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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ของนักศึกษาโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลอันประกอบไป
ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรอบเวลาเรียน
ผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาชายมีแรงจูงใจ
สูงกวานักศึกษาหญิง (2) นักศึกษาที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาอายุนอยจะมีแรงจูงใจ
สูงกวานักศึกษาอายุมาก (3) นักศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาทีม่ รี ะดับ
การศึกษาตํามีแรงจูงใจสูงกวานักศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูง (4) นักศึกษารอบเวลาเรียนตางกัน มีแรงจูงใจ
แตกตางกัน โดยนักศึกษารอบคํามีแรงจูงใจสูงกวานักศึกษารอบเชาและนักศึกษารอบบายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ; โรงเรียนฝกอาชีพ
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Abstract
This research is a survey. The purpose of this study was to study and compare the
motivation for studying in the short vocational programs for students at
Bangkok metropolitan administration vocational training schools. They were classified according to their personal status, including sex, age, education level and study time. The research found that (1) Different sex students had different motives. Male students are more
motivated than female students. (2) Different age students have different motives. Younger
students are more motivated than older students. (3) Students with different education
have different motives. Elementary students are more motivated than high school students
(4) There are different motives. The students in the evening had higher motivation than
those in the afternoon and the morning students at the .05 level.
Keywords: Motivation; Vocational training schools
บทนํา
กรุงเทพมหานครเองในฐานะที่เปนเมืองหลวงของประเทศไทย เปนศูนยกลางความเจริญในหลาย
รูปแบบ (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552, หนา 9-12) แตทวาการเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมการคาและการบริการของกรุงเทพมหานครนั้น นํามาซึ่งปญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ
ซึ่งแรงงานเหลานี้สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือที่ขาดประสบการณในการทํางาน มีรายไดนอย จึงจําเปนตอง
มีการเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถในการประกอบอาชีพใหเปนแรงงานที่มีฝมือ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมี
กลยุทธดังตอไปนี้ (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552, หนา 55)
1. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนในกรุงเทพฯ เพื่อให
ประชาชนไดมีโอกาสพัฒนาความรูและเทคนิคตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไดอยางเหมาะสม
2. พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางการเรียนรูดานอาชีพของชุมชน เพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงสถานศึกษาในระยะใกลและมีรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2552, หนา 55)
ดั ง นั้ น กรุ ง เทพมหานครจึ ง ได จั ด บริ ก ารทางการศึ ก ษาขึ้ น ในรู ป แบบต า ง..ๆ..ขึ้ น ..เพื่ อ ให
ประชาชนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยไมจํากัดความรู อายุ เพศ และการศึกษา ใหสามารถนํา
ความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพได โดยโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปน
อีกหนึ่งหนวยงานในสังกัดกองสงเสริมอาชีพ ที่เปนแหลงความรูพัฒนาอาชีพและสรางรายได วัตถุประสงค
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ที่สําคัญของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร คือ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่มีรายไดนอยและดอยโอกาส
ทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานวิชาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบ
อาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ลดปญหาการวางงาน และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและสังคม
