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คํานาํ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กองแผนและงบประมาณ   ได้ติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หลักสูตร การทําไข่เค็มสมุนไพร  (หลังดําเนินการ) เพ่ือส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้
ประชาชนสร้างแรงงานคนในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน  เพ่ือให้มีข้อมูลในการพัฒนา
หน่วยงานราชการ กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หวังเป็นอย่างย่ิงรายงาน
การติดตามและประเมินผลตามโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อไป  

ซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญโครงการดังกล่าว ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงได้
กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ภายใต้การคัดเลือกโครงการ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ตัวอย่าง เพ่ือได้ทราบแนวทางข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ซึ่งผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ประเมินผลท่ีได้  สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และเป็นเคร่ืองมือสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนจังหวัด    
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรต่อไป 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรปูอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมนุไพร   

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
               การสํารวจความคิดเห็นโครงการสงเสรมิอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  
166 ราย พบวากลุมประชากรสวนใหญ  เปนชาย  22  คน  คิดเปนรอยละ  18.98  เปนหญิง 94  คน  คิดเปนรอย
ละ  81.03  อายุอยูในชวง  51 - 60 ป  มากที่สุด  51 คน  คิดเปนรอยละ  43.97  รองลงมาอยูในชวงอายุ  41-50 
ป  26 คน คิดเปนรอยละ  22.41   สถานภาพที่มากที่สุด ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 86.21 
ระดับการศึกษาสูงสุด มากที่สุด ประถมศึกษา  78  คน  คิดเปนรอยละ  67.24  รองลงมา มัธยมตนหรือเทียบเทา 
26 คน  คิดเปนรอยละ  22.41  อาชีพหลักเกษตรกรรมมากที่สุด  95 คน  คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมา รับจาง
ทั่วไป  17 คน  คิดเปนรอยละ  14.66 รายไดตอเดือน ไมเกิน 23,000  บาท  จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

2.  ความพึงพอใจจากโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  จากการมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานการบริหารจัดการโครงการ จะทราบวา  ระดับการมีสวนรวมระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดคือมีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานไดการมีสวน
รวมในระดับมากที่สุด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 43.97  รองลงมาระดับความพึงพอใจระดับมาก คือ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 65.52  ลําดับ
สุดทายระดับความพึงพอใจระดับพอใช คือ.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีจํานวน 66  คน คิดเปนรอยละ 56.90  มีคารวมสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
0.71 และมีคาเฉลี่ย ( x ) รวมเทากับ 3.83  

สรุปผลจาการเก็บขอมูล   ความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนกับทองถ่ินในชุมชน  เพื่อเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทันสมัยข้ึนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกประชาชนสังคมทองถ่ินมากในทุกดาน  ไมวาจะเปน
ดานเศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม  สังคมและสิ่งแวดลอม  อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความ
สลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธได  เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเปนปจจัยเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกันในชุมชน 
   สิ่งสําคัญคือ  ความพอเพียงในการดํารงชีวิตของหมูบานโคกกลาง ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง  และ 
บานบอใหญ  บานหมอ  บานกระนวน  อําเภอซําสูง  ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหคนทองถ่ินในชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองและดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักด์ิศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง  
ความสามารถในการควบคุมและจัดการบรหิารเศรษฐกิจในชุมชน  เพื่อใหประชาชนไดรับการสนองตอความตองการ
ตางๆในดานอาชีพในชุมชน   รวมทั้งความสามารถในการดําเนินชีวิตในครัวเรือนจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง  
หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  มุงเนนใหเกิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ในการพัฒนาและบริหารชุมชนทองถ่ินให
ดําเนินไปการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทันตอโลกยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ควรมีความพอประมาณ  มีระบบภูมิปองกัน
คุมกันในตัวที่พอดี พอสมควร ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํา
วิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนมอบความรูและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนทองถ่ิน  พรอมกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จะตองมีสํานึก
ในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตและมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  
ปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
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โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

วัตถุ สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได  ขอแนะนําในการรวมกลุมอาชีพของชุมชน  การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนน้ัน  ขอแนะนําควรมีวัตถุประสงคหลักๆ กเ็พื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชนน้ันๆ กลาวคือ  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ทามกลางยุคไรพรมแดน  
จึงทําใหวิถีชีวิตของคนชนบทน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งรูปแบบการดํารงชีวิตและรูปแบบของการ
ประกอบอาชีพ  ทําใหมีรายจายมากข้ึนเงินที่หามาไดไมเพียงพอตอคาใชจาย  จึงมีการไปกูหน้ียืมสินกอใหเกิดหน้ีทั้ง
ระบบและนอกระบบ  จึงทําใหบางครอบครัว บางคนเลือกที่จะเดินทางไปยังในเมืองใหญเพื่อเปนแรงงานใหแก
โรงงานอุตสาหกรรม  เปนคนงานกอสราง คนวัยแรงงานอพยพเขาเมืองไปเปนประชากรแผงหาแหลงทํามาหากินใน
จังหวัดตางๆ 
  ดวยเหตุน้ีบางชุมชนเริ่มมีการกลบัมาทบทวนถึงสาเหตุและวิธีการในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจกลุม
วิสาหกจิของชุมชน  ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือหรือการมสีวนรวมของคนในชุมชน หาวิธีจะทําใหคนในชุมชน
สามารถพึง่ตนเองได  ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการรวมกลุมเพื่อต้ังกลุมออมทรพัย
เพื่อการผลิตข้ึนในชุมชน  ซึ่งมีกิจกรรมการออมเงินกิจกรรมเงินกูทีเ่ปดใหสมาชิกไดกูเงินเพื่อไปลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ  ในดอกเบี้ยตํ่า  เชน  รานคาชุมชน  กลุมอาชีพ  กลุมปุย ฯลฯ  หรือที่เรียกวาวิสาหกิจชุมชน  
สามารถสรางสวัสดิการใหแกคนในชุมชนได  เชนการปนผลเพื่อคืนกําไรใหสมาชิกกจ็ะสามารถอยูรอดไดดวยลาํแขง
ของคนในชุมชนเอง 

          หลักการพัฒนาธุรกิจกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน สูความยั่งยืน 
 ตองดูแลคน  3  กลุมใหดี ใหได  คือ 

1.  ดูแลลูกคา  ในเรื่องทําสินคาที่ดี มีคุณภาพ  เช่ือถือได  ทําสินคาที่มีตนทุนตํ่า  ทําใหขายใน 
ราคาตํ่าได  สามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดถูกตองตรงเวลา 

2.  ดูแลสมาชิก  ในเรื่องจัดการใหมีสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัการทํางาน 
ของสมาชิก  จัดการเรื่องผลประโยชนสวัสดิการ  คาตอบแทนที่ยุติธรรม  รวมทัง้การเสรมิความรูและทักษะใหดวย 

