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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

              ประเทศไทยดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหความสําคัญ

กับการสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เนนภูมิคุมกันท่ีมีอยู เรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน  

เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมไทย 

ใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร ไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง 

เปนธรรม มุงเนนพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 หมวด 5 กําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ดานเศรษฐกิจ 36มาตรา 8336 กลาววา 

รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การใชหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบกิจการ กระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม 

และขยายโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลิตสินคา บริการ การประกอบอาชีพประชากร    

วัยทํางานใหมีงานทํา และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ  

              ปงบประมาณ 2558 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร แนวทางการ

ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา คํานึงถึงศักยภาพ เห็นคุณคาของการทํางาน ความสําคัญของ

การประกอบอาชีพ มีเจตคติ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะเทคโนโลยี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ความคิด

สรางสรรค รักษสิ่งแวดลอม กลุมอาชีพดานเกษตร อุตสาหกรรม บริหารจัดการ บริการ ความคิด

สรางสรรคและเฉพาะทาง รูชองทางการประกอบอาชีพในอนาคต พัฒนาและยกระดับองคความรู

ดวยการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสมัยใหม การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล 

ซ่ึงระบบการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา มีความยืดหยุน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน ตามหลักการจัด

การศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Education) สงเสริมผูเรียนใหมีความคิดเปนเหตุเปนผล

ในการทํางาน สั่งสมความรู ทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน รูจักการหาโอกาส ชองทางในการทํางาน 

เม่ือผูเรียนผานการศึกษา การฝกอบรมและการปฏิบัติงานแลวชวยใหผูเรียนมีความตระหนักรูวา



2 

 

ตนเองมีความชอบ ความสนใจ ความถนัด ความรู ทักษะ ประสบการณ เจตคติอันดี และศักยภาพ

ตรงกับอาชีพท่ีคาดหวังในอนาคตการพัฒนา เพ่ือให “รูเขา รูเรา เทาทัน เพ่ือแขงขันไดในเวทีโลก”  

              และในปงบประมาณ 2558 สํานักงาน กศน. ก็ไดกําหนดนโยบายและจุดเนน 

การขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยใหความสําคัญของการประกอบอาชีพ อยูดีกินดี มีงานทําและมีความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศไทย เนนการจัดการศึกษาท่ียึดพ้ืนท่ีเปนฐานในการพัฒนา (Area-Based 

Development) หลักสูตรเนนอาชีพเปนฐาน (Career- Based Education) แบงเปน 5 กลุมอาชีพ 

ดังนี้ กลุมอาชีพดานเกษตรกรรม กลุมอาชีพดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพดานพาณิชยกรรมและ

บริการ กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพเฉพาะทาง โดยมอบภารกิจใหทุก

สถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพในรูปแบบศูนยฝกอาชีพชุมชน  

เพ่ือเปนฐานจัดกิจกรรมใหแกประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยมีความเชื่อม่ันวา

โครงการนี้ จะชวยใหประชาชนระดับฐานรากท่ีมีรายไดนอย และขาดโอกาสเพ่ิมรายได อันเปน

เง่ือนไขสําคัญของการเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ท่ีสงผลใหฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ไมเขมแข็ง ไดมีโอกาสสรางสรรคทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพเดิม การเขาสูงานอาชีพหรือสรางอาชีพ 

การสรางรายไดท่ีสอดคลองกับสภาพความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถดํารงอยูไดอยาง 

มีความสุข เปนประชากรท่ีทํางานเชิงเศรษฐกิจ (Economically Active Population) เพ่ิมขีด

ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศใหมีความพรอม มีความเขมแข็งในการแขงขันในเวทีโลก 

และนําประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป (สํานักงาน กศน., 2555 : 1-2)  

               สําหรับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา ไดนํานโยบายและจุดเนนสํานักงานกศน. มากําหนดแนวทางการดําเนินโครงการศูนย

ฝกอาชีพชุมชน เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2555 ไดประกาศจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน จํานวน 4 แหง 

และปงบประมาณ 2556 ไดจัดตั้งเพ่ิมเติมเต็มพ้ืนท่ี จํานวน 10 แหง เพ่ือเปนศูนยกลางในการฝก 

พัฒนา สาธิต สรางอาชีพ ของผูเรียนและชุมชน รวมท้ังเปนท่ีจัดเก็บ แสดง จําหนาย กระจายสินคา

