดา้นอาชพี พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ใน

ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ในดา้นอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนักศกึษามแีรงจงูใจในเรือ่ง

ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชาํนาญในวชิาชพีทีเ่รยีน และตอ้งการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อ

นําไปประกอบอาชพีใหม่ๆ  เป็นอนัดบัแรก ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปเพิม่ทกัษะ และความชํานาญ ใน

การประกอบวชิาชพี ตลอดจนสามารถนําหลกัสตูรทีเ่รยีนไปเพิม่พูนความรู ้เพื่อนําไปใชป้ระกอบอาชพี

ใหม่ๆ  เพราะปจัจบุนัการประกอบอาชพีมคีวามสําคญัต่อการดาํรงชวีติของคนเรา จงึทาํใหค้นเราตอ้ง

ดิน้รนขวนขวาย ศกึษา หาความรูใ้หก้บัตนเอง เพื่อจะไดนํ้าความรูไ้ปประกอบอาชพี เพื่อเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง

ใหก้บัตนเอง และครอบครวั ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร

วชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของ ฮลู (Houle.  1961: 15 – 16) ทีก่ล่าววว่า แรงจงูใจในการเขา้เรยีนของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา 

เมือ่ปี ค.ศ. 1960 พบว่า ผูใ้หญ่เขา้มาเรยีนเพราะตอ้งการทีจ่ะรูห้รอืเพื่อหาความรู ้(Learning Oriented) 
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เพราะมใีจรกัเรยีนตอ้งการใชค้วามสามารถในการเรยีนทีม่อียูใ่หม้ากทีสุ่ด และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ โรเจอร ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2544: 46 – 48; อา้งองิจาก Roger.  1979: 13 – 20) ทีก่ล่าวถงึ เหตุผล

เกีย่วกบันักศกึษาทีก่ลบัเขา้มาเรยีนใหมอ่กีครัง้ ไวใ้นหนังสอื Adult Learning ว่าเกดิจากแรงจงูใจดา้น

อาชพี (Vocational Motives) เพื่อช่วยส่งเสรมิโอกาสความก้าวหน้าในอาชพี การงานทีด่ําเนินอยู่แลว้ 

และจากการสํารวจขอ้มลูของสถาบนัศกึษาผูใ้หญ่แห่งชาตใินประเทศองักฤษ (NIAE : National Institute 

of Adult Education) ปรากฏว่าประมาณรอ้ยละ 10 ของนักศกึษาใหเ้ขา้มาเรยีนดว้ยความมุง่มัน่เกี่ยวกบั

ความก้าวหน้าในงานและอาชพีนัน่เอง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสะรญิญา บูรณกติ ิ(2546: 

บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ พบว่า ความคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพีศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ ดา้นการนําความรูไ้ปใชเ้พื่อประกอบอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

  1.3 ดา้นสงัคม ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพี

ระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ในดา้นสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนักศกึษามแีรงจงูใจ

ในเรือ่งตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  และไดม้โีอกาสพดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กบัผูอ้ื่น เป็นอบัดบัแรกๆ ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนรูร้ว่มกนั อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้ดูคุย 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั นอกจากน้ีผูเ้รยีนยงัมคีวามตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ  ใน

สภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  เพื่อทีจ่ะไดนํ้ามาพฒันา และปรบัปรงุการทํางานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร ในดา้นสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฮลู (Houle.  1961: 

15 – 16) ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจในการเขา้เรยีนของผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี ค.ศ. 1960 พบว่า ผูใ้หญ่

เขา้มาเรยีนเพราะชอบบรรยากาศของการศกึษา ชอบเขา้สงัคม ตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโรเจอร ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2544: 46 – 48; อา้งองิจาก Roger.  1979: 13 – 20) 

ทีก่ล่าวถงึ เหตุผลเกีย่วกบันกัศกึษาทีก่ลบัเขา้มาเรยีนใหมอ่กีครัง้ ไวใ้นหนงัสอื Adult Learning ว่า 

เกดิจากแรงจงูใจดา้นสงัคม (Social Motives) เพื่อมโีอกาสพบเพื่อนใหมเ่พื่อรูจ้กักบัครผููส้อน ตลอดจน

บรรยากาศทีแ่ปลกออกไปจากชวีติประจาํวนั และในขณะเดยีวกนักม็แีรงจงูใจในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา

สมองและสตปิญัญา (Intellectual Motives) แทรกอยูด่ว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวรรณี    

ยวุเมธาว ี(2547: 59 – 60) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีน สาขาวชิาการบญัช ีหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน พบวา่ นกัเรยีนมแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีน สาขาวชิา

การบญัช ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน ดา้นสงัคม อยูใ่นระดบัมาก 

  2. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของนกัศกึษา ศนูย์

ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร ทัง้ 3 ดา้น จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้หมวดวชิาชพี 

และเวลาเรยีน ดงัน้ี 

  2.1 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และนกัศกึษาทีเ่ป็น
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กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งไมม่ี

นยัสําคญัทางสถติ ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่1    

   การทีน่กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมเีพศต่างกนัมรีะดบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร 

วชิาชพีระยะสัน้ ไมแ่ตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะสภาพสงัคมในปจัจบุนัเพศชายและเพศหญงิมสีทิธิ

เท่าเทยีมกนั ในการประกอบอาชพี การหารายได ้การเขา้รว่มกจิกรรม และการดําเนินชวีติในแบบต่างๆ  

รวมถงึการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษากเ็ช่นกนั ไมว่่าเพศชายและเพศหญงิยอ่มมสีทิธใินการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพีไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษาเพศชายและเพศหญงิ มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา พนัธุเ์อีย่ม (2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจ

ในการเลอืกเรยีนสาขาวชิาการโรงแรมของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งไม่มี

นยัสําคญัทางสถติ ิและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ สุวนิท ์(2548: บทคดัยอ่) ทําการศกึษา