3.  ดูแลชุมชน  ในเรื่องจัดการทําสนิคาที่ไมทําลาย  ไมรบกวนความเปนอยูและสภาพแวดลอมที ่
ดีของชุมชน  ยึดมั่นในจริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม  ไมทําผดิกฎหมาย  ไมเอารัดเอาเปรียบสงัคมและชุมชน 
 การจัดการที่ดี  มุงสูเปาหมายและประสบผลสําเรจ็ตามตองการน้ันตองมีการตัดสินใจที่รอบครอบ  ไม
ประมาท  คิดพิจารณาเหตุปจจัย  ทั้งปจจัยภายในและปจจยัภายนอกใหรอบดาน เสียกอน 
 ปจจัยภายใน  หมายถึง  การคิดพิจารณาดูจากจุดออน  จุดแข็ง  ที่เราหรือกลุมวิสาหกจิ  มีอยู  เชน  เรา
เกงดานไหน  เกงอะไร  มีขอไดเปรียบดานใด  ดานวัตถุดิบ  อุปกรณ  ดานที่ต้ัง  ดานช่ือเสียง  มีจดุออนที่ตอง
ปรับปรงุอะไรบาง  เพื่อใหสามารถทําธุรกิจใหบรรลุเปาหมายไดเหมาะสมกบัจุดแข็งที่เราม ี
 ปจจัยภายนอก  หมายถึง  การคิดพิจารณาสิง่แวดลอมภายนอกที่มผีลกระทบตอการทําธุรกิจของเรา  อาทิ 
เชน  ความตองการของลกูคา  คูแขง  กฎระเบียบ  กฎหมาย  ราคาวัสดุอุปกรณ  ราคานํ้ามัน  คาแรงข้ันตํ่า  สภาพ
ดินฟาอากาศ  สภาพการคาของตลาด  เปนตน  โดยตองมีการพิจารณาปจจัยภายนอกเหลาน้ีวามีผลกระทบตอการ
ขาย  ตอตนทุนของเราอยางไร 
 อยางไรก็ตามสิ่งที่กลุมอาชีพตองทําเปนหลัก  คือ  การทุมเทความต้ังใจ  ความพยายาม  และเวลาเพือ่ใหได
ผลตอบแทนตามเปาหมายที่ตองการใหได   
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โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและย่ังยืนของการ
พัฒนา ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การกระทําสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ความรูและเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบไปสูกลไกการบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม จากภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวจนทําใหประเทศตาง ๆ ไดรับผลกระทบจึงตองปรับตัวอยูตลอดเวลาเพื่อกาวทันเหตุการณและเทคโนโลยี
ดวยเหตุน้ีรัฐบาล จึงไดกําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
เพื่อไมใหมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนมากนัก จึงไดมีนโยบายสงเสริมอาชีพระยะสั้นใหกับ
ประชาชน เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวซึ่งที่ผานมามีนโยบายในการชวยเหลือดูแลเกษตรกรรายยอย
และประชาชนสวนใหญของประเทศ ไมวาจะเปนการลดตนทุนการผลิต และสงเสริมใหประชาชนมีทักษะ เกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อใหมีทางเลือกการประกอบอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รูจักการ
เพิ่มมูลคาวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน รูจักการแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑใหสามารถเก็บผลผลิตใชไดนาน มีรูปลักษณที่
โดดเดน ทันสมัยนาสนใจแตคงไวซึ่งวิถีชุมชนเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เนนแนวทางในการดําเนินชีวิต ที่มุงใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนในระดับครัวเรือน 
ทองถ่ินและประเทศชาติ ดังน้ันเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในการสงเสรมิและแกไขปญหาการประกอบอาชีพของประชาชนตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2540 จึงไดดําเนินการตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําป 2562 หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร”ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด มีความคุมคา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ สามารถนําเอาความรูที่ไดรับจากการแปรรูป
อาหารการทําไขเค็มสมุนไพร เพื่อการบรโิภคและจาํหนายเปนรายไดเสรมิในครัวเรอืนสามารถดํารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได โดยไมตองมีการกูหน้ียืมสินและเพื่อให
ทราบถึงปญหา อุปสรรคของการดําเนินการโครงการ ผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผนและงบประมาณ ฝายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ จึงจะดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรปูอาหารตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2562 หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เห็นวาโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2562 หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” เปนโครงการที่มี
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ประโยชนตอประชนในการพัฒนาสงเสริมอาชีพไดอยางย่ังยืนซึ่งในการดําเนินการตองมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานโครงการ  เพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิของโครงการวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานและเปาหมายที่วางไวหรือไม  กองแผนและงบประมาณ โดยฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการ  จึงไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2561 หมวด6 ขอ29  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ  มีความสําคัญจะสงผลตอการดําเนินงานโครงการตาม
ภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดทราบถึงปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานรวมทั้งสามารถ
นํามาใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหงวัดขอนแกนตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อทราบถึงผลสําเรจ็ของการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด และความคุมคา
ของโครงการ 
 2.  เพื่อตองการทราบถึงความรู ความเขาใจและความพึงพอใจของผูเขาอบรมเกี่ยวกบัการทําไขเค็ม
สมุนไพร และการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  เพื่อใหทราบถึงปญหา อปุสรรคของการดําเนินโครงการ และใหไดขอมลูทีเ่ปนจริงสําหรบัผูบรหิารใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
 

3. เปาหมาย 
 ประชากรกลุมเปาหมายคือผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน ประชาชนในเขตพื้นที่ดําเนินโครงการ จํานวน 200 คน 
 

4. วิธีดําเนินการ 
 1.  กองแผนและงบประมาณ โดยฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ศึกษาขอมูล
รายละเอียดเบื้องตน จัดทํารายละเอียดโครงการและขออนุมัติดําเนินการโครงการตามข้ันตอน 
 2.  กําหนดกลุมเปาหมายและวางแผนการดําเนินงาน 
 3.  ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว 
 4.  จัดต้ังคณะทํางานและประชุมคณะทํางานกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

5.  จัดทําเครื่องมือแบบสอบถาม/กําหนดประเด็นคําถาม/สมัภาษณ เพื่อดําเนินการติดตาม 
     ประเมินผล 

 6.  ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ 
     - ลงพื้นทีเ่ก็บรวบรวมขอมลูในพื้นที่โดยการสมัภาษณ/แจกแบบสอบถาม กลุมเปาหมาย 
     - รวบรวมขอมลู วิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
     - สรุปผลการติดตามและประเมินผล เปนรปูเลมรายงาน เพื่อนําเสนอผูบรหิารตอไป  
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม 2563  
 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
 อําเภอเมืองขอนแกน  อําเภอนํ้าพอง  และ ซําสูง 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดและความคุมคา  
 2. ทําใหทราบถึงความรู ความเขาใจและความพึงพอใจของผูเขาอบรมเกี่ยวกบัการทําไขเค็มสมุนไพร และ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 3. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการ และไดขอมูลที่เปนจริงสําหรับผูบริหารในการ
บรหิารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
 
8.  นิยามศัพทเฉพาะ 

การสงเสริมอาชีพ  หมายถึง การสงเสริมอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชน โดยมุงใหความผาสุกและประชาชนมีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน มีอาชีพ ที่มั่นคงและแนนอน 
สามารถดํารงชีวิต ความเปนอยูไดอยางพอเพียง โดยมีหลักการบริหารที่ชัดเจนชุมชน ในกลุมวิสาหกิจชุมชน และใน
กลุมพัฒนาอาชีพในแตละทองถ่ินน้ัน  

อาชีพ หมายถึง การทํามาหากิน ตามความชอบหรือความถนัด  ไดคาตอบแทนเปนคาจาง หรือ เงินเดือน 
ประชาชนทุกทองถ่ินในประเทศทีส่ามารถมอีาชีพเปนหลักถือไดวาเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงความเจรญิกาวหนาและ
พัฒนาประเทศได 

อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ประกอบกันเปนธุรกิจภายในครอบครัวที่ตองใชความรูหรือทักษะฝกอบรม 
พอสมควร เชน อาชีพทําของที่ระลึกดวยวัสดุทองถ่ิน การปลูกผัก การเลี้ยงปลา เปนตน 