และบริการของชุมชนอยางเปนระบบ ครบวงจร (ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอโนนไทย, 2555) ซ่ึงในการดําเนินการเริ่มตนสํารวจศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรมนุษย และไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ

ความตองการและความพรอมของประชาชนกลุมเปาหมาย ท่ีพรอมจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะและประสบการณการประกอบอาชีพเพ่ือการเขาสูอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือพัฒนา
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อาชีพหรือตอตออาชีพเดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดระหวางการอบรม หรือเม่ือสิ้นสุดการอบรมแลวผูเรียน

สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอาชีพ พัฒนาเปนผูประกอบการ 

ท่ีมีความสามารถเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน 

              จากการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ท่ีผานมา 

ของสํานักงาน กศน. พบวา สํานักงานกศน.จังหวัด ไมไดทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนนุสถานท่ี 

ในการฝกอบรมอาชีพ จัดแสดงผลงานหรือแหลงจําหนายผลผลิตท่ีเกิดจากการฝกอบรมอาชีพของ

ผูเรียนภายในจังหวัด กศน.อําเภอ ยังไมสามารถจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชนอําเภอ เพ่ือใชเปน 

ศูนยฝกอาชีพ ศูนยแสดงจําหนาย กระจายผลผลิตและบริการของผูเรียนในชุมชนได ขาดการ 

ทําแผนปฏิบัติการประจําป ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค หรือไมสงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับบุคลากรและเจาหนาท่ีกศน.อําเภอ ยังไมเขาใจนโยบาย 

หรือแนวทางการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ทําใหสถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแตกตางกัน สวนคณะกรรมการศูนยฝกอาชีพชุมชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ไมมีสวน

รวมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและมีรายได 

ของกระทรวงศึกษาธิการเทาท่ีควร การคัดเลือกกลุมเปาหมายไมเปนผูวางงาน ไมเปนผูขาดโอกาส 

ไมนําความรูไปประกอบอาชีพ และไมไดรับประโยชนจากการดําเนินการตามโครงการอยางแทจริง 

สําหรับหลักสูตรท่ีจัดสอนไมสอดคลองกับนโยบาย และความตองการของตลาด ไมสามารถสรางงาน 

สรางอาชีพ และไมกอใหเกิดรายได หลักสูตรท่ีเปดสอนมีนอย บางหลักสูตรจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู 

และประสบการณสูงคอนขางยาก การบริหารจัดการในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ขาดการ

บริหารจัดการใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเปนชองทางในการกระจายโอกาส หรือเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหกับกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง หรือเปนแหลงกระจาย จําหนายผลผลิตใหเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับของตลาด สินคาหรือบริการบางอยางมีมากเกินไป เกิดความซํ้าซอน ไมมีความแปลกใหม 

การนิเทศติดตามผลไมตอเนื่องและท่ัวถึง ไมมีการติดตามผลผูเขารับการอบรมหลังจากผานการ

อบรม ขาดการรายงานติดตามผลความกาวหนาในอาชีพของผูเรียนหลังจากผานการอบรม 

อยางตอเนื่อง ทําใหไมสามารถทราบวาผลการดําเนินงานสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค  

และเกิดประสิทธิผลหรือไม การทํางานของภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ขาดการประสานงาน

และการมีสวนรวม (สรุปรายการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 (Project Review)  

และรอบท่ี 2 (Progress Review), รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์  

รอบท่ี 3 (Monitoring and Evaluation) สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 3 

กลุมติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 2555 และสํานักงาน กศน., 2556 : บทสรุปผูบริหาร) 
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นอกจากนี้ ยังพบวา ผูนํากลุมเปนเพียงนามธรรม ไมมีอํานาจในการบังคับหรือสั่งการ หลักสูตรท่ี

จัดการเรียนการสอนไมตรงกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนขาดความรู ทักษะ เทคนิคในการ

ประกอบอาชีพ ไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการรวมกลุมอาชีพ ขาดความสามัคคี ขาดการ

ประสานงานแหลงเงินทุน ขาดวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการประกอบอาชีพมีไมเพียงพอ 

ไมทันสมัย ผลผลิตไมมีตลาดรองรับ ไมมีหนวยงานสนับสนุน พ้ืนท่ีประกอบอาชีพไมเหมาะสม  

ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จ ความเขมแข็งหรือความยั่งยืนของกลุมอาชีพ (ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย, 2556) 

              จากการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ดังกลาวมา

นั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษา เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะศึกษาวาปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนย

ฝกอาชีพชุมชน และปจจัยอะไรท่ีสงผลใหไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑศูนย

ฝกอาชีพชุมชน ประจําป 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผลจากการศึกษาจะเกิดประโยชนตอ

ผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาผูเรียนสามารถเขาสูอาชีพ  

หรือพัฒนาอาชีพ หรือตอยอดอาชีพเดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดระหวางการอบรม หรือหลังสิ้นสุดการอบรม 

สามารถพ่ึงตนเองได เกิดการพัฒนาสูความยั่งยืนตอไปได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

              วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

              1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน อําเภอโนนไทย     

จังหวัดนครราชสีมา 

              2. เพ่ือ114ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

              3. เพ่ือประเมินผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม 

ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

              การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม 

ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 

              3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

              ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

เปน 5 ระยะ ดังนี้ 

 

ตาราง 1 แสดงประชากร กลุมตัวอยาง 

ระยะ กิจกรรม ประชากร/คน กลุมตัวอยาง/คน 

1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการศูนยฝก

อาชีพชุมชน ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา 

212 136 

2 การศึกษาการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพ

ชุมชนตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา 

391 196 

3 114การศึกษา114ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝก

อาชีพชุมชน ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา 

210 136136 

4 114การศึกษา114ความพึงพอใจปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนน

ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

210  
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ระยะ กิจกรรม ประชากร/คน กลุมตัวอยาง/คน 

5 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝก

อาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมูบานโคกพรมตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา 

10 10 

              3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

               การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบล 

โนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

              3.3 ขอบเขตดานเวลา 

                    ระยะเวลาในการศึกษา ระหวางปงบประมาณ 2556-2558 

    3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

                 ศูนยฝกอาชีพชุมชน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   

โนนไทย จังหวดันครราชสีมา  

 

4. ตัวแปรท่ีศึกษา 

              การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

  ตัวแปรตน ประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้ 

1. ดานท่ีมาของผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน (ศฝอช.) 

  2. ดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  3. ดานผลผลิตและความยั่งยืนของอาชีพ 

  4. ดานเปนผลิตภัณฑท่ีเรียนตามหลักสูตรของศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนผูจบ

หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาเรียนสะสม 

  5. ดานการจดัการเรียนการสอน/การฝกอบรม 

          6. ดานการประชาสัมพันธแนะนําผลิตภัณฑและบริการ การจัดสภาพแวดลอม 

  7. ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/การบริการ 
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          8. ดานผลิตภัณฑ/อาชีพ ของ ศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนแหลงการเรียนรู  

          9. ดานการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

  10. ดานการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และการบริการ 

 ตัวแปรตาม 

  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลการศึกษา ครั้งนี้ 

              5.1 ไดทราบสภาพโดยรวมการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการจัดโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน

ท่ีเหลือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

              5.2 ไดทราบปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี

ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

เปาหมายเขาสูอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ หรือตอยอดอาชีพเดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดระหวางการอบรม  

หรือหลังสิ้นสุดการอบรม สามารถพ่ึงตนเองได และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

              5.2 ผลการศึกษาจะเปนขอมูลสําคัญใหสถานศึกษาและหนวยงาน สํานักงาน กศน.  

ใชเปนแนวทางเพ่ือกําหนดเปนนโยบายสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน  

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป 

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

              6.1 ศูนยฝกอาชีพชุมชน (ศฝอช.) หมายถึง สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ

ใหแกประชาชนในชุมชนเพ่ือใหมีความรู ทักษะการประกอบอาชีพ และนําความรูท่ีไดรับไปประกอบ

อาชีพใหมีรายได  

              6.2 ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง สถานท่ี  

สําหรับการจัดการเรียนรู การฝกอบรมประชาชนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ  
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ตามหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ท่ีสอดคลองกับศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานภูมิอากาศ ดานภูมิประเทศ ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และดานทรัพยากรมนุษย  

สามารถประกอบอาชีพ การเขาสูอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือพัฒนาอาชีพ หรือตอยอดอาชีพ

เดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดระหวางการอบรมหรือหลังสิ้นสุดการอบรม  

              6.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝก

อาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย อําเภอ   

โนนไทย จังหวดันครราชสีมา ประกอบดวยปจจัย ดานท่ีมาของผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน  

(ศฝอช.) ดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานผลผลิตและความยั่งยืน     

ของอาชีพ ดานเปนผลิตภัณฑท่ีเรียนตามหลักสูตรของศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนผูจบหลักสูตรท่ีมี

ระยะเวลาเรียนสะสม ดานการจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม ดานการประชาสัมพันธแนะนํา

ผลิตภัณฑและบริการ การจัดสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/การบริการ 

ดานผลิตภัณฑ/อาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนแหลงการเรียนรู ดานการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

และ ดานการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และการบริการ  

                    1) ดานท่ีมาของผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน(ศฝอช.) ประกอบดวย เปนอาชีพท่ี

สอดคลองกับความรูความสามารถ ความถนัดของตนเอง และมีเงินทุนหรือสามารถ หาแหลงเงินทุน

ในการประกอบอาชีพได 

             2) ดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวย มีวัตถุดิบ

ใชทําผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑท่ีใชแหลงวัตถุดิบในชุมชน หรือ เปนผลิตภัณฑท่ีใชแหลงวัตถุดิบนอก

ชุมชน แตสามารถหาซ้ือไดงายและราคาเหมาะสม และเปนผลิตภัณฑหรืออาชีพท่ีสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน เชน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ประเพณีวัฒนธรรม 

   3) ดานผลผลิตและความยั่งยืนของอาชีพ ประกอบดวย มีลูกคาประจํา มีลูกคาใหม 

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีตลาดภายในจังหวัด มีตลาดระหวางจังหวัด และมีตลาดระหวางประเทศ 

                    4) ดานเปนผลิตภัณฑท่ีเรียนตามหลักสูตรของศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนผูจบ

หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาเรียนสะสม  

 5) ดานการจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม ประกอบดวย มีการจัดการเรียน

การสอน/การฝกอบรมผลิตภัณฑ/อาชีพท่ีศูนยฝกอาชีพชุมชน มีการจัดการเรียนการสอน/ 

การอบรมผลิตภัณฑ/อาชีพในสถานประกอบการ/แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ สอนโดยวิทยากร  

ผูประกอบอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น ๆ จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

การเรียน  
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6) ดานการประชาสัมพันธแนะนําผลิตภัณฑและบริการ การจัดภาพแวดลอม 

ประกอบดวย มีการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมลูกคาทุกระดับ มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและ

บริการหลากหลายรูปแบบ และมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

7) ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/การบริการ ประกอบดวย มีการวางแผนการ

ผลิต /การบริการ การวางแผนการจัดจําหนาย การจําหนายผลิตภัณฑ และแหลงการศึกษา เรียนรู 

8) ดานผลิตภัณฑ/อาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนแหลงการเรียนรู

ประกอบดวย เปนแหลงเรียนรูใหคนในชุมชน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ตางจังหวัด       

และชาวตางประเทศ 

9) ดานการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ประกอบดวย เปนผลิตภัณฑดีเดนระดับตําบล/

แขวง อําเภอ/เขต ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

10) ดานการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และการบริการ ประกอบดวย มีรูปแบบ

ผลิตภัณฑ/การบริการ มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ/การบริการ เก่ียวกับชนิด คุณภาพ แหลงท่ีมา 

การดูแลรักษา เปนผลิตภัณฑ/การบริการ ท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 

 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิดการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน 

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน   

รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
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แผนผังแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานท่ีมาของผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน (ศอช.) 
 

ดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
 

ดานการจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม นําเสนอผลการศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของศูนยฝก

อาชีพชุมชน : ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน รางวัลชนะเลิศ  

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

หมูบานโคกพรม ตําบล

โนนไทย อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

ตัวแปรตน ตัวแปร

 

ดานผลผลิตและความยั่งยืนของอาชีพ 

ดานเปนผลิตภัณฑท่ีเรียนตามหลักสูตรของศูนย

ฝกอาชีพชุมชน เปนผูจบหลักสูตรท่ีมีระยะเวลา

เรียนสะสม 

ดานการประชาสัมพันธแนะนําผลิตภัณฑและ

บริการ การจัดสภาพแวดลอม 

ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/การบริการ 

 

ดานผลิตภัณฑ/อาชีพ ของศูนยฝกอาชีพชุมชน 

เปนแหลงการเรียนรู 

ดานการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

ดานการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และการบริการ 

ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของศูนยฝก

อาชีพชุมชน : ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน รางวัลชนะเลิศ  

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

หมูบานโคกพรม ตําบล

โนนไทย อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา 
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