เรือ่ง องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ของนกัเรยีนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบุ์ร ีจงัหวดัสงิหบุ์ร ีพบว่า องคป์ระกอบทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์

ต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญงิ ดงันัน้เพศ จงึไมใ่ช่ปจัจยั

สาํคญัทีส่่งผลต่อการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษาในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

  2.2 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุพบว่า นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

นกัศกึษาทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 25 ปี และ 26 – 40 ปี มแีรงจงูใจ ในดา้นอาชพีแตกต่างจาก

นกัศกึษาทีม่อีายมุากกว่า 60 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่2 ส่วนดา้นอื่นๆ แตกต่างกนั อยา่งไม่มี

นยัสําคญัทางสถติ ิ    

   การทีน่ักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมอีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

ไม่แตกต่างกนันัน้ อาจเน่ืองมาจากอายุของผูเ้รยีนมไิดเ้ป็นตวัแปรและอุปสรรคทีส่ําคญั ในการทีจ่ะทําให้

ผูเ้รยีนมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีแตกต่างกนั นอกจากน้ีผูเ้ขา้เรยีนทุกวยัต่างกม็คีวามตอ้งการ

ทีจ่ะพฒันาตนเอง เพื่อนําความรูท้ีไ่ดม้าพฒันาอาชพีใหเ้กดิประสทิธภิาพ หรอืนําความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี  

เพื่อเพิม่รายได ้หรอืหารายไดพ้เิศษ เพราะฉนัน้นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั ยอ่มตอ้งเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์

เพื่อใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่สอดลอ้งกบัความจาํเป็นและหลกัการของการศกึษา

ตลอชวีติของ สนอง โลหติวเิศษ (2544: 32) ทีก่ล่าวว่า ความจาํเป็นของการศกึษาตลอดชวีติ แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น คอื ดา้นปรชัญา เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไมว่่าจะเป็น

ทางดา้นสงัคม เทคโนโลย ีขา่วสารขอ้มลู และเศรษฐกจิ ดา้นจติวทิยา เพื่อใหท้ราบถงึความสามารถ

ในการเรยีนรูข้องมนุษย ์ดา้นสงัคมและวฒันธรรม เพื่อใหม้นุษยร์ูจ้กัเลอืกสรรสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บั

ตนเอง เพื่อใหม้กีารมองโลกใหก้วา้งขึน้ และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ดา้นเศรษฐกจิ เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชพี
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ไดอ้ยา่งมทีกัษะ อาจมาจากการฝึกอบรม การศกึษานอกระบบ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัและจะตอ้ง

ทาํต่อเน่ืองตลอดชวีติ และสําหรบันักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีแตกต่างกนั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื นกัศกึษาทีม่อีายตุํ่ากว่า 

20 ปี, 20 – 25 ปี และ 26 – 40 ปี มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นอาชพีแตกต่างจาก

นกัศกึษาทีม่อีายุมากกว่า 60 ปี อาจเน่ืองมากจากนกัศกึษาทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 25 ปี และ 26 – 40 ปี 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ดา้นอาชพีแตกต่างจากนกัศกึษาทีม่อีายุมากกว่า 60 ปี ทีเ่ป็นเช่นน้ี

เพราะนกัศกึษาทีม่อีายตุํ่ากวา่ 20 ปี และ 20 – 25 ปี บางคนยงัไมไ่ดป้ระกอบอาชพีตอ้งอาศยัผูป้กครอง 

หรอืพ่อแมเ่ลีย้งด ู ส่วนนกัศกึษาทีม่อีาย ุ 26 – 40 ปี ซึง่อาจทํางานไดไ้ม่นานนกั อกีทัง้ยงัอยูใ่นวยัที่

กําลงัสรา้งครอบครวั ดงันัน้นกัศกึษากลุ่มน้ีจงึมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี เพื่อนําความรูไ้ปประกอบอาชพี 

หรอืพฒันาอาชพีใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ หรอืหารายไดเ้สรมิ ส่วนนกัศกึษา

ทีม่อีายมุากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่เกษยีณอายงุานแลว้ แต่อาจตอ้งการเรยีนเพื่อหาความรูใ้หม่ๆ  การใช้

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ หรอืเรยีนเพื่อหาเพื่อนใหม ่หารายไดเ้สรมิ ดงันัน้จงึอาจมแีรงจงูใจน้อยกว่า

นกัศกึษาทีม่อีายตุํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 25 ปี และ 26 – 40 ปี ทีเ่รยีนเพื่อทีจ่ะนําความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโรเจอร ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2544: 46 – 48; อา้งองิจาก Roger.  1979: 

13 – 20) ทีก่ล่าวถงึ เหตุผลเกีย่วกบันกัศกึษาทีก่ลบัเขา้มาเรยีนใหมอ่กีครัง้ ไวใ้นหนงัสอื Adult Learning 

ว่า แรงจงูใจดา้นอาชพี (Vocational Motives) เป็นแรงจงูใจทีม่คีวาม สําคญัอย่างมากในการทําใหผู้ใ้หญ่

แสวงหาความรูโ้ดยการเขา้รบัการศกึษาอกีครัง้ โดยเฉพาะในกลุ่มผูใ้หญ่วยัตน้ ทัง้น้ีกเ็พราะว่า จะช่วย

ส่งเสรมิโอกาสความกา้วหน้าในอาชพี การงานทีด่าํเนินอยูแ่ลว้ จากการสาํรวจขอ้มลูของสถาบนัศกึษา

ผูใ้หญ่แห่งชาต ิในประเทศองักฤษ (NIAE : National Institute of Adult Education) ปรากฏว่าประมาณ

รอ้ยละ 10 ของนกัศกึษาใหเ้ขา้มาเรยีนดว้ยความมุง่มัน่เกีย่วกบัความกา้วหน้าในงานและอาชพีนัน่เอง 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สะรญิญา บรูณกติ ิ(2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงั

ในการนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร สวนลุมพนีิ พบว่า ความคาดหวงั

ในการนําความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพีศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร สวนลุมพนีิ ดา้นการนําความรู้

ไปใชเ้พื่อประกอบอาชพีแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

  2.3 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า นักศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

ในดา้นอาชพี และดา้นสงัคม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ขอ้ที ่3 ส่วน ดา้นส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิ  

   การทีน่กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี แตกต่างกนันัน้ เพราะแรงจงูใจเป็นผลของประสบการณ์และการเรยีนรูโ้ดยตรง ทีเ่ป็นเช่นน้ี

เพราะนกัศกึษาทีม่กีารศกึษาน้อย โดยเฉพาะนกัศกึษาทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา

หรอืเทยีบเท่า ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระดบัล่าง มรีายไดน้้อย จงึตอ้งการทีจ่ะศกึษาหาความรูท้าง 



   103 

ดา้นอาชพี เพื่อพฒันาทกัษะทัง้ทางดา้นอาชพีและดา้นความรู ้เพื่อทีจ่ะหางานไดง้่ายขึน้ และประกอบอาชพี

ไดด้ขี ึน้ หรอืเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ตนเอง นอกจากน้ีกลุ่มนกัศกึษาดงักล่าว ยงัตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นบทบาท

ทางสงัคม อกีทัง้ยงัตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม และ

พฒันาตนเอง ใหป้ระสบความสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ซึง่ขด้แยง้กบังานวจิยัของ กาญจนา พนัธุเ์อีย่ม 

(2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนสาขาวชิาการโรงแรมของนกัศกึษา

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตวงัไกลกงัวล พบว่า นกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานความรูเ้ดมิต่างกนัมแีรงจงูใจ

ในการเลอืกเรยีน มแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทาง

สถติ ิแต่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เตมิศกัดิ ์คทวณชิ (2546: 152 – 155) ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้

เน่ืองจากแต่ละคนมคีวามตอ้งการส่วนตวัทีไ่มเ่หมอืนกนั เพราะว่าแต่ละคนได ้รบัการเรยีนรูจ้ากสงัคม

และสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัไป อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุวรรณา สุภาพจน์ (2546: 15 – 16) 

ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสงัคม แมแ้ต่ในสงัคมเดยีวกนั แรงจงูใจ

ของแต่ละบุคคล กย็งัมคีวามแตกต่างกนัแลว้แต่ประสบการณ์การเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล หรอืของสงัคม

แต่ละสงัคม ทัง้น้ีเพราะแรงจงูเป็นผลของประสบการณ์และการเรยีนรูโ้ดยตรง 

  2.4 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามอาชพี พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นสงัคม

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่ 4 ส่วนดา้นอื่นๆ 

แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิ 

   การทีน่ักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมอีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

ไมแ่ตกต่างกนันัน้ เพราะอาชพีของผูเ้รยีนมไิดเ้ป็นตวัแปรและอุปสรรคทีส่าํคญัในการทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีน

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีแตกต่างกนั นอกจากน้ีผูเ้รยีนไมว่่าจะประกอบอาชพีต่างกนั หรอื

ยงัไมไ่ดป้ระกอบอาชพี ต่างกม็จีดุมุง่หมาย หรอืมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเอง เพื่อนําความรูท้ีไ่ด ้

มาพฒันาอาชพีใหเ้กดิประสทิธภิาพ หรอืนําความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี เพื่อเพิม่รายได ้หรอืหารายได้

พเิศษไมแ่ตกต่างกนั ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษาทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ี ขดัแยง้กบังานวจิยัของ

สะรญิญา บรูณกติ ิ(2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชข้อง

ผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ พบว่า ผูเ้รยีนฝึกอาชพีทีม่อีาชพีแตกต่างกนั 

มคีวามคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชร้ายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสําคญัทางสถติ ิทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ

นกัศกึษาทีย่งัไม่ประกอบอาชพี ซึง่ยงัไมม่คีวามมัน่คงทางการเงนิ ประกอบกบัยงัไม่ไดป้ระกอบอาชพี 

จงึตอ้งการทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการทาํงานกบัผูอ้ื่น อกีทัง้ตอ้งการทีจ่ะสรา้งมติรสมัพนัธ์

กบัผูอ้ื่น ตลอดจนตอ้งการรูจ้กับุคคลทีป่ระกอบอาชพีทีห่ลากหลาย ซึง่อาจนําประสบการณ์จากการแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ และการทาํงานกบัผูอ้ื่นมาพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่เหตุผลดงักล่าว

ส่งผลใหน้กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ในดา้นสงัคม
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แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โรเจอร ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2547: 38 – 43; อา้งองิจาก Rogers. 

1986: 24 – 34) ทีก่ล่าวว่า นกัศกึษาเขา้มาเรยีนดว้ยความตัง้ใจหลายๆ ประการ แยกความตอ้งการ

ออกเป็น 2 ดา้น คอื นกัศกึษาเขา้มารว่มเรยีนโดยมไิดม้คีวามตอ้งการอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะกจิกรรม

ดา้นอาชพี นกัศกึษาอาจจะไมไ่ดม้คีวามตอ้งการเลยหรอืว่าอาจมคีวามตอ้งการบา้งเลก็น้อยเท่านัน้เอง 

อกีประการหน่ึง คอื เหตุผลและความตัง้ใจในการเขา้มาเรยีน พบว่า อาจจะไมใ่ช่เหตุผลทีแ่ทจ้รงิเสมอไป 

ทัง้น้ีเพราะว่า เหตุผลดงักล่าวอาจจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูเ้ลย แต่อาจจะไปสมัพนัธส์อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เช่น ความตอ้งการไดอ้อกจากบา้น  

  2.5 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามรายได ้พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจ

ในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี ใน

ดา้นอาชพีแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่5 ส่วนดา้น

อื่นๆ แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ 

   การทีน่กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งมรีายไดต่้างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี 

แตกต่างกนันัน้ เพราะสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนัตกตํ่า ผูท้ีไ่มม่รีายได ้หรอืมรีายไดน้้อย จงึจาํเป็นที่