ในการเป ด สอนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ให แ ก ป ระชาชนทั่ ว ไปของโรงเรี ย นฝ ก อาชี พ
กรุงเทพมหานคร ไดรับความนิยมจากประชาชน และมีผูสนใจมาสมัครเรียนในแตละโรงเรียนเปนจํานวนมาก
และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษา
โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจเปนตัวบงชี้ที่สําคัญในการตัดสินใจเขาเรียนของ
นักศึกษา ผลจากการศึกษาที่ไดจะทําใหทราบถึงแรงจูงใจของนักศึกษา เพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนา
โครงการจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหมีประสิทธิ ภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรอบเวลาเรียน
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่มีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีแรงจูงใจแตละดานในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลักสูตร 200 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จาก 2 โรงเรี ย น ได แ ก โรงเรี ย นฝ ก อาชี พ กรุ ง เทพมหานคร (คลองเตย) และโรงเรี ย นฝ ก อาชี พ
กรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน อุปถัมภ) โดยแบงเปน 3 รอบ ไดแก รอบเชา รอบบาย
และรอบคํา เรียนระหวางวันจันทรถึงวันศุกร จํานวน 1,410 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ได จากวิธีสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
เทียบจากตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 306 คน
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3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รอบเวลาเรียน
3.2 ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษา
โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 9 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานพัฒนาศักยภาพ ดานนําความรู
ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นความต อ งการของตลาดแรงงาน ด า นพั ฒ นาอาชี พ ด า นนํ า ความรู ไ ป
ประกอบอาชีพ ดานเพิ่มประสบการณความรูใหม ดานความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม และ ดานนํา
ความรูไปชวยเหลือสังคม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานที่เปนแรงจูงใจของนักศึกษาในการตัดสินใจเขาศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
2. สามารถนําผลการวิจัยมาจัดทําเปนกรอบทิศทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ
ใหสอดคลองกับความตองการของผูที่จะเขามาศึกษาในอนาคต
3. สามารถนําขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม ในปจจุบันและในอนาคต
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษา
โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยอางอิงจากทฤษฎีการเลือกอาชีพของเชฟเฟอร ซึ่งไหแนวคิดวา
ถาบุคคลเลือกอาชีพไดสอดคลองกับความตองการของตน ก็มีแนวโนมวาจะประสบความสําเร็จในชีวิต
การทํางาน โดยสรุปวา บุคคลมีความตองการดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น ซึ่งจะกอใหเกิดความภูมิใจในตนเอง
2..ความตองการความรักและสัมพันธภาพระหวางบุคคล..ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดรับ
ความรักและความอบอุนจากบุคคลอื่น
3. ความตองการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา
4. ความตองการควบคุมผูอื่น มีอํานาจเหนือผูอื่น
5. ความตองการชวยเหลือผูอื่น
6. ความตองการแสดงตนเอง
7. ความตองการสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
8. ความตองการปฏิบัติตามคานิยมที่ตนยึดถือ
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9. ความตองการทําตามผูอื่นโดยไมตองมีความรับผิดชอบ
10. ความตองการแสดงความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจการตาง ๆ
11. ความตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ ตองการรายไดที่สมํ่าเสมอ
12. ความตองการเปนตัวของตัวเอง ทํางานอิสระ
เพราะการที่ ม นุ ษ ย ต อ งการจะทํ า อะไรสั ก อย า งหนึ่ ง จะต อ งมี เ ป า หมายที่ เ ด น ชั ด มี จุ ด
ประสงคที่แนนอน ชัดเจน มีความตั้งใจที่จะทําในสิ่งนั้น และที่สําคัญที่สุดคือจะตองมีแรงจูงใจที่จะทํา
แรงจูงใจนีเ้ ปนตัวบงชีว้ า งานทีจ่ ะทําจะออกมาในรูปใด ฉะนัน้ แลวแรงจูงใจจึงเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญเปนอยาง
ยิ่งในการเริ่มตนทําสิ่งตาง ๆ ที่ตองการ
มีผูใหความหมายของแรงจูงใจที่ผูวิจัยไดรวบรวมไว ดังนี้