อาชีพเสริมรอง หมายถึง เปนอาชีพที่ประกอบข้ึนเปนอาชีพที่ 2 รองจากอาชีพหลักและเปนแหลงรายได
เสริมเพิ่มเติมจากงานอาชีพหลัก การประกอบอาชีพ เสริมน้ันจะตองไมกระทบกับงานอาชีพหลัก อาชีพเสริมน้ัน   
จะประกอบธุรกิจ หรือกิจการใน รูปแบบใดก็ได และจะตองเปนอาชีพที่เขาไปเสริมจากรายไดหลักเทาน้ัน  
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การติดตามและประเมนิผลโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของของการศึกษาครั้งน้ี  กองแผนและงบประมาณโดยฝายตรวจติดตามและประเมินผล ไดทําการ
รวบรวมขอมูลจาก ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับอาชีพเสริม ดังน้ี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสงอาชีพเสริม  
1.1 ความหมายของการสงอาชีพเสริม  
1.2 ปจจัยที่สงผลถึงความสําเร็จของการประกอบสงอาชีพเสริม  
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางสงเสริมอาชีพ  
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูการสงอาชีพเสริม   

2.2 บทวิเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัด 
                      1.1 โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

1.2 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอาชีพเสริม  

1.1 ความหมายของสงเสริมอาชีพเสริม  
ความหมายของอาชีพเสริมไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความไวดังน้ี  
กรมวิชาการ(ม.ป.ป. อางถึงใน อิสราพันธ ซูซูกิ , 2548, หนา 5)กลาววา อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่

ประกอบกันเปนธุรกิจภายในครอบครัวที่ตองใชความรูหรือทักษะฝกอบรม พอสมควร เชน อาชีพทําของที่ระลึกดวย
วัสดุทองถ่ิน การปลูกผัก การเลี้ยงปลา เปนตน 

ทบวงมหาวิทยาลัย (ม.ป.ป. อางถึงใน อิสราพันธ ซูซูกิ, 2548, หนา 5) กลาววา อาชีพ เสริม หมายถึง 
อาชีพที่มีลักษณะดังน้ี 1) เปนเจาของกิจการ ไมเปนลูกจางหรือรับเงินเดือนจาก นายจางแตไดรับคาตอบแทนจาก
ลูกคา 2) เจาของกิจการเปนผูลงมือกระทําเองในฐานะผูปฏิบัติงาน 3) มีผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานโดยอาจได
เงินเดือนหรือคาจางเปนรายช้ินก็ไดจํานวนเกินคนและ ใชทุนดําเนินการไมเกิน 500,000 บาท  

วารี ถาวรรุงกิจ (2548) กลาววา การประกอบอาชีพเสริม คือการกระกอบกิจการงาน ที่ทํา นอกเหนือจาก
อาชีพหลัก โดยใหมาซึ่งรายไดที่นอกเหนือจากเงินรายไดประจํา  

อิสราพันธ ซูซูกิ (2548) กลาววา อาชีพเสริม หมายถึง เปนอาชีพที่ประกอบข้ึนเปนอาชีพที่ 2 รองจาก
อาชีพหลักและเปนแหลงรายไดเสริมเพิ่มเติมจากงานอาชีพหลัก การประกอบอาชีพ เสริมน้ันจะตองไมกระทบกับ
งานอาชีพหลัก อาชีพเสริมน้ัน จะประกอบธุรกิจ หรือกิจการใน รูปแบบใดก็ได และจะตองเปนอาชีพที่เขาไปเสริม
จากรายไดหลักเทาน้ัน  

เกียรติศักด์ิ แกวมหาชัย (2551) กลาววา อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ชาวนาเลือกทําเพื่อใหมีรายได
นอกเหนือจากการทําอาชีพหลัก  

ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร (2553) กลาววา อาชีพเสริม หมายถึง เปนอาชีพที่ประกอบข้ึน เปนอาชีพที่ 2 รอง
จากอาชีพหลัก และเปนแหลงรายไดเสริมเพิ่มเติมจากงานหลัก การประกอบ อาชีพเสริมน้ัน จะตองไมกระทบกับ
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งานอาชีพหลัก อาชีพเสริมน้ัน อาจประกอบเปนธุรกิจ หรือ กิจการในรูปแบบใดก็ได และจะตองเปนอาชีพที่มีรายได
เสริมจากรายไดหลัก  

บูลเมา เทน (2555) ใหความหมายของอาชีพเสริม คืออาชีพหรือชองทางสํารองอาชีพ ชองทางทํารายได
เสริมกับอาชีพหลักอาชีพเสริมมีมากมายหลายอาชีพที่สามารถทําไดมีทั้งงายและ ยากตามแตละชนิดของอาชีพเสริม
รายไดน้ัน ๆ แตจุดประสงคจริง ๆ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม รายไดก็คือ เงิน เพียงตัวเดียวลําพังอาชีพหลักบาง
อาชีพอาจเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไมพอกับ ภาวะเศรษฐกิจ ปจจุบัน หลายชีวิตจึงด้ินรนหาชองทางสรางรายได
ใหมเพิ่มเติมรายไดประจําที่ ไดรับ ในแตละเดือน ซึ่งไมเพียงพอกับคาใชจายหรือคาครองชีพในแตละเดือน จึง
ตองการหาอาชีพ เสริมกับอาชีพหลักเพื่อเพิ่มเงินในกระเปาในแตละเดือนใหมากข้ึน เพียงพอกับคาใชจายและอาจมี 
เงินเหลือเก็บไดในบางกรณีอาชีพเสริมอาจทําเงินไดมากกวาอาชีพหลัก ๆ ที่ทํา อยูหลายเทาตัวจน บางรายทําเปน
อาชีพหลักไปก็มี จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของอาชีพเสริมไดอาชีพเสริม เปนอาชีพที่ ประกอบ
กันเปนธุรกิจในครอบครัว และเปนอาชีพที่เพิ่มจากอาชีพที่ทําเปนประจําอยูแลวเพื่อ เพิ่มรายได ใหมากย่ิงข้ึน เปน
อาชีพที่สามารถดําเนินการไดโดยลงทุนนอย กําลังกายคอนขางมาก เนนการพึ่งตนเอง เปนอาชีพที่เนนความเปน
อิสระเปนเจาของธุรกิจ เปนอาชีพที่ประกอบข้ึนเปน อาชีพที่ 2 รองจากอาชีพหลัก และเปนการหารายไดเพิ่มให
เพียงพอตอการดํารงชีวิต และเปน แหลงรายไดเสริมเพิ่มเติมจากงานหลัก อาชีพเสริมเปนอาชีพที่ชองทางสํารอง 
เปนชองทางทํารายไดเสริมกับอาชีพหลัก เพื่อเปนการหารายไดเสริมเพื่อมาจุนเจือรายไดในครอบครัว  

1.2 ปจจัยท่ีสงผลถึงความสําเร็จของการประกอบสงเสริมอาชีพเสริม 
จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ การประกอบอาชีพ

เสริม สามารถแบงออกเปน 4 ดานดังน้ี (Clegg & Barrow, 1984อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553)  
1.2.1 ดานคุณลักษณะสวนตัว  
คุณลักษณะสวนตัวหรือลักษณะสวนตัว เปนปจจัยภายในตัวเองของผูประกอบอาชีพ ที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ โดยคุณสมบัติที่จําเปนตอการประกอบอาชีพอิสระ น้ัน ประกอบดวย คุณสมบัติที่
จําเปน 12 ประการ คือ 1) มีแรงจูงใจ 2) มีความคิดริเริ่ม 3) รูจักถอย เพื่อที่จะสู 4) มีความสามารถที่จะทําอะไรให
ไดดี 5) มีความอดทน 6) มีความเช่ือมั่นในตนเอง 7) มีความมั่นคงทางอารมณ 8) มีความสามารถในการเขากับผูอื่น 
9) มีความไวในความเขาใจและ วินิจฉัยสิ่งตาง ๆ 10) มีความละเอียด 11) มีความสามารถในการเขียนและพูด 12) มี
แรงกายและ แรงใจ  