จะตอ้งดิน้รนแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ เพื่อจะนําความรูม้าหารายไดพ้เิศษทีจ่ะนําไปใชจ้า่ยในครอบครวั 

การทีจ่ะยกระดบัรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ จงึจาํเป็นตอ้งเพิม่ทกัษะ การประกอบอาชพีของตนเองใหส้งูขึน้ ในขณะที่

ผูท้ ีม่รีายไดม้ากกว่า อาจจะดําเนินชวีติในสงัคมไดโ้ดยไมย่ากลาํบากนกั จงึอาจมแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ในดา้นอาชพีน้อยกวา่ผูท้ีไ่มม่รีายได ้และผูท้ีม่รีายไดน้้อย ซึง่มกัจะมแีรงจงูใจในการทีจ่ะผลกัดนั

ตนเอง ใหม้สีภาพชวีติทีด่กีว่า ซึง่เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหน้กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้างกนั 

มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม และดา้นอาชพีแตกต่างกนั ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ี ขดัแยง้กบั

งานวจิยัของ สะรญิญา บูรณกติ ิ (2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัในการนํา

ความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ พบว่า ผูเ้รยีนฝึกอาชพี

ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใช ้โดยรวม และรายดา้นแตกต่างกนั อยา่ง

ไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ

  2.6 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามหมวดวชิาชพี พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนหมวดวชิาชพี

ต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไมม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่6 

   การทีน่กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนหมวดวชิาชพีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ไมแ่ตกต่างกนันัน้ เพราะนกัศกึษาไมว่่าจะเลอืกเรยีนหมวดวชิาชพีใดกต็าม ยอ่มมคีวามตอ้งการ 

หรอืมแีรงจงูใจทีจ่ะเลอืกเรยีนวชิาชพีทีต่นเองชื่นชอบ สนใจ เหมาะสมกบัความรู ้และความถนัดของตนเอง 

เพื่อนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพี อกีทัง้ยงัตอ้งการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการทํางาน
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กบัผูอ้ื่น เพื่อนํามาพฒันาการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ี ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สะรญิญา บูรณกติ ิ(2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใช้

ของผูเ้รยีนฝึกอาชพี ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สวนลุมพนีิ พบว่า ผูเ้รยีนฝึกอาชพีทีเ่รยีนในหลกัสตูร

ต่างกนั มคีวามคาดหวงัในการนําความรูไ้ปใชโ้ดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา พนัธุเ์อีย่ม (2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

วจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนสาขาวชิาการโรงแรมของนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล พบวา่ นกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานความรูเ้ดมิต่างกนัมแีรงจงูใจในการเลอืกเรยีน มแีรงจงูใจ

ในการเลอืกเรยีนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ

  2.7 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพีของนกัศกึษา ศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามเวลาเรยีน พบว่า นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์

และนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีนฝึกอาชพี โดยรวม

และรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่7 

   การทีน่กัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนมเีวลาเรยีนต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้เรยีน

ฝึกอาชพี ไมแ่ตกต่างกนันัน้ เพราะศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจ

ในดา้นอาชพีไดเ้ขา้มาเรยีนไดต้ามความสะดวกและตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ซึง่สามารถเลอืกเรยีน

ในวนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์หรอืวนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติยก์ไ็ดแ้ลว้แต่ผูเ้รยีนจะเลอืกเรยีน โดยผูท้ีย่งัไม่ประกอบ

วชิาชพี หรอืผูท้ีค่า้ขาย จะเลอืกเรยีนในวนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์เพราะมเีวลาว่าง อกีทัง้วนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์

เป็นวนัทีค่า้ขายด ีจงึไมอ่ยากหยดุขาย นอกจากน้ีในวนัเวลาดงักล่าว ถอืเป็นช่วงเวลาทีท่ําใหผู้เ้รยีนมี

โอกาสในการเรยีนรู ้ หรอืฝึกทกัษะไดม้ากกว่าทีจ่ะเรยีนในวนัเสาร ์ ถงึ วนัอาทติย ์ ซึง่มรีะยะเวลาใน

การเรยีนน้อยกว่า ส่วนนกัศกึษาทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ และรบัจา้ง ส่วนใหญ่เลอืกเรยีน

ในวนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์เน่ืองจากเป็นวนัหยุดงาน สามารถมาเรยีนได ้เพื่อเสรมิทกัษะในการทํางาน

ใหเ้กดิความชํานาญ หรอืเพื่อนําไปประกอบอาชพีเสรมิ เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่คนเองและครอบครวั ซึง่

ผลการวจิยัครัง้น้ี ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัชยัภมู ิ (2553: 

ออนไลน์) ทีท่าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง เหตุจงูในในการเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดัชยัภูม ิ ปีการศกึษา 2553 พบว่า เหตุจงูใจในการเขา้ศกึษา

ต่อคอื สามารถเรยีนไดใ้นวนัหยดุเสารแ์ละอาทติย ์ 

 3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของนกัศกึษาในการเรยีนหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพี

กรงุเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

  3.1 ดา้นส่วนตวั พบว่า นกัศกึษาทีม่ขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ดคอื ควรสนบัสนุนทุนการศกึษา

ใหก้บันกัศกึษาทีต่อ้งการศกึษาต่อ แต่มปีญัหาในดา้นค่าใชจ้า่ยในการเรยีน ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะผูเ้รยีน

มคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูใ้นสาขาวชิาชพีนัน้ๆ ใหม้คีวามรู ้ทกัษะอาชพี ความชาํนาญมากยิง่ขึน้ และ

เป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป เพื่อทีจ่ะเปิดรา้นประกอบอาชพีเป็นของตนเอง นอกจากน้ีควรเปิดศูนยฝึ์ก
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ใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิม่ความสะดวกในการเดนิทางมาเรยีนของนกัศกึษา 