กรองกาญจน ทองสุ ข (2554, หน า 32) พบว า แรงจู ง ใจ (Motive) มาจากรากศั พ ท
ภาษาละตินวา Movere ซึ่งหมายถึง “เคลื่อนไหว (Move)” ความหมายนี้มาจากคําจํากัดความของ
Bernard and Garry วา แรงกระตุน (Motive) เปนสภาวะภายในอยางหนึง่ ทีเ่ ปนพลังกระตุน ใหมนุษยกระทํา
การอยางมีทิศทาง หรือเปนไปในชองทางที่จะบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ
แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ของนักศึกษาโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
หมายถึง มูลเหตุจงู ใจหรือสิง่ เราตาง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการชักนําหรือผลักดันใหบคุ คลตัดสินใจเขาเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ทัศนีย ชาติไทย (2555, หนา 14) พบวา
1. แรงจูงใจของบุคคลมีรากฐานมาจากความตองการ (Consumer Motives Founded on
Needs) แรงจูงใจไมสามารถเกิดขึน้ เองโดยลําพังไดและทุกแรงจูงใจจะตองมีความสอดคลองกับความตองการ
ความตองการเปนเงือ่ นไขไดทงั้ ทางดานรางกายหรือทางดานจิตใจทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล และแรงจูงใจเปนการขับ
เคลื่อนหรือเปนสภาวะของจิตใจที่นําไปสูเงื่อนไขความตองการดังกลาว
2. แรงจูงใจไมเพียงแตมรี ากฐานมาจากความตองการเทานัน้ แตแรงจูงใจยังเปนตัวกําหนดทิศทาง
ของการกระทําของบุคคลที่จะทําใหความตองการเหลานั้นไดรับความพอใจดวย (motives give action direction) นัน่ คือบุคคลมักจะไดรบั การจูงใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ โดยเฉพาะเสมอ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
บางอยางโดยเฉพาะ แมวา แรงจูงใจจะเปนตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรม แตแรงจูงใจก็ไมไดกาํ หนดหรือให
ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา
3. แรงจูงใจทําใหความตึงเครียดของบุคคลลดลง (motive reduce consumer tension)
จุดมุงหมายพื้นฐานของแรงจูงใจของบุคคล คือ ลดความตึงเครียดเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวภาพ การจูงใจบุคคล
เปนเรื่องงายแตแรงจูงใจของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอนเนื่องจากปญหาแรงจูงใจนั้นเปนเรื่องที่เกิดจากอารมณ
4. แรงจูงใจตองเกิดขึ้นภายใตภาวะสิ่งแวดลอม (motives operate in the environment)
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เพราะสภาพแวดลอมสามารถกอใหเกิดแรงจูงใจหรือระงับแรงจูงใจหรือเปลี่ยนทิศทางของแรงจูงใจที่อาจจะ
เกิดขึ้นได
5. แรงจู ง ใจเป น กลไกหนึ่ ง ในการป อ งกั น ตนเองของบุ ค คล (motives are a defense
mechanism) ที่บุคคลพึงกระทําเพื่อใหตนเองพนจากภาวะความตึงเครียดหรือหงุดหงิดโดยแสดงออกใน
รูปแบบตาง ๆ
6. แรงจูงใจเปนสิง่ ทีเ่ กิดจากการรวบรวมความพยายามของบุคคล (motives muster up all the
efforts) แรงจูงใจเปนลักษณะของความพยายามตาง ๆ ทัง้ หลายของบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะทําใหบคุ คลมีการกระทํา
ขึน้ อันเนือ่ งมาจากความตองการเพือ่ ใหไดรบั ความพอใจ ดังทีไ่ ดทราบแลววา แรงจูงใจกําหนดทิศทางหรือเปา
หมาย การไปสูเปาหมายหรือทิศทางดังกลาว จําเปนตองมีแรงขับเคลื่อนที่มากพอ จึงจะทําใหเกิดการกระทํา
ดังกลาวได
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2551, หน า 97) กล า วว า การจั ด การการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ต อ งมี
มุมมองแบบองครวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรูทุกดาน โดยมีเปาหมาย
ที่จะปรับปรุงความรูและความสามารถในการแขงขันของบุคคล ที่ปรารถนาเขารวมในกิจกรรมการเรียนรู
คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู ไดแก
1. มีมมุ มองอยางเปนระบบ นีค่ อื คุณลักษณะทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ ของการเรียนรูต ลอดชีวติ กรอบแนวคิด
การเรียนรูตลอดชีวิตวาดวยอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ของโอกาสในการเรียนรู ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของระบบที่เชื่อมโยงเขาหากัน ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด จะประกอบดวยรูปแบบของการเรียนรูตาง
ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. มีผูเรียนเปนศูนยกลาง เปลี่ยนจากมุงเนนใหอุปทาน (supply) เปนศูนยกลาง ในรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงสถาบันทีเ่ ปนทางการ ไปสูก ารใหอปุ สงค (demand) เพือ่ ตอบสนองความตองการของผูเ รียน