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และคณะ (2535 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) กลาวถึง ในดาน
คุณลักษณะสวนตัวของผูประกอบอาชีพน้ัน จําเปนตองมีความรูทักษะใน การประกอบอาชีพไดแก 1) ความรูพื้นฐาน
ในดานเทคนิควิธีการของการประกอบอาชีพอิสระแต ละอาชีพ 2) ความรูความสามารถในการเรียนรู ดวยตนเอง 3) 
ความรูพื้นฐานในการทําธุรกิจ 4) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับข้ันตอนในการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระ 5) ทักษะในการท 
างานและ ติดตอกับคนทั้งลูกจางและลูกคา 6) ทักษะในการผลิต การขาย หรือการบริการ 7) ทักษะใน การพัฒนา
ตนเองใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ 8) ประสบการณทํางาน สวนสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลถึงความสําเร็จของการประกอบ อาชีพเสริม ดังน้ี 1) กลาเสี่ยง อาชีพอิสระ
เปนการประกอบธุรกิจสวนตัวจึงตองมีการลงทุนใน ขณะที่ถาเปนลูกจางไมตองลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนยอมมีความ
เสี่ยง เพราะไมรูวาผลลัพธจะ ออกมาอยางไร ดังน้ัน กอนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพใดจึงตองพิจารณาวิเคราะห
และไตรตรอง อยางดีเสียกอน 2) ความคิดสรางสรรคการประกอบอาชีพอิสระมิไดยึดติดกับรูปแบบใด ๆ เน่ืองจากผู
ประกอบอาชีพอิสระตองเปนนายของตนเอง ดังน้ัน ในการปรับปรุงสินคาหรือบริการ สามารถทําไดอยางมีอิสระ
เพื่อใหไดมาซึ่งกําไรในการด าเนินธุรกิจ3) ความเช่ือมั่นในตนเอง ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความเช่ือมั่นในการ
ดําเนินกิจการของตนเองใหอยูรอด และ ฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 4) ความอดทนการดําเนินธุรกิจยอมมี
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กําไรและขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มประกอบการอาจตองประสบปญหาและอุปสรรคบาง ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดา 
ผูประกอบการจึงตองพรอมที่จะยอมรับขอผิดพลาดและนํามาแกไขดวยความอดทนไมทอถอย  5) การมีวินัยใน
ตนเองการประสบความสําเร็จในอาชีพซึ่งเราเปนเจาของกิจการเองจําเปนตองมี วินัย มีกฎระเบียบ การทํางาน
สม่ําเสมอ มิเชนน้ันอาจจะไมประสบผลสําเร็จ6) มีทัศนคติที่ดีตอ อาชีพ ไมวางานน้ันจะเปนงานที่มีเกียรติหรือไมผู
ประกอบอาชีพอิสระจะตองรักในงานที่ทําและ ใหเกียรติกับงานน้ัน ๆ เสมอ7) มีความรอบรู การประกอบอาชีพ
อิสระจะตองรับรูขาวสารอยูเสมอ เพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก 
ประโยชนของ การรับรูขาวสารจะทําใหสามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลาผลที่ไดคือ กําไร
น่ันเอง 8) มีมนุษยสัมพันธ การประกอบอาชีพอิสระจะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธอันดีเพื่อ ผลประโยชนในธุรกิจของ
ตนเองไมวาจะเปนลูกคา บุคคลรอบขางหรือคูแขงขันก็ตาม เพราะการมี มนุษยสัมพันธอันดีจะทําใหมีความคลองตัว
ในการดําเนินงานอยางย่ิง 9) มีความซื้อสัตยผูประกอบ อาชีพอิสระจะตองมีความซื่อสัตยและจริงใจตอลูกคาการ
บริการลูกคาใหเกิดความประทับใจใน การขายสันคาหรือบริการและกลับมาใชบริการอีกเปนหัวใจสูงสุดเพื่อ
ผลประโยชนตอธุรกิจและตอ ตนเองในที่สุด 10) มีความรูพื้นฐานในการเริ่มทําธุรกิจ การที่จะทําอะไรสักอยางหน่ึง
เราควรได รูจักสิ่งที่ทําอยางนอยใหรูวาทําจากอะไร ซื้อวัตถุดิบจากไหน ตลาดอยูแหลงใด และหากตองการ ทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมจําไดจากที่ไหน 11) มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับ การประกอบอาชีพอิสระเมื่อมี
ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระแลวอีกทั้งยังตองพัฒนา ตนเองใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพน้ัน ๆ เชน หากเปนชางเสริมสวยก็ตอง พัฒนาตนเองใหดูสวยงาม เมื่อลูกคาเห็นจะไดดูนาเช่ือถือหรือหาก
เลือกที่จะขายอาหารผูขายก็ควร แตงตัวใหดูสะอาด ไมสูบบุหรี่ขณะทําอาหารเปนตน (สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม, 2555)  

1.2.2 ดานครอบครัว  
ปจจัยดานครอบครัวมีความสําคัญกับทุกข้ันตอนของการประกอบอาชีพเสริม สถาบันทางสังคมที่คอย

ชวยเหลือและผลักดันการเขาสูอาชีพอิสระไดแก 4 สถาบัน คือสถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ภาครัฐบาล และสถาบันเอกชน โดยสําหรับสถาบันครอบครัว น้ัน มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ โดยเปนภูมิ
หลังทางครอบครวัที่สงผลตอพฤติกรรมและ คานิยมของสมาชิก หากครอบครัวประกอบธุรกิจ ก็จะปลูกฝงใหสมาชิก
เปนผูสืบทอดกิจการ หรือ ถาครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ก็จะเปนแรงผลักดันใหสมาชิกรูจักขวนขวายและ
พยายามหา รายไดมาจุนเจือครอบครัว  

1.2.3 ดานสถานศึกษา  
ปจจุบันดานสถานศึกษามีสวนสําคัญในการชวยใหบุคคลมีโอกาสเลือกที่จะประกอบ อาชีพเสริมตาง ๆ ไม

วาจะเปนการเลือกอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสทราบ ถึงความตองการความชอบของตนเอง 
โดยเฉพาะการไดรับการศึกษาในวิชาแนะแนว จะทําให ไดรับความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี 
รวมทั้งยังทําใหผูศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา ในตนเอง การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง และการวางแผน
อนาคต  

1.2.4 ดานสภาพแวดลอม  
ปจจัยดานสภาพแวดลอม น้ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะใน ดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยี เชน การขยายตัวของตลาด คานิยมหรือกระแสนิยม ของกลุมลูกคา นโยบายการสงเสริม
ของภาครัฐ การนําวิทยาการสมัยใหมมาชวยในการบริหาร จัดการ เปนตน  

นอกจากน้ี เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และคณะ (2535 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ พบวา ผูที่มีรูปแบบในการเขาสูการประกอบ อาชีพอิสระน้ันจะไดรับอิทธิพลจาก
การประกอบอาชีพของบิดามารดา สามีหรือภรรยา คนใกลเคียง ที่ประสบความสําเร็จ และทดลองทําหลายอาชีพ 
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โดยมีเหตุผลและแรงจูงใจ ดังน้ี 1. บิดามารดาหรือสามีภรรยาทํามากอน 2. รายไดดีมองเห็นลูทางในการยกฐานะ
ตนเองได 3. ไดประสบการณตอนเปนลูกจาง 4. เรียนมาโดยตรง 5. ไมชอบการเปนลูกนอง ชอบความเปนอิสระ 6. 
มีบุคคลมาชักชวนแนะนําและใหการสนับสนุน  

ณัฐอรียา สุขสุวรรณพ (2553) สรุปปจจัยที่สงผลตอการประกอบอาชีพเสริมวา การประกอบอาชีพเสริม 
ของแตละบุคคลน้ัน ข้ึนอยูกับสภาพพื้นฐานครอบครัวหรืออาชีพของ บรรพบุรุษ ความตองการความกาวหนา ความ
ตองการดานผลตอบแทนการมีความรูหรือทักษะหรือ เปนสิ่งที่ตนเองสนใจ การชอบความเปนอิสระในการทํางาน 
และมีคนชักชวนหรือสนับสนุน  