ตลอดจนทางศูนยฝึ์กควรของบประมาณสนบัสนุนจากรฐัในการซือ้อุปกรณ์การเรยีนใหม้คีวามทนัสมยั 

เพื่อใหน้กัศกึษาไดใ้ชอุ้ปกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั และเหมาะสมกบัเทคโนโลยใีนปจัจุบนั  

  3.2 ดา้นอาชพี พบวา่ นักศกึษามขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ดคอื ตอ้งการใหห้น่วยงานของรฐั 

รบัคนจากศูนยไ์ปทํางานยงัสถานประกอบการต่างๆ ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะนกัศกึษาทีจ่บหลกัสตูรบางคน

ไม่สามารถหางานทําได ้ เน่ืองจากสถานประกอบการไม่ใหค้วามเชื่อมัน่ ซึง่ทางหน่วยงานรฐั ควรมี

การประสานงานกบัสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรบันกัศกึษาเขา้ทํางาน นอกจากน้ีทางศูนย ์ควรมี

การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัตําแหน่งงานทีว่่างของสถานประกอบการต่างๆ เช่น การตดิป้ายประกาศ

รบัสมคัรงานตามบอรด์ของศูนย ์เพื่อแจง้ใหน้กัศกึษาไดร้บัรูเ้ป็นประจาํ และทางศูนยค์วรมกีารจดันิทรรศการ

แสดงผลงานของนกัศกึษา เพื่อเผยแพรผ่ลงานของนกัศกึษาใหป้ระชาชนทัว่ไป หรอืสถานประกอบการ

ไดร้บัรู ้ 

  3.3 ดา้นสงัคม พบว่า นกัศกึษามขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ดคอื ควรมกีารตดิต่อประสานงาน

กลุ่มอาชพี หรอืดงูานดา้นอื่นๆ ตลอดจนใหน้กัศกึษาไดฝึ้กงาน เพือ่ใชเ้สรมิประสบการณ์หรอืประยกุต์

อาชพี ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะทางนกัศกึษาไมค่่อยไดม้โีอกาสในการดงูานเกี่ยวกบัอาชพีทีต่นไดศ้กึษา อกีทัง้

ทางศูนยย์งัไม่มกีารใหน้กัศกึษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการ เพือ่สรา้งประสบการณ์หรอืประยกุต์

อาชพีใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีทางศูนยค์วรเผยแพรผ่ลงาน และนําเสอนผงงานต่างๆ 

ใหน้ายจา้งหรอืผูส้นใจไดร้บัขา่วสารมากขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางสาํหรบัผูเ้รยีนและผูป้ระกอบการ ในการเปิด

โอกาสใหน้กัศกึษาหางานทําไดง้า่ยยิง่ขึน้ และเป็นทีย่อมรบัของสถานประกอบการ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  จากผลการศกึษาวจิยั พบว่า นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้

ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่านกัศกึษายงัคงมี

ความตอ้งการ ความสนใจในการเพิม่พูนความรู ้ ทกัษะทางดา้นวชิาชพีอยูต่ลอดเวลา แต่ทว่าผลจาก

การวจิยัทาํใหท้ราบขอ้มลูส่วนตวัเกี่ยวกบัผูท้ีเ่ขา้มาเรยีนฝึกอาชพี คอื นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง

เกนิว่าครึง่ มวีฒุกิารศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาขึน้ไป และนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเกนิว่าครึง่ มรีายได้

มากกว่า 10,000 บาท ซึง่ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเขา้มาเรยีนฝึกอาชพีในดา้นส่วนตวัมากเป็น

อนัดบัแรก เช่น ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ รองลงมา คอื ดา้นสงัคม เช่น ตอ้งการหาประสบการณ์

ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  และลาํดบัสุดทา้ย คอื ดา้นอาชพี เช่น ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชํานาญ

ในวชิาชพีทีเ่รยีน ซึง่จะเหน็ว่าวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้โครงการของศูนยฝึ์กอาชพี กรงุเทพมหานคร 

นัน้ เพื่อการส่งเสรมิและพฒันาอาชพี เพื่อสรา้งรายไดใ้หบุ้คคลดอ้ยโอกาส และประชาชนทัว่ไปตาม

ความตอ้งการและความสนใจ แต่ผลการวจิยัน้ี พบว่า บุคคลกลุ่มทีเ่ขา้มาเรยีนฝึกอาชพี มแีรงจงูใจ

ดา้นส่วนตวั เช่น ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์มากกว่าดา้นอาชพี ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่า ผลการวจิยัทีไ่ด้
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นัน้ ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้โครงการ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี จงึน่าจะเป็น

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ไดใ้หค้วามสนใจและนําไปพจิารณา

แกไ้ขปรบัปรุง และพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมเศรษฐกจิและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนักศกึษาฝึกอาชพี ทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนครัง้ต่อไป ดงัน้ี  

  1. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรมกีารสํารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาถงึความสนใจ

ในหลกัสตูรทีเ่รยีนและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิก่อนเรยีนฝึกอาชพี และหลงัจากจบหลกัสตูรทีเ่รยีนแลว้ เพื่อ

จะไดนํ้าขอ้มลูมาพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรระยะสัน้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ 

สงัคม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท้ีเ่ขา้มาเรยีนฝึกอาชพี  

  2. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรประสานงานกบักรมแรงงาน หรอืบรษิทัเอกชน

อื่นๆ ในการจดัหางานเพื่อรองรบันกัศกึษาทีจ่บหลกัสตูรแลว้ 

  3. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรทาํการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรระยะสัน้ เช่น ผู้

ทีเ่ขา้มาเรยีนฝึกอาชพีมโีอกาสไดไ้ปฝึกงานรว่มกบัสถานประกอบการณ์ทีม่ชีื่อเสยีง หรอื เมือ่เรยีนจบ

หลกัสตูรแลว้มงีานรองรบั ฯลฯ เพื่อชกัจงูใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้มาเรยีนฝึกอาชพีเพิม่มากขึน้ 

  4. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรเชญิวทิยากรทีม่ชีื่อเสยีง หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี

นัน้ๆ มาทําการฝึกอบรมวชิาชพี เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์โดยตรงใหก้บันกัศกึษา เพื่อ

เป็นแรงกระตุน้ใหน้กัศกึษามคีวามสนใจในวชิาชพีนัน้มากยิง่ขึน้ 

  5. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรส่งเสรมิสนบัสนุนใหศู้นยฝึ์กอาชพีในสงักดั มกีาร

วจิยัในบรบิทต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ อยา่งต่อเน่ือง   

  6. ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ควรสนบัสนุนและส่งเสรมิใหค้รผููส้อนไดม้โีอกาสไปศกึษา

ดงูานและฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนไดเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง

อยูเ่สมอ เพื่อใหค้รผููส้อนเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถและกา้วทนักบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง

อยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนั ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

มากยิง่ขึน้ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

  1. ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้น้ี ซึง่เป็นการศกึษาเฉพาะนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร 

หลกัสตูร 80 ชัว่โมงเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรจะศกึษานกัศกึษาในหลกัสตูรอืน่ๆ เพราะการเรยีน

หลกัสตูรทีแ่ตกต่างกนั อาจส่งผลต่อแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษา 

ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมและเป็นแนวทางในการจดัหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของศูนยฝึ์กอาชพี

ต่อไป 

  2. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัตลาดแรงงานวชิาชพี ในเขตกรงุเทพมหานคร

เพื่อจะไดนํ้าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการจดัหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ใหต้รงกบัตลาดแรงงานทีแ่ทจ้รงิ

และสอคลอ้งกบัเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนอย่างสงูสุด 
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  3. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาปจัจยัทสี่งผลต่อการออกกลางคนัของนักศกึษา

ฝึกอาชพี หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร ทุกเขตพืน้ที ่    

  4. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาปญัหาการเรยีนของนักศกึษาฝึกอาชพี หลกัสตูร

วชิาชพีระยะสัน้ ทุกเขตพืน้ที ่

  5. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในแผนก

วชิาชพีต่างๆ ว่าประสบความสาํเรจ็หรอืไม่ 
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แบบสอบถาม  

 
เร่ือง  แรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ี มุ่งทีจ่ะศกึษาถงึแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของ 

นกัศกึษาศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร ซึง่นกัศกึษาสามารถแสดงความรูห้รอืความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

คาํตอบของนกัศกึษาไม่มขีอ้ใดถูกหรอืผดิและไมม่ผีลกระทบต่อการเรยีนฝึกอาชพีแต่อยา่งใด คาํตอบ

ทัง้หมดจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั ไมม่กีารเปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน 

ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษา 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของ

นกัศกึษาในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 3 เป็นขอ้คาํถามปลายเปิดเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร 

วชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร   

 ผูว้จิยัขอความกรุณาใหน้กัศกึษาตอบแบบสอบถามน้ี ใหต้รงกบัความรูส้กึและความคดิเหน็

ของนกัศกึษามากทีสุ่ดและ โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

      

ขอขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ี 

 

 

 

            (นางสาวจนิตนา  ไทธานี) 

       นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนักศกึษา 

 คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้ใส่เครือ่งหมาย   ลงใน หน้าขอ้ความที่

ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ด 
 
1. เพศ 

   ชาย          หญงิ 

   

2. อาย.ุ.......... ปี 
 

   

3. ระดบัการศกึษา 

  ระดบัประถมศกึษา                                                                                     

  ระดบัมธัยมศกึษา หรอื เทยีบเท่า                                                                 

  ระดบัปรญิญาตร ี                                                                                     

  สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

 

4. อาชพี 

  รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ                                                           

  รบัจา้ง                                                                                            

  คา้ขาย                                                           

  ยงัไมป่ระกอบอาชพี 

 

5. รายได ้

  ไมม่รีายได ้                                                                                       

  น้อยกว่า 10,000 บาท                                                                           

  10,001 – 20,000 บาท                                                                        

  มากกว่า 20,001 บาท 
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6. หมวดวชิาชพี                                                                                          

 6.1 หมวดวชิาชพีอุตสาหกรรม 

  ช่างไฟฟ้า        ช่างซ่อมเครือ่งทาํความเยน็และปรบัอากาศ 

  ช่างเจยีระไนพลอย          ช่างซ่อมวทิย ุ– โทรทศัน์ 

  ช่างซ่อมโทรศพัทม์อืถอื     ช่างซ่อมคอมพวิเตอร ์

  การตดิตัง้จานดาวเทยีม     ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์      

  อื่นๆ ............................  

 

 6.2 หมวดวชิาชพีคหกรรม                                                                                     

  ตดัเยบ็เสือ้ผา้สตร ี      ช่างออกแบบเสือ้ผา้ 

  ช่างเสรมิสวย       ช่างตดัผมชาย 

  ช่างเยบ็จกัรอุตสาหกรรม    ศลิปะประดษิฐ ์

  นวดแผนไทย                     นวดฝา่เทา้ 

    นวดสปา                              นวดน้ํามนั (อโรมาเธอราพ)ี 

  อาหารและโภชนาการ         ช่างออกแบบเครือ่งประดบัสตร ี

  เทคนิคการแต่งหน้า             การสรง้แพทเทริน์ 

  อื่นๆ ............................                                                                                                

 

 6.3 หมวดวชิาชพีพาณชิยกรรม            

  พมิพด์ดี        คอมพวิเตอร ์ 

  อื่นๆ ............................ 

    

 6.4 หมวดวชิาชพีศลิปกรรม   

  เทยีนแฟนซ ี        กรอบรปูวทิยาศาสตร ์  

  เพน้ทผ์า้        รอ้ยลกูปดั  

  ดอกไมด้นิ        เพน้ทเ์ลบ็       

  วาดรปู             ดอกไมผ้า้ใยบวั 

  สิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้   จดัดอกไมส้ด, แกะสลกัผลไม ้

  อื่นๆ ............................ 