เปนหลัก
3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้ตองมุงเนนที่จะ
พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูที่จะเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูที่ตนเองเปนผูชี้นํา
4. มีวัตถุประสงคของนโยบายการศึกษาที่หลากหลายมุมมอง วงจรชีวิตที่ใหความสําคัญกับเปา
หมายการศึกษาทีห่ ลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคเหลานี้ อาจเปลี่ยนไปในแตละชวงชีวิตของคน
ๆ หนึ่ง
สุมาลี สังขศรี (2544, หนา 204-207) เมือ่ พิจารณาสภาพสังคมสิง่ แวดลอมของไทย สามารถเสนอ
ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย ไดดังนี้
1. กํ า หนดนโยบายการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ชั ด เจน หรื อ ออกกฎหมายการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ประเทศไทยควรกําหนดใหการศึกษาตลอดชีวติ เปนแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนัน้ จึงควร
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กําหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมหลักการ วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติในการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. กําหนดองคกรรับผิดชอบ ถึงแมการศึกษาตลอดชีวติ จะเปนงานทีท่ กุ ฝายตองรวมแรงรวมใจ แต
ก็จาํ เปนตองมีหนวยงานกลางรับผิดชอบดูแลโดยตรง เพือ่ ทําหนาทีป่ ระสานและสงเสริมทุกฝายทีเ่ กีย่ วของใน
การศึกษาตลอดชีวิต ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น ในแตละระดับอาจมีกรรมการที่ปรึกษา ใชการกระ
จายอํานาจในการบริหารงาน
3. รณรงคสรางความรูความเขาใจเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต ตองสรางความรูความเขาใจ ปรับ
เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแกผูที่เกี่ยวของทั่วประเทศ ทั้งฝายผูจัดการศึกษาและประชาชน
ผูรับบริการทางการศึกษา โดยเฉพาะประชาชนกลุมเปาหมาย นอกจากจะมีการสรางความรูความเขาใจแลว
ยังตองมีการกระตุนสรางแรงจูงใจ มีหนวยใหขอมูล ใหคําแนะนําศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนสนใจ
ใฝศึกษาและตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาไดอยางเหมาะสม
4. ทบทวนการจัดการศึกษาทุกประเภทใหเอื้อตอการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาทุกประเภท
ใหหลากหลาย ยืดหยุนและเปดกวางแกประชาชนทั่วไป โดย
4.1 ปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งระบบ คือ ทั้งดานหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการวัด
ประเมินผล ใหเอื้อตอหลักการการศึกษาตลอดชีวติ
4.2 จัดการศึกษาใหผสมกลมกลืนกับวิถชี วี ติ ของประชาชน ใหประชาชนเขาถึงไดงา ย สะดวก
เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีความสุขในการเรียนรูและเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
4.3 การศึกษาในระบบควรมีความยืดหยุนในเรื่องกฎเกณฑตาง ๆ และเปดกวางสําหรับ
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น
4.4 การศึกษานอกระบบซึง่ มีความยืดหยุน อยูแ ลว ควรจัดใหหลากหลาย สนองความตองการ
นําไปปฏิบัติไดและทั่วถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น
4.5 การศึกษาตามอัธยาศัย ซึง่ ปจจุบนั ไดรบั การเอาใจใสนอ ย ทัง้ ๆ ทีเ่ ปนการศึกษาทีส่ มั พันธ
กับชีวิตของบุคคลมากที่สุด ควรหามาตรการใหมีกิจกรรม วิธีการที่หลากหลายและกวางขวางแพรหลายสู
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
5. จัดทําเกณฑและแนวปฏิบัติสําหรับการเชื่อมโยงและเทียบโอนผลการเรียนรูจากการศึกษาทุก
รูปแบบ เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชนเรียนรูไดตลอดชีวิต และใหมีการสะสมผลการเรียนเปนหนวยกิตได
ควรมีการจัดทําเกณฑและแนวปฏิบตั สิ าํ หรับการเทียบโอนผลการเรียนทัง้ ในรูปแบบเดียวกันและตางรูปแบบ
ได โดยเฉพาะความรูแ ละประสบการณทไี่ ดรบั จากการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมีแนวในการเทียบเปนหนวยกิต
ได นอกจากนั้นควรหาแนวทางสําหรับการเรียนแบบสะสมผลการเรียนเปนหนวยกิตไดตลอดชีวิต
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6. พัฒนาแหลงการเรียนรูใ นชุมชนและสรางเครือขายการเรียนรู พัฒนาแหลงการเรียนรูท กุ รูปแบบ
ใหเกิดขึน้ ในแตละชุมชน และสรางเครือขายการเรียนรู แหลงทีส่ ามารถพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูต ลอดชีวติ