ดังน้ัน จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการประกอบอาชีพเสริมน้ัน ผูวิจัย พบวา ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จการประกอบอาชีพเสริม น้ันประกอบดวยประกอบดวย คุณสมบัติที่จําเปน 12 ประการ คือ 1) 
มีแรงจูงใจ 2) มีความคิดริเริ่ม 3) รูจักถอยเพื่อที่จะสู 4) มีความสามารถที่จะทําอะไรใหไดดี 5) มีความอดทน 6) มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 7) มีความมั่นคงทางอารมณ 8) มีความสามารถในการเขากับผูอื่น 9) มีความไวในความเขาใจ
และ วินิจฉัยสิ่งตาง ๆ 10) มีความละเอียด 11) มีความสามารถในการเขียนและพูด 12) มีแรงกายและ แรงใจ และผู
ประกอบอาชีพเสริมจําเปนตองมีความชอบ ความถนัด มีความรูทักษะ และ มีประสบการณ ทั้งในดานความรู
พื้นฐานในดานเทคนิควิธีการของการประกอบอาชีพเสริม 

 
3.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการทางอาชีพ  
ฮอพพอค (Hoppock, 1935 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) ไดกลาวถึงทฤษฎี การพัฒนาอาชีพ 

(Hoppock Composite Theory) วาการพัฒนาอาชีพเริ่มจากการที่บุคคลเริ่ม ตระหนักวา มีอาชีพบางชนิดที่จะทํา
ใหเขาไดรับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนอง ความตองการของเขาไดโดยกลาววา “การเลือกอาชีพจริงๆ เรา
ทุกคนมีความรูสึกเกี่ยวกับ ความตองการในอาชีพใดอาชีพหน่ึงมานานแลว และทัศนคติตออาชีพบางชนิดน้ีจะเปน
ผลตอทิศ ทางการเลือกอาชีพของเราภายหลัง”  

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551 ก) การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพ ที่มีการพัฒนา
สินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลาโดยมีสวน ครองตลาดไดตามตองการของผูผลิต
แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2551 ข) การพัฒนาอาชีพ หมายถึงการประกอบ
อาชีพ ที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลาโดยมีสวนครอง ตลาดได
ตามความตองการของผูผลิต แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งตองข้ึนอยูกับศักยภาพของ ผูผลิต ดังน้ัน การพัฒนา
ศักยภาพเปนความจําเปนและสําคัญมากในการพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนา ธุรกิจโดยการนําเอาความสามารถออกมา
ใชใหเกิดประโยชนเพื่อการประสบผลสําเร็จอยางงดงาม 

 โทลเบรค (Tolbert, 1980, p. 31 อางถึงใน ณัฐอรียา สขุสุวรรณพร, 2553) ระบุวา การพัฒนาทางอาชีพ 
หมายถึง กระบวนการที่ตอเน่ืองของชีวิตบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคานิยม ทางอาชีพการประมวลความคิด
เกี่ยวกับเอกลักษณทางอาชีพการเรียนรู เกี่ยวกับโอกาสทางอาชีพ และการไดทดลองสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพ การเรียนรู เกี่ยวกับโอกาส ทางอาชีพ และการไดทดลองสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพ เชน การทํางาน ครึ่งเวลาหรือเต็มเวลา และการพักผอนจากการทํางานเปนตน  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 อางถึงใน ธิชวดี ยัติสาร, 2551)ไดใหความหมายของ การพัฒนาอาชีพวา 
หมายถึงกระบวนการพัฒนาความเช่ือ คานิยม ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ตลาดจนความรอบรู ที่เกี่ยวกับ
โลกอาชีพ ซึ่งการพัฒนาบุคคลในดานอาชีพจึงเกี่ยวของ กับการที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพ ตลอดจนการต้ัง
จุดมุงหมายของชีวิตและการทํางาน  
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สมิต สัชฌุกร (2538 อางถึงใน ธิชวดี ยัติสาร, 2551) กลาวถึง แนวทางการพัฒนาอาชีพวา เปนกิจกรรม
ทางการบริหารงานบุคคลเพื่อการดําเนินงานใหพนักงานที่มีความสามารถสูงใหไดรับ การพัฒนาใหเจริญกาวหนา
ดวยการจัดทําแผนเกี่ยวกับหนาที่งาน และการจัดการเกี่ยวกับหนาที่ การงาน  

ทนง ทวงเต็ม (2538 อางถึงใน ธิชวดี ยัติสาร, 2551) กลาวถึง แนวทางการพัฒนาอาชีพวา เปน
กระบวนการพัฒนาความกาวหนาของพนักงานตามสายอาชีพงานเดิม เพื่อใหพนักงานประสบ ความสําเร็จกาวหนา
และองคกรไดรับประโยชนจากทรัพยากรบุคคลสูงสุด  

ธิชวดี ยัติสาร (2551)ไดกลาวถึงการพัฒนาอาชีพวา หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนา
อาชีพของบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการและพัฒนาตนเองจนประสบ ความสําเร็จในงานอาชีพใหเจริญกาวหนา
ข้ึนเปนแนวทางการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน ตําแหนงแตงต้ังรวมทั้งการที่บุคคลรูจักตนเองวามีความถนัด
ความสามารถดานใด สามารถเลือก  ทํางานในสิ่งที่ตนมีทักษะมีความรูความสามารุ ตรงตามความถนัดความตองการ
ของตนเองเพื่อ ความมั่นคงกาวหนาในอาชีพและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมความพึงพอใจของตน มีความอดทน 
ซื่อสัตย มีคุณธรรมในอาชีพ ที่ปฏิบัติอยู รับผิดชอบในงานที่ทําทั้งยังรูจักแสวงหา ความรู และทักษะ มีการพัฒนา
ฝมือแรงงานโยการฝกฝนอบรมเทคนิคในการท างานใหทันโลก เหตุการณอยางสม่ําเสมอก็จะชวยใหองคกร น้ันอยู
ไดโดย มีออนจุดแข็งขององคกรมาปรับใช ใหเกิดประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจะชวยใหการท างานใน
อาชีพน้ันประสบความสําเรจ็ บรรลุตามวัตถุประสงคทําใหการท างานในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
เปน รูปธรรม  

ซุปเปอร(Super,1957, pp. 99-108 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) ไดศึกษา ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางอาชีพ วาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมต้ังเปน ทฤษฎีการเลือกอาชีพข้ึน โดยใชช่ือทฤษฎีวา “ทฤษฎีการ
พัฒนาอาชีพ” (Theory of Vocational Development) ซุปเปอรใชคําวา “การพัฒนา” กินความหมายกวาง ซึ่ง
รวมถึงความชอบ การเลือกการพิจารณาตัดสินใจ และการเขาประกอบอาชีพ และเกี่ยวของกับ ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  

ความรูรากฐานเบ้ืองตนของทฤษฎีมีอยู 12 ประการ คือ  
1. ความแตกตางระหวางบุคคล(Individual Differences) ทฤษฎีของความแตกตาง ระหวางบุคคลเปน

หลักสําคัญ ทั้งดานที่เกี่ยวกับการศึกษาและจิตวิทยาทางอาชีพ เพราะบุคคลยอม แตกตางกันทั้งในดาน
ความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพ ดังน้ัน การเลือกอาชีพของบุคคลก ็ควรตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  

2. ความสามารถหลาย ๆ อยางในตัวบุคคล(Multipotentiality) บุคคลแตละคนมี ขีดความสามารถ
ประจําตัวของแตละบุคคล ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในงานอยางใด อยางหน่ึง หรือพอใจในงานอยางใดอยาง
หน่ึงการที่จะนําเอาคนหน่ึงไปเปรียบกับอีกคน หน่ึงไมไดทุกคนจะ มีความสามารถเฉพาะตัวแตมีคนละอยาง   