   

7. เวลาเรยีน 

  วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์        วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์      
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของนกัศกึษาศูนยฝึ์ก

อาชพีกรงุเทพมหานคร  ใน 3 ดา้น คอื แรงจงูใจดา้นส่วนตวั แรงจงูใจดา้นอาชพี และแรงจงูใจดา้นสงัคม 

 คาํช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้ใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั

แรงจงูใจ  ของท่านมากทีสุ่ด โดยแบ่งระดบั ดงัน้ี 

  คะแนน   5   หมายถงึ   ระดบัแรงจงูใจมากทีสุ่ด                                                            

  คะแนน   4   หมายถงึ   ระดบัแรงจงูใจมาก                                                                                       

  คะแนน   3   หมายถงึ   ระดบัแรงจงูใจปานกลาง                                                                     

  คะแนน   2   หมายถงึ   ระดบัแรงจงูใจน้อย                                                                      

  คะแนน   1   หมายถงึ   ระดบัแรงจงูใจน้อยทีสุ่ด   

ขอ้ แรงจงูใจในการเขา้เรยีน 
ระดบัแรงจงูใจ 

5 4 3 2 1 

 

1 

แรงจงูใจด้านส่วนตวั 

มคีวามชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก 

     

2 แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง      

3 แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความรูข้องตนเอง      

4 ตอ้งการความภาคภมูใิจทีไ่ดส้รา้งชืน้งานดว้ยตนเอง      

5 ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง      

6 ตอ้งการมคีวามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยเรยีนมาก่อน      

7 ตอ้งการเรยีนเพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้      

8 ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์      

9 ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั      

10 ทีต่ ัง้ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สะดวกในการเดนิทาง      

 

11 

แรงจงูใจด้านอาชีพ 

ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปพฒันาอาชพีปจัจุบนั 

     

12 ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปหารายไดพ้เิศษ      

13 ตอ้งการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อนําไปประกอบอาชพีใหม่ๆ      

14 ตอ้งการความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน      

15 ตอ้งการเพิม่โอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีไดม้ากขึน้      

16 ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชาํนาญในวชิาชพีทีเ่รยีน      

17 ตอ้งการเปลีย่นอาชพีใหมเ่มื่อสาํเรจ็การศกึษาแลว้      

18 ตอ้งการนําวุฒบิตัรเพื่อไปสมคัรงาน      

19 แผนกวชิาชพีทีเ่ปิดสอน เป็นทีนิ่ยมของตลาดแรงงาน      

20 แผนกวชิาชพีทีเ่รยีน เกีย่วขอ้งกบัอาชพีของครอบครวั      
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ขอ้ แรงจงูใจในการเขา้เรยีน 
ระดบัแรงจงูใจ 

5 4 3 2 1 

 

 

21 

 

แรงจงูใจด้านสงัคม 

ตอ้งการหาประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ   

     

22 ไดม้โีอกาสพดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น      

23 เพิม่ประสบการณ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น      

24 ตอ้งการทีจ่ะสรา้งมติรสมัพนัธก์บับุคคลอื่น      

25 ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม      

26 ตอ้งการรูจ้กับุคคลทีห่ลากหลายต่างอาชพี      

27 ตอ้งการหลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่      

28 ตอ้งการนําความรูท้างวชิาชพีไปช่วยเหลอืสงัคม      

29 ตอ้งการเปลีย่นบทบาททางดา้นสงัคม      

30 ความจาํเป็นจากการเปลีย่นบทบาท / ภาระ / หน้าที ่ทางสงัคม      

 

ตอนท่ี 3   

           คาํช้ีแจง  โปรดแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ 

หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร 

 1. แรงจงูใจดา้นส่วนตวั 

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

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

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

 2. แรงจงูใจดา้นอาชพี    

 ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 3. แรงจงูใจดา้นสงัคม 

 ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 ขอขอบคุณ ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินคณุภาพนวตักรรม เพ่ือหาค่า IOC 
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แบบประเมินคณุภาพนวตักรรม เพ่ือหาค่า IOC                                                               

แบบแสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแบบสอบถาม แรงจงูใจในการเข้า

ศึกษาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ของนักศึกษาศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร 

 

1. ตวัเลขในช่องประเมนิมคีวามหมายดงัน้ี 

 +1  หมายถงึ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าสิง่ทีป่ระเมนิ "ใชไ้ด"้ 

   0  หมายถงึ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าสิง่ทีป่ระเมนิ "ไมแ่น่ใจว่าใชไ้ด"้   

  -1  หมายถงึ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าสิง่ทีป่ระเมนิ "ใชไ้มไ่ด"้ 
 

2. องคป์ระกอบการประเมนิ 

 ความถูกตอ้ง      หมายถงึ  รายการทีนํ่ามาประเมนิมคีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 ความเหมาะสม   หมายถงึ  รายการทีนํ่ามาประเมนิมคีวามเหมาะสมกบัสภาพ 

 ความสอดคลอ้ง  หมายถงึ  รายการทีนํ่ามาประเมนิมคีวามสอดคลอ้ง    

 

  จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าแทนค่าในสตูร ดงัน้ี 

 

  
N

R
lOC ∑=  

            

    

        IOC     แทน     ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเครือ่งมอืกบัจดุประสงค ์

        R      แทน     คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน 

        ∑R     แทน     ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

        N        แทน     จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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รายการความคดิเหน็ 

ผลพจิารณาของ

ผูเ้ชีย่วชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรปุ 

(1) (2) (3) 

แรงจงูใจด้านส่วนตวั 
 

1. มคีวามชื่นชอบในแผนกวชิาชพีทีเ่ลอืก 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 ใชไ้ด ้

2. แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความ สามารถ 

ของตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

3. แผนกวชิาชพีทีเ่ลอืกมคีวามเหมาะสมกบัความรูข้องตนเอง +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4. ตอ้งการทีจ่ะทําสิง่ใด สิง่หน่ึงใหส้าํเรจ็ลุล่วง +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5. ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

6. ตอ้งการมคีวามรูใ้หม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คยเรยีนมาก่อน +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

7. ตอ้งการมผีลงานและบรรลุเป้าหมายทีพ่งึปรารถนา +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

8. ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

9. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

10. ทีต่ ัง้ของศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร สะดวกใน

การเดนิทาง +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

แรงจงูใจด้านอาชีพ 

11. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปพฒันาอาชพีปจัจุบนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

12. ตอ้งการนําความรูท้ีไ่ดร้บั ไปหารายไดพ้เิศษ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

13. ตอ้งการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อนําไป

ประกอบอาชพีใหม่ๆ  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

14. ตอ้งการความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

15. ตอ้งการเพิม่โอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีไดม้ากขึน้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

16. ตอ้งการเพิม่ทกัษะและความชาํนาญในวชิาชพีทีเ่รยีน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

17. ตอ้งการเปลีย่นอาชพีใหมเ่มือ่ศกึษาสาํเรจ็แลว้ +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

18. ตอ้งการนําวุฒบิตัรทีไ่ดร้บัไปสมคัรงาน +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

19. แผนกวชิาชพีทีเ่ปิดสอน เป็นทีนิ่ยมของตลาดแรงงาน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

20. แผนกวชิาชพีทีเ่รยีน เกีย่วขอ้งกบัอาชพีของครอบครวั +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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รายการความคดิเหน็ 

ผลพจิารณาของ

ผูเ้ชีย่วชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรปุ 

(1) (2) (3) 

แรงจงูใจด้านสงัคม 
 

21. ไดม้โีอกาสรูจ้กัเพื่อนใหม ่หรอืสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ   

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

22. ไดม้โีอกาสพดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

23. เพื่อเพิม่ประสบการณ์ชวีติและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

24. ตอ้งการทีจ่ะสรา้งมติรสมัพนัธก์บับุคคลอื่น +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

25. ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

26. ตอ้งการรูจ้กับุคคลต่างอาชพี +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

27. ตอ้งการหลกีหนีจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่ +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

28. ตอ้งการนําความรูท้างวชิาชพีไปช่วยเหลอืสงัคม +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

29. ตอ้งการเปลีย่นบทบาททางดา้นสงัคม +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

30. เป็นศูนยฝึ์กอาชพีทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

ด้านส่วนตวั 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

A1   36.9667          23.1368          .5189             .8761  

A2 37.4000          21.9724          .6131             .888  

A3 37.2667                22.6851          .6020             .8703  

A4         37.0333          21.7575          .8240             .8558  

A5       37.0000          21.7931          .8064             .8568  

A6 37.2333                21.7713          .7924             .8574  

A7       37.4667          22.1195          .6415             .8673  

A8 36.9667          22.1713          .5796             .8723  

A9 37.5667          23.4954          .4337             .8826  

A10       37.4000          22.9379          .4159             .8871  

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0                  N of Items = 10 Alpha =  .881 
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ด้านอาชีพ 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

A11 35.7000          32.6310          .6495  .8732  

A12 35.6000          33.4897          .5876             .8774  

A13 35.6000          37.2828          .2087             .8984  

A14 35.9667          30.9989          .8064             .8617  

A15 35.6667          33.8851          .6111             .8765  

A16 35.6667          32.0920                    .6957             .8699  

A17 35.9667          32.7920                    .6050             .8761  

A18 36.1000          29.7483          .7058                   .8691  

A19 35.8000          30.3724          .7641             .8638  

A20 36.1333          31.6368          .5738             .8799  

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0                  N of Items = 10 Alpha =  .886 
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ด้านสงัคม 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

A21 35.5000          22.8793          .6506             .8413  

A22 35.6333          23.4126          .5895             .8460  

A23 35.6333          22.6540                    .6015             .8435  

A24 35.7667          21.9092          .7290             .8337  

A25 36.1667          22.0057          .5495             .8477  

A26 35.9000          22.3000          .5517        .8472  

A27 36.3667          22.5161          .4255             .8609  

A28 35.8000          22.1655          .6021  .8429  

A29 36.2000          22.0276          .5734             .8453  

A30 36.4333          21.6333                    .5337             .8503  

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0                  N of Items = 10 Alpha =  .859 
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ภาพรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 116.7000         141.8034          .0704  .8948  

A2   117.1333         136.5333          .3362             .8903  

A3 117.0000         137.3793          .3388             .8901  

A4 116.7667         138.4609                    .2986             .8907  

A5 116.7333         138.2023          .3112             .8905  

A6   116.9667         138.3782                   .2931             .8908  

A7   117.2000         135.7517          .4079             .8889  

A8   116.7000         136.4931          .3359             .8903  

A9 117.3000         133.2517          .5526                   .8861  

A10 117.1333         139.1540                  .1712             .8941  

A11 117.0000         133.8621          .4586  .8879  

A12 116.9000         134.1621                  .4681             .8877  

A13 116.9000         136.2310          .4078             .8889  

A14 117.2667         131.9264          .5403             .8861  

A15 116.9667         135.8264          .4219             .8886  

A16 116.9667         131.8954          .5519             .8859  

A17 117.2667         133.5126          .4585             .8879  

A18 117.4000         128.3862          .5484                   .8859  

A19 117.1000         129.0586          .6055             .8844  

A20 117.4333         133.5644          .3608             .8907  

A21 116.6667         136.5057          .4541             .8883  

A22 116.8000         135.8207                  .5302             .8873  

A23 116.8000         134.0966          .5504  .8864  

A24 116.9333         132.6161          .6483                   .8847  

A25 117.3333            133.6782          .4598             .8878  

A26 117.0667         131.0299                  .6404             .8842  

A27 117.5333         132.1885          .4872             .8873  
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ภาพรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 

 Scale Mean if  

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

A28 116.9667         132.5851          .5793             .8856  

A29 117.3667         134.8609          .4159             .8887  

A30 117.6000         131.7655          .5062  .8868  

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0                  N of Items = 30 Alpha =  .892 
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