มีไดหลากหลาย เชน ศาสนสถาน ศูนยการเรียนรูในชุมชน สวนสาธารณะ ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบ
การ ฯลฯ แหลงการเรียนรูควรมีมาตรฐานและไดรับการยอมรับในการใหการศึกษาและความรู
7. รณรงคสรางความรวมมือจากทุกฝาย ทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนใหทกุ ฝายมีความรูส กึ วา
เปนความรับผิดชอบของตน โดยอาจเริ่มจากภายในแตละชุมชน แตละทองถิ่นใหรวมกันวางแผน รวมจัดหา
ทรัพยากร รวมจัดการศึกษาตลอดชีวติ ใหสนองความตองการของคนในชุมชน อาจอาศัยบุคลากรของทองถิน่
เปนผูป ระสานงาน เชน กรรมการหมูบ า น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวน
ตําบล
8. จัดสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเอื้อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ตอเนื่อง
สะดวก สามารถศึกษาไดทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อตองหรือมีความพรอม เชน สรางศูนยสื่อ พัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทั่วถึงในทุกเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งมีการใหความรูและฝกทักษะ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งแกผูจัดบริการการศึกษาและประชาชนผูรับบริการ
9. พัฒนาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหมีความรูความเขาใจใน
หลักการการศึกษาตลอดชีวติ ใหรบู ทบาทและสามารถดําเนินบทบาทของตนในการจัดและสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตไดอยางเต็มที่ บุคลากรนี้ครอบคลุมตั้งแตครู อาจารย นักการศึกษา บุคลากรของแหลงการเรียนรู
ในลักษณะตาง ๆ ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนพอแม ผูปกครอง
10. หามาตรการในการจัดหา ระดมทุนและจัดสรรเงินทุน ในการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งในสวนของผูจัดบริการการศึกษาและประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางการศึกษา (สุมาลี
สังขศรี, 2544, หนา 204-207)
สรุปไดวา การศึกษาตลอดชีวติ เปนกระบวนการหนึง่ ทีผ่ สมผสานการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการเรียนรูแ ละพัฒนาอยางตอเนือ่ งภายใตกระแสโลกาภิวฒ
ั น ทีบ่ คุ คล
สามารถเรียนรูไดอยางกวางขวาง หลากหลาย ตามความตองการ ความสนใจ รวมถึงความพรอมและโอกาส
เพื่อใหบุคคลมีความรูเทาทันกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

46

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 2 No. 2 July - December 2018
ISSN 2651 - 1800

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รอบเวลาเรียน

ตัวแปรตาม

➝

แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
1. ดานหลักสูตร
2. ดานพัฒนาศักยภาพ
3. ดานนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
4. ดานความตองการของตลาดแรงงาน
5. ดานพัฒนาอาชีพ
6. ดานนําความรูไปประกอบอาชีพ
7. ดานเพิ่มประสบการณความรูใหม
8. ดานความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม
9. ดานนําความรูไปชวยเหลือสังคม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธกี ารเก็บขอมูล การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการเก็บ
ขอมูล ศึกษาแรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ของนักศึกษาโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
โดยเนื้อหาแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)
ในการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การให ผู เชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ ง
ของขอคําถามและสรางเปนแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปแจกนักศึกษาโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (บอนไก) จํานวน 30 ชุด เพื่อทดลองใชแบบสอบถาม และใชจริงเมื่อนําแบบสอบถามไป
แจกประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 306 ชุด ที่โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) และโรงเรียน
ฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน อุปถัมภ) ระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559
นําแบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบความสมบูรณ มาวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมทางสถิติ โดย
การหาคาความถี่ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และอํานาจการ
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จําแนกวามีความแปรปรวนใชการทดสอบคาที (t test) ซึง่ เปนการทดสอบความแตกตางระหวาง 2 กลุม และ
วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชสถิตวิ เิ คราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance )
ผลการวิจัย
1. กลุม ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป การศึกษา มีการศึกษาอยูใ นระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา สวนใหญมีรอบเวลาเรียนอยูในรอบคํ่า
2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจดานหลักสูตรสูงที่สุด รองลงมาคือดานนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน และดานความตองการเปนที่ยอมรับของสังคมมีแรงจูงใจตํ่าที่สุด
3. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาชายมีแรงจูงใจสูงกวานักศึกษา
หญิง
4. นักศึกษาทีม่ อี ายุตา งกันมีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 31 ป มีแรงจูงใจสูง
กวานักศึกษาที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป
5. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจโดยรวมไมแตกตางกัน
6. นักศึกษารอบเวลาเรียนตางกันมีแรงจูงใจแตกตางกัน โดยนักศึกษารอบคํ่ามีแรงจูงใจสูงกวา
นักศึกษารอบเชาและนักศึกษารอบบาย
อภิปรายผลการวิจัย
1. เพศ จากการศึ ก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของโรงเรี ย นฝ ก อาชี พ
กรุงเทพมหานครเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัย ของทัศนีย ชาติไทย (2555) วิจัยเรื่อง
แรงจูงใจและความตองการในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ทีพ่ บวา เพศหญิงใหความสําคัญกับเหตุผลสวน
ตัว สวนเพศชายใหความสําคัญกับดานเพื่อทําหนาที่ใหดีขึ้น ดานศาสนาและดานหนีจากสภาพจําเจ
2. อายุ พบวา นักศึกษาที่มีอายุนอยมีแรงจูงใจดานอาชีพสูงกวานักศึกษาที่มีอายุมาก สอดคลอง
กับงานวิจัย ของจินตนา ไทธานี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
นักศึกษาศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่พบวา นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป, 20-25 ป และ 26-40 ป มี
แรงจูงใจดานอาชีพในการเขาเรียนฝกอาชีพ แตกตางจาก นักศึกษาที่มีอายุมากกวา 60 ป เนื่องจากนักศึกษา
ที่มีอายุตํากวา 20 ป, 20-25 ป บางคนยังไมไดประกอบอาชีพ ตองอาศัยผูปกครองหรือพอแมเลี้ยงดู สวน
นักศึกษาทีม่ อี ายุ 26-40 ป อาจเพิง่ ทํางานไดไมนานนัก อีกทัง้ ยังอยูใ นวัยทีก่ าํ ลังสรางครอบครัว ดังนัน้ นักศึกษา
กลุม นีจ้ งึ มีแรงจูงใจในการเขาเรียนฝกอาชีพมาก เพือ่ จะไดนาํ ความรูไ ปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะมีรายไดเพิม่ ขึน้ หรือหารายไดเสริม สวนนักศึกษาทีม่ อี ายุมากกวา 60 ป สวน
ใหญเกษียณอายุแลว แตอาจตองการเรียนเพื่อหาความรูใหม ๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หรือเรียนเพื่อหา
เพื่อนใหม หารายไดเสริม ดังนั้นจึงมีแรงจูงใจนอยกวา
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3. ระดับการศึกษา พบวา นักศึกษาระดับประถมมีแรงจูงใจสูงกวานักศึกษาระดับมัธยม สอดคลอง
กับงานวิจัย ของจินตนา ไทธานี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
นักศึกษาศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่พบวานักศึกษาที่มีการศึกษานอย โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานในระดับลาง มีรายไดนอย จึงตองการ
ศึกษาหาความรูทางดานอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางดานอาชีพและดานความรู เพื่อที่จะหางานไดงายขึ้น
ประกอบอาชีพไดดีขึ้น หรือเพิ่มรายไดใหแกตนเอง
4. รอบเวลาเรียน พบวา นักศึกษารอบคํ่ามีแรงจูงใจสูงกวานักศึกษารอบบายและนักศึกษารอบ
เชา สอดคลองกับ สาเหตุที่นักศึกษาผูใหญเขามาเรียน (Rogers อางถึงใน จินตนา ไทธานี, 2557, หนา 21)
พบวา นักศึกษาผูใหญมีความสนใจหลายดานที่ตองทําไปพรอมกัน (competing interests) สวนมากแลว
นักศึกษาผูใหญไมสามารถที่จะมาเรียนแบบเต็มเวลา (full-time course) แตมักจะเปนประเภทเรียนเวลา
พิเศษ (part-time course)
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีหลักสูตรระยะสั้นที่มีระยะเวลาเรียนนอยกวา 200 ชั่วโมง
2. ควรมีการประชาสัมพันธโรงเรียน ผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและกระตุน
ใหเห็นความสําคัญของหลักสูตร
3. ควรมีการฝกงานกับสถานประกอบการระหวางเรียน
5. ควรมีทุนการศึกษาเมื่อจบไปจะไดเปดรานได
4. ควรเปดสอนวันเสาร อาทิตย
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