3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ (Occupational Ability Patterns) อาชีพแตละ อาชีพมีกระสวน
ของความสามารถเฉพาะของแตละอาชีพ เชน ความสามารถความ สนใจและ บุคลิกภาพ น่ันคืออาชีพหน่ึง ๆ ก็
ตองการบุคคลที่มีความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพตาง ไปจากอีกอาชีพหน่ึง  

4. การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (Identification and Role of Models) บุคคล สวนมากจะ
เลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่น ในดานการประกอบอาชีพ วัยรุนจะสนใจ โดยการเลียนแบบอาชีพจากผูใหญ
ดังน้ันผูใหญก็ควรจะเปนรูปแบบที่ดีใหแกเด็ก  

5. ความตอเน่ืองของการตัดสินใจเลือกจะตองจัดใหเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง (Continuous Process) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณสิ่งแวดลอมที่บุคคลอาศัยอยูหรือ ทํางานอยูยอม เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
ประสบการณดังน้ัน การเลือกและการตัดสินใจก็ตองเปน กระบวนการที่ตอเน่ืองกันไป  
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6. ชวงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการเลือกอาชีพเปนกระบวนการตอเน่ืองตาม ชวงชีวิตของบุคคล ซึ่ง
แบงออกเปนข้ัน ๆ ดังตอไปน้ี  

6.1 ข้ันของการเจริญเติบโต (Growth Stage) เริ่มต้ังแตเกิดจนถึงอายุ14 เปน ระยะที่ เด็ก 
กําลังเจริญเติบโต  

6.2 ข้ันของการสํารวจ(Exploration Stage) ระหวางอายุ14-25 ปเปนชวงที่บุคคล พยายาม 
ทําความเขาใจตนเอง ทดลองสวมบทบาทของผูใหญ เชน การหาคูการหาอาชีพ และ การหาตําแหนงในสังคม 

6.3 ข้ันของการสรางหลักฐาน (Establishment Stage) ระหวางอายุ 25-45 ปเปน ชวงที่ 
บุคคลคิดมีครอบครัว มีบทบาทในสังคม มีอาชีพแนนอน มีงานท ามั่นคงและมีบานอยูอาศัย  

6.4 ข้ันของชีวิตมั่นคง(Maintenance Stage) ระหวางอายุ45-65 ปเปนชวง ที่เห็น      
ความสําคัญของครอบครัว พยายามที่จะมีหนาตา หาความกาวหนาในการทํางาน 6.5 ข้ันของความเสื่อม (Decline 
Sage) ต้ังแตอายุ65 ปถึงตายเปนชวงที่ทํางานนอย และ มีความรับผิดชอบนอยและมีบทบาทในสังคมนอย  

7. กระสวนของอาชีพ (Career Patterns) กระสวนของอาชีพข้ึนอยูกับระดับสังคม เศรษฐกิจและโอกาส 
ซึ่งกระสวนของอาชีพน้ีไดแกระดับสูงตํ่าของอาชีพ ความถ่ีในการเปลี่ยนงาน อาชีพบางอยางทําใหเปลี่ยนงานบอย
แตอาชีพบางอยางก็ไมตองเปลี่ยนงานบอย ๆ  

8. การพัฒนาอาชีพควรไดรับการแนะนําแนวทางที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอาชีพ อยางเหมาะสม โดย
การใหทดลองฝกงานบางตามโอกาสอันควร  

9. การพัฒนาอาชีพเปนผลของการมีปฎิสัมพันธกันระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม (Development of The 
Result of Interaction) สิ่งแวดลอม ไดแกการอบรมเลี้ยงดูจากบานการไดรับ การศึกษาจากโรงเรียน และจาก
สังคม ซึ่งจะเปนสิ่งทีช่วยประเมินแปลความหมาย ขอมูลเกี่ยวกับ อาชีพและทดลองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อทําให
เกิดความเขาใจตนเอง ซึ่งนับวาเปนการสราง ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เชน รูจักความสนใจรูจักความถนัด และ
ความสามารถของตนเอง ที่จะ เปนไปไดจริง  

10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (The Dynamics of Career Patterns) กระบวนการ
ประกอบอาชีพน้ีข้ึนอยูกับระดับสังคม เศรษฐกิจของบิดามารดา สติปญญา ความสามารถและความสนใจของบุคคล
ซึ่งไมคงที่ เชนเดียวกับการพัฒนาของบุคคลตามชวงของ การเจริญเติบโต (The Growth Stage) และระยะตนของ
ชวงการสํารวจ(The Early Exploration Stage) บุคคลจะมีความเขาใจเพียงเล็กนอยตอกระบวนการ พัฒนาอาชีพ
แตความเขาใจอันเล็กนอยน้ี จะมีประโยชนสําหรับกระบวนการประกอบอาชีพ ในชวงของการเจริญเติบโตระยะ
สุดทายของ การสํารวจ(Late Exploratory Stage) การสรางหลักฐาน (Establishment Stage) และข้ันของชีวิตที่ 
มั่นคง(Maintenance Stage)  

11. ความพอใจในงานข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล ตําแหนงและ บทบาทของ บุคคล(Job 
Satisfaction: Individual Differences, Status and Role) บุคคลจะ พึงพอใจในงาน ถางาน น้ันไปกับวิถีชีวิต 
ความสามารถและการไดสวมบทบาทตามบุคคล น้ันตองการระดับของ ความพอใจข้ึนอยูกับระดับของการพัฒนา
ความคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล  

12. งานคือวิถีทางของชีวิต (Work is a Way of Life) งานเปนวิถีทางแหงชีวิตของ บุคคล ไดคนพบ
ทางออกที่ใชแสดงความสามารถความสนใจ บุคลิกภาพ คานิยมของ บุคคลน้ัน ๆ และ ความสามารถกระทําไดตาม
บทบาทที่บุคคลน้ันเลือกสรรแลว  

นอกจากน้ัน ซุปเปอร(Super,1957, หนา 185-190 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) ยังไดเสนอ
หลักเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพไวดังน้ี  
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1. การพัฒนาทางอาชีพ เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองต้ังแตเริ่มสนใจเลือกอาชีพ ไปจนถึง ประกอบอาชีพได
อยางมั่นคงเปนระยะเวลานาน  

2. การพัฒนาทางอาชีพ เปนข้ันตอน และมีระเบียบแบบแผน  
3. บุคคลจะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากข้ึน เมื่อมีอายุเพิ่มข้ึนนับต้ังแต วัยรุนจนถึงวัย

ผูใหญ  
4. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง เริ่มต้ังแตกอนวัยรุน และเขาใจชัดแจงเมื่อเขาสู วัยรุน  
5. วิถีและอัตราการเคลื่อนไหวของแตละบุคคลจากระดับหน่ึงไปยังอีกระดับหน่ึง มีความสัมพันธกับ

สติปญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดาความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล  

6. ความพอใจในงานและชีวิตข้ึนอยูกับความเหมาะสมของความสามารถความสนใจ คานิยม และ
บุคลิกภาพในงานอาชีพ  

7. บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางออม ซึ่งมีบทบาทตอการเลือกอาชีพดวย  
8. การพัฒนาทางอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา  
9. คุณสมบัติของบุคคลหน่ึงอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหน่ึง กินซเบอรก(Ginzberg,1974, pp. 37-40 อาง

ถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) แบงชวงการเลือกอาชีพของบุคคลออกเปน 3 ระยะ คือ  
1. ระยะเพอฝน (Fantasy Period) คือระยะที่เด็กมีอายุ0-10 ปเปนชวงวัยเด็ก ตอนตนถึง 10 ปเปนระยะที่

เด็กคิดฝนเอาเองวาโตข้ึนจะประกอบอาชีพอะไรโดยความคิดน้ีอาจไดรับ อิทธิพลมาจากโทรทัศนผูปกครองและสื่อ
ตาง ๆ เชน เด็กอาจเพอฝน จะเปนทหาร ตํารวจแพทย พยาบาลวิศวกรโดยที่มิไดคํานึงถึงขอเท็จจริงวาจะเปนไปได
หรือไมแตเปนสิ่งที่ฝน เน่ืองจาก ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กเอง  

2. ระยะการเปลี่ยนแปลง(Tentative Period) คือระยะที่เด็กมีอายุระหวาง11-17 ปเปน ระยะเวลาการ
เลือกอาชีพแตก็ยังไมตกลงใจแนนอน เริ่มจากการที่เด็กสังเกต พบวา มีกิจกรรมบาง ชนิดที่เขาสนใจและชอบ
มากกวากิจกรรมอื่น ตอมาก็เริ่มรูสึกวาเขา ท ากิจกรรมที่สนใจไดดีกวา กิจกรรมชนิดอื่น การเลือกอาชีพในระยะน้ี
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกที่ยึดองคประกอบ เกี่ยวกับตนเองเชนคํานึงถึงความสนใจความสามารถความถนัด 
คานิยมของตนเอง ชวงน้ีแบงระยะ การเปลี่ยนแปลงออกเปน 4 ข้ันยอยคือ  

     2.1 ข้ันความสนใจ(Interest Stage) เปนชวงของเด็กวัยระหวางอายุ11-12 ปเด็กจะ เลือกอาชีพตาม
ความสนใจ ซึ่งสวนมากจะสัมพันธกับความปรารถนาในระยะเพอฝน อาจต้ังคําถามวา สนใจอาชีพอะไร หรืออยาก
ทํางานอะไร  

     2.2 ข้ันคํานึงถึงความสามารถ(Capacity Stage) เปนชวงของเด็กอายุระหวาง13-14 ปจะเลือกอาชีพ
โดยคํานึงถึงความสามารถโดยการประเมินความสามารถ ตนเองวาสามารถทํา อะไรไดดีกวาผูอื่นบางเพราะเริ่ม
เรียนรูวาการเลือกที่อาศัยความสนใจอยางเดียวอาจผิดพลาดได  

     2.3 ข้ันคํานึงถึงคานิยม (Value Stage) เปนชวงของเด็กอายุระหวาง15-16 ปซึ่งจะ เริ่มรูถึงคานิยม 
และสังเกตวาอะไรเปนสิ่งสําคัญสาํหรบัเขา สิ่งที่เขาตองการคือเงิน เกียรติยศ โอกาสในการแสดงความคิดสรางสรรค
คานิยมเหลาน้ีจะมีความสัมพันธกับ การเลือกอาชีพของเขา  

     2.4 ข้ันหัวเลี้ยวหัวตอ(Transition Stage) เด็กอายุ17 ปจะเริ่มรูจัก พิจารณาจาก ขอเท็จจริง มีการ
นําเอาความสนใจความสามารถและคานิยมของตนเองมา พิจารณาเลือกอาชีพ มีการวางแผนบางแตยังไมเปนการ
ตัดสินใจที่แนนอน  

3. ระยะพิจารณาตามสภาพความเปนจริง (Realistic Period) เปนระยะของเด็กที่มีอายุ ระหวาง17-20 ป
ซึ่งเปนระยะที่เด็กพิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน เพื่อใชใน การตัดสินใจ เลือกอาชีพจะเปนการพิจารณาตาม
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สภาพความเปนจริงระยะน้ีเปนระยะแสวงหาขอเท็จจริงจาก อาชีพตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือก
อาชีพใหเปนไป อยางถูกตองโดยคํานึงถึง โอกาสขอจํากัดและขอเท็จจริงตาง ๆ ระยะน้ีแบงออกเปน 3 ข้ันยอยคือ  

     3.1 ข้ันสํารวจอาชีพ (Exploration) เปนข้ันที่บุคคลจะสํารวจวาอาชีพใดจะเหมาะกับ เขาบาง เด็กจะมี
การประเมินตนเองในพฤติกรรมทางอาชีพของเขาอยาง ใกลเคียงกับความเปนจริง มากข้ึน  

     3.2 ข้ันรวมตัวของความคิดที่จะเลือกอาชีพ (SpecificationStage) เด็กจะตัดสินใจ เลือกอาชีพที่
เฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน ไมใชเปนการคิดกวาง ๆ ลอย ๆ เทาน้ันวาจะประกอบ อาชีพใด เชน ไมใชบอกเพียงแคจะเรียน
วิชาทางการศึกษาแตจะเนนชัดไปวาเปนสาขาอะไรเชน สาขา เกษตรกรรม เปนตน  

     3.3 ข้ันตัดสินใจเลือกอาชีพ (Specification Stage) เปนข้ันสุดทายของกระบวนการ เลือกอาชีพในข้ัน
น้ีบุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพที่เฉพาะเจาะจงอาชีพเดียวเชน วิศวกร หรือ ทันตแพทย  

กินซเบอรก(Ginzberg, 1974 อางถึงใน จีรนันท ไวยศรีแสง, 2552)ไดกลาวถึง กระบวนการพัฒนาอาชีพ
ของ ต้ังแตระยะเพอฝนจนถึงข้ันสดุทาย ของระยะเลือกอาชีพตาม ความเปนจริง กินเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ป ทุก
ระยะและทุกข้ันตอนของการเลือกอาชีพดังกลาว (Ginzberg and Associates) ตระหนักดีวาไดเปนไปได
โดยประมาณเทาน้ันทั้งน้ีก็เพราะสังคม ทุกสังคมในปจจุบนัมีความสับสนมากข้ึน และก็มีอาชีพเพิ่มข้ึนอีกเปนอันมาก 
และนอกจากน้ัน บุคคลแตละคนยังมีความแตกตางกันมากทั้งในดานสภาพแวดลอม สภาพรางกาย และจิตใจอีกดวย 
สํารวจไดพบวา ข้ันทั้งสามที่เกิดกับบุคคลน้ันเร็วกวาที่ Ginzberg and Associatesไดกลาวไวใน แนวคิด Ginzberg 
and Associatesจึงนับวามีประโยชนตอการแนะแนวอาชีพโดยเฉพาะการชวย แนะแนวไดตระหนักวา การตัดสินใจ
เลือกอาชีพของบุคคลไมไดทําไดชวยระยะเวลาอันสั้น แตจะตองเปนกระบวนการที่ใชเวลายาวนาน  

ทฤษฎีน้ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีของซุปเปอรและกินซเบอรก(Super & Ginzberg) ไทดแมน และ
โอฮารา (Tideman & O’Hara, 1963อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 19 2553) ไดแบงข้ันตอนตาง ๆ ตาม
ทฤษฎีเชนเดียวกัน เพียงแตไดเพิ่มเติมใหละเอียด ใหชัดเจน และ เนนเรื่องของการตัดสินใจวาสิ่งสําคัญสําหรับ
พัฒนาการ ดานอาชีพ ท าใหบางครั้งทฤษฎีน้ีมีช่ือ เรียกอีกอยางหน่ึงวา A decision Making and Adjustment 
Theory of Vocational Development  

ไทดแมน และโอฮารา (Tideman & O’Hara, 1963 อางถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) มองเรื่อง
ของพัฒนาการอาชีพวาเปนกระบวนการที่บุคคลใชการท างานเปนวิธีการแสดงออก ทางบุคลิกภาพ และเปนการ
ปรับตัวทางสังคม การแสดงออกทางบุคลิกภาพน้ีหมายถึงการที่บุคคล แตละคนไดแสดงออกซึ่งความเปนเอกลักษณ
ของตนเอง (ที่ทําใหเขาแตกตางออกไปจากผูอื่น) สวนการปรับตัว ทางสังคม เปนการที่บุคคลพยายามปรับตัวเองเขา
กับผูอื่น เพื่อเขาจะไดเปนที่ ยอมรับใน สังคม และไดยํ้าถึงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ และอาชีพ ที่จะเห็นได
ชัดเจน จากการที่บุคคลตองผานกระบวนการตัดสินใจเขาไดยํ้าเรื่องของการตัดสินใจวาเปน หัวใจของ พัฒนาการ
ทางอาชีพ การตัดสินใจไมวาจะเปนในดานของการเรียน การทํางาน หรือกิจกรรม ประจําวัน ลวนมีสวนเสริมสรางที่
จะทําใหเปนรูปแบบของพัฒนาอาชีพของ บุคคลผูน้ัน เขาไดแบง ข้ันตอนการตัดสินใจออกเปน 2 ระยะ  

1. ระยะคาดการณลวงหนา (Period of Anticipation) แบงเปนข้ันยอย ๆ 4 ข้ัน คือ  
    1.1 ข้ันการส ารวจ(Exploration) เกิดเมื่อบุคคลพิจารณามองเห็นทางเลือก หลายทาง จึงเริ่มสํารวจ

ทางเลือกเหลาน้ัน  
    1.2 ข้ันเห็นรูปแบบทางเลือกเดนชัดข้ึน (Crystallization) บุคคลเริ่มมองเห็นวา ทางเลือกใดที่เปนไปได

และตัดทางเลือกที่เปนไปไมไดทิ้งไป  
    1.3 ข้ันการเลือก(Choice) เลือกอาชีพที่ชอบมากกวาอาชีพอื่น และจัดอันดับ อาชีพที่ตองการ  
    1.4 ข้ันเจาะจงตัวเลือก(Specification) เมื่อเลือกอาชีพที่สนใจแลวก็จะไปหาขอมูล รายละเอียดของ

อาชีพน้ัน ๆ เชน ลักษณะงาน การฝกอบรม การหาแหลงงาน เปนตน  
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2. ระยะการดําเนินงานตามแผนการปรับตัว(Period of Implementation and Adjustment)  
มี 3 ข้ันยอย คือ  

    2.1 ข้ันอุปมาน (Induction Stage) บุคคลกาวเขาสูงานอาชีพที่ไดวางเปาหมายเลือกไว และอาจตอง
ปรับตัวโดยปฏิบัติตามกลุมอาชีพที่เขาปฏิบัติกัน  

    2.2 ข้ันหัวเลี้ยวหัวตอ(Transition) เปนข้ันที่บุคคลพยายามปรับ หรือผสมผสาน เปาหมายของกลุมเขา
กับเปาหมายของตนเองอาจเปนการประนีประนอม หรือคลอยตาม เพื่อ กลายเปนสมาชิกของกลุมไปในที่สุด 

    2.3 ข้ันการอนุรักษ (Maintenance) เปนข้ันที่บุคคลหาความสมดุล มั่นคงใน งานเกิด 
ความพึงพอใจวางานน้ันเหมาะกับเขา 

ในกรณีที่บุคคลไมสามารถผสมผสานเปาหมายของกลุม เขากับเปาหมายสวนตัว หรือ เขาอาจไมพอใจกับ
การเลือกอาชีพของเขา เขาอาจแสวงหาอาชีพใหม และเริ่มกระบวนการตัดสินใจใหมอีกครั้งก็ได ซึ่งการตัดสินใจครั้ง
ที่สองก็อาจนาขอมูลที่ไดมา วิเคราะหใหเปนประโยชนได เชนกัน 

ไทดแมน และโอฮารา เช่ือวากระบวนการพัฒนาในแตละข้ันเปนสิ่งที่ยอนกลับใหมได เชน บุคคลซึ่งที่อยูใน
ข้ันเจาะจงตัวเลือก อาจยอนกลับไปอยูในข้ันการเลือกใหม ก็ไดเทา ๆ กับที่จะไปอยูในข้ันอุปมานไดเชนกัน ทั้งน้ี
เพราะเขาเช่ือวาในเรื่องของการตัดสินใจ น้ัน คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ สิ่งเดิมที่เคยตัดสินใจไปแลวอาจ
นามาพิจารณาใหม ถามีตัวแปรใหมเกิดข้ึนแตโดยทั่ว ๆ ไป แลวบุคคลมักจะดาเนินตามข้ันตอน ต้ังแตเริ่ม ตัดสินใจ
ไมถูก ไปจนกระทั่งถึงตัดสินใจได และดาเนินการตามแผนที่วางไวในที่สุด 

สาหรับ ซูเปอร (Super, 1957 อางถึงใน วารี ถาวรรุงกิจ, 2548) เสนอทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพ 
(Super’s Theory of Vacational Development) โดยการเสนอหลักการวา 

1. พัฒนาการดานอาชีพ เปนกระบวนการตอเน่ือง มีการเปลี่ยนแปลงแลว แตความสนใจในอาชีพ 
ความสามารถ สภาพการณที่บุคคลดารงชีวิต และทางาน ความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา และประสบการณ 

2. คุณสมบัติของแตละคน จะมีความเหมาะสมกับอาชีพหลายอยางบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานความ
ถนัด ความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ยอมจะเลือกงานที่แตกตางกัน 

3. ลักษณะอาชีพ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว 
ความสามารถทางสติปญญา บุคลิกภาพ และโอกาสที่แตละบุคคลไดรับตลอดจนการปรับตัวในอาชีพที่มีไมเทากัน 

4. การสงเสริมใหมีการพัฒนาการดานอาชีพ ทาไดโดยสงเสริมใหพัฒนาความสามารถใหเต็มที ่ใหรูจักสภาพ
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะของตนและสิ่งแวดลอม 

5. กระบวนการพัฒนาทางดานอาชีพเกี่ยวกับการพิจารณาตนเองของบุคคล 
6. การพิจารณาตนเองดานการเลือกอาชีพ ไดกอตัว และชัดเจนข้ึนในชวงวัยรุนและมีสวนเกี่ยวของกับการ

พิจารณาเลือกอาชีพมากข้ึน เมื่อมีอายุมากข้ึน 
7. องคประกอบเกี่ยวกับความจริงทั้งหลาย ทั้งลักษณะของตนเอง และลักษณะของสังคม มีอิทธิพลตอการ

เลือกอาชีพมากข้ึน เมื่อมีอายุมากข้ึน 
8. การเลือกอาชีพ และระดับของอาชีพ มีความสัมพันธกับสติปญญา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ครอบครัว ความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ระดับการศึกษา และความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

9. ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เปนการเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีตอตนเอง 
10. การประกอบอาชีพของบุคคลเปนการกําหนดวิถีชีวิต 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ หรือ
การพัฒนาการทางอาชีพน้ัน เปนกระบวนการตัดสินใจที่สลับซับซอนเกิดในชวงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคล
และเปนการตัดสินใจแตละครั้งก็มีผลตอเน่ืองไปถึงการตัดสินใจอื่น ๆ ที่ตามมาในบางครั้ง การตัดสินใจก็อาจจะไมได
เกิดตามข้ันตอน ลงมาทีละเรือ่งในชีวิตจรงิของเราบอยครั้งจะ พบวามีหลายสิ่งที่เราจาเปนตองเลือกตัดสินใจในเวลา
เดียวกันซึ่งอาจทาใหยากสาหรับบุคคลหลายคนที่จะตองเลือกตัดสินใจในตัวเลือกที่ดีที่สุดสาหรับเขา เพราะการ
เลือกแตละครั้งน้ัน ผลที่ตามมาจะมีอิทธิพลตออนาคตของบุคคลเสมอ หนาที่ของผูใหบริการแนะแนว จึงควร
ตระหนักในความสําคัญของการตัดสนิใจโดยเฉพาะเมือ่เกีย่วกับอาชีพที่เด็กตองการประกอบในอนาคต และพยายาม
ชวยบุคคลใหมