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ช่ือรายงานการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

    ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                              หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือผูวิจัย  นางจุรารัตน  เพ็ชรจนัทึก 

                               ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                               อําเภอโนนไทย  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

                               ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

              การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคก

พรม ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ 3) เพ่ือประเมินผลการศึกษาปจจัย 

ท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

              ผลการศึกษา พบวา 16ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง16 16คิดเปนรอยละ 72.80      

มีอายุระหวาง 40-59 ป คิดเปนรอยละ 61.02 16ระดับการศึกษาม.ตน16 16คิดเปนรอยละ38.23 16ประกอบ

อาชีพ16เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 69.11 สาขาวิชาชีพท่ีเลือกเรียน ดานความคิดสรางสรรค คิดเปน

รอยละ 59.55 ดาน16ปญหาและอุปสรรค ดานขาดองคความรู/ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ1689.70 

ผูเรียนสวนใหญมีความรูเดิมเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีรวมกลุม คิดเปนรอยละ16 58.08 ดานผูนํา     

มีความริเริ่มใหมีการรวมกลุมอาชีพเพ่ือการมีงานทําและเปนผูริเริ่มในการดําเนินงานของศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน 16คิดเปนรอยละ86.76 ดานการบริหารงานกลุม มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุม

และชี้แจงใหสมาชิกทราบเสมอ 16คิดเปนรอยละ 8.3.08 ดานการบริหารงานกลุม การมีสวนรวมในการ

กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอคิดเห็นตางๆท่ีเปนประโยชนตอกลุม 16คิดเปนรอยละ 82.35 16    

ดานคุณภาพของผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ ตรงกับความตองการของตลาด16 และ16การเปนสมาชิก

กลุมทําใหมีลดรายจายในครัวเรือน ตรงกับความตองการของตลาด16 และ16การเปนสมาชิกกลุมทําใหมีลด

รายจายในครัวเรือน ดานเจาหนาท่ี กศน. มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําและใหกําลังใจในการทํางานของ

กลุม 16คิดเปนรอยละ 88.97 ดานผูนําชุมชน/ภาคีเครือขาย สนับสนุนอาคารสถานท่ี/แหลงเรียนรูเพ่ือ

การดําเนินงานของกลุม คิดเปนรอยละ 1690.44  

 



              16ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 

16คิดเปนรอยละ 66.83 อายุระหวาง 40-59  ป คิดเปนรอยละ 60.71 มีระดับการศึกษา 16ป.6 คิดเปน 

รอยละ 1637.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 71.93 เลือกเรียน16สาขา16เกษตรกรรม  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน 16จําแนกเปนรายดาน ดังนี้ ดาน16หลักสูตร เนื้อหา

ของหลักสูตรผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง16 คิดเปนรอยละ 88.77 และหลักสูตรหลากหลาย

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน 16คิดเปนรอยละ 86.22 ดานการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ผูเรียนไดฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง ผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุมและไดแลกเปลี่ยนเรียนรู16   

คิดเปนรอยละ 89.80 มีการสํารวจความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณของผูเรียน 

เปนรายบุคคล วิเคราะหและจําแนกกลุมผูเรียนเปนกลุมวางงานและกลุมพัฒนาอาชีพ คิดเปนรอยละ 

87.76 ดานวิทยากร/ครูผูสอน มีความรูและความชํานาญในเรื่องท่ีสอน16 คิดเปนรอยละ 88.27 

16และ16ใหความชวยเหลือ เอาใจใส สังเกตการเรียนรูจนผูเรียนเขาใจหรือปฏิบัติได ใหเกียรติและให

ความสําคัญตอผูเรียน และมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเหมาะสม16 คิดเปนรอยละ 85.71 ดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี กศน.อําเภอ มีความรับผิดชอบ16 คิดเปนรอยละ 85.20 และชี้แจงรายละเอียด

ขอมูลตางๆ ไดชัดเจน16 คิดเปนรอยละ 82.14 ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียน วัสดุอุปกรณ

สอดคลองกับกิจกรรมของหลักสูตร16 คิดเปนรอยละ 77.04 16และมีสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลากหลาย

และทันสมัย มีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน คิดเปนรอยละ16 75.51 ดานชุมชน/

ภาคีเครือขาย มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ วิทยากร อาคารสถานท่ี การศึกษาดูงาน 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน คิดเปนรอยละ 1679.59 และมีสวนรวมเสนอขอมูล 

เพ่ือการวางแผนจัดกิจกรรมของศูนยฝกอาชีพชุมชน คิดเปนรอยละ 68.36 ดานคุณภาพของการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู มีการจัดแสดงผลงานของผูเรียน16 คิดเปนรอยละ 75.00 และ16กิจกรรมมีความ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน16 คิดเปนรอยละ 71.93  ดานคุณภาพผลิตภัณฑหรืออาชีพ  

ใชวัตถุดิบในชุมชนหรือวัตถุดิบนอกชุมชน แตสามารถหาซ้ือไดงายและราคาเหมาะสม 16คิดเปนรอยละ 

80.10 16และรูปแบบผลิตภัณฑมีโดดเดนหรือประณีตหรือทันสมัย16 คิดเปนรอยละ 76.02 ดานผลท่ีผูเรียน

ไดรับจากการเรียนรูหรือการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการรับบริการหรือเขารวม

กิจกรรมของศูนยฝกอาชีพชุมชน16 คิดเปนรอยละ 77.55 และ16ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะ 

การประกอบอาชีพ 16คิดเปนรอยละ 75.51 สําหรับความพึงพอใจ 16ปจจัยภายในท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

ดานความรูความเขาใจหลักการหรือแนวคิดการดําเนินโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน16 ผูเรยีนมีความ16

เขาใจวัตถุประสงคของโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 

 



              ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของศูนยฝกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ศูนยฝกอาชีพชุมชน รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมูบานโคกพรม ตําบลโนนไทย    

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา16 จําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 161) ขอมูลท่ัวไป ไดแก ดานศักยภาพ  

16พบวา ศูนยฝกอาชีพชุมชนมี16โครงสราง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ16ชัดเจน 16คณะกรรมการมีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการฝกอบรม ตามความสนใจ ความตองการและความถนัด16ของผูเรียน 

16ดานการบริหารการเรยีนรู มีวางแผนการจัดการเรียนรู สํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย ปราชญ 

ภูมิปญญาชาวบานและแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือจัดทําหลักสูตร และจัดการเรียนรู ดานการบริหารวัสดุ 

อุปกรณ ไดจัดหาและซ้ือวัตถุดิบในการผลิตจากสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกมีรายได ดานการบริหารสมาชิก  

มีการกําหนดกฎกติกา บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมใหกับ

สมาชิกทุกคน และกําหนดใหสมาชิกทุกคนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยัน 

ประหยัด ซ่ือสัตย อดออม ดานการบริหารผลิตภัณฑ ไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร

ผลิตภัณฑหญาแฝก จัดกระบวนการเรียนรู การฝกอบรม การหาขอมูลดานการตลาด/การจําหนาย 

เรียนรูเรื่องคูแขงขัน ทาง Web side การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของกลุม การติดตอสื่อสาร  

เพ่ือกระจายผลิตภัณฑถึงผูซ้ืออยางมีประสิทธิภาพ ดานทรัพยากร ใชแหลงวัตถุดิบในชุมชนและตําบล

ใกลเคียง ดานการตลาด มีลูกคาประจําและลูกคาใหม เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังตลาดภายในจังหวัด 

ระหวางจังหวัด และมีตลาดระหวางประเทศ ดานผลิตภัณฑ มีการสรางผลิตภัณฑตามความตองการ

และความเหมาะสม แบงผูเรียนหรือผูผลิต เปน 2 กลุม ไดแก กลุมแปรรูปผลิตภัณฑเครื่องประดับ  

และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑสําหรับใชสอยท่ัวไป ดวยวิธีการถัก วิธีการพัน วิธีการสาน วิธีการเกลียว 

วิธีการผูก และวิธีการทอ การออกแบบผลิตภัณฑเปนไปตามจินตนาการและเกิดจากแรงบันดาลใจ 

ท่ีเห็นธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสะทอนถึงเอกลักษณ อัตลักษณของทองถ่ิน และมีการตรวจสอบ

คุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑทุกชิ้น 2) การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ  

ไดจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม ตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 4 เรื่อง คือ ชองทางการประกอบอาชีพ การฝกทักษะอาชีพ การบริหาร

จัดการ และโครงการประกอบอาชีพ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู และสื่อบุคคล  

เพ่ือถายทอดความรูและจัดกิจกรรม การเรียนการสอนใชเทคนิคแบบพ่ีสอนนอง มีการบรรยาย

ประกอบการสาธิตและการฝกปฏิบัติจริง การประเมินผลใชวิธีประเมินผลชิ้นงาน การสังเกตความ

ประณีตของชิ้นงาน และใหผูเรียนมีสวนรวมประเมินชิ้นงานของตนเองและผูอ่ืน ดานการประชาสัมพันธ

แนะนําผลิตภัณฑและบริการ การจัดสภาพแวดลอม ไดการประชาสัมพันธผาน16สื่อรายการโทรทัศน 

หนังสือพิมพ การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต/ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายงานการวิจัยเรื่อง  

ดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/การบริการ มีการสรรหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณในชุมชน มีการจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน เสนอใหคณะกรรมการ



สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทยเห็นชอบ เสนอให

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอโนนไทยอนุญาต กอนนําหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน โดยมีการวาง

แผนการผลิต /การบริการ การจําหนาย เปน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น ไมเกิน 3 เดือน ระยะกลาง  

3-6 เดือน และ ระยะยาว 6 - 12 เดือน ดานการจําหนายผลิตภัณฑ มีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

ท่ีหลากหลาย และ 3) ผลผลิตและความยั่งยืนของอาชีพ ดานการเปนแหลงการศึกษา แหลงเรียนรู 

ในชุมชน ดานการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ดานการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และการบริการ ดานลักษณะ

ของอาชีพ และดานรายได (หลังหักคาใชจาย) ผูเรียนของศูนยฝกอาชีพชุมชนหมูบานโคกพรม ตําบล

โนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบผลิตภัณฑท่ีโดดเดนหรือประณีตหรือทันสมัย  

ท่ีผูเรียนสามารถทําเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพเสริม และมีรายไดอยางตอเนื่อง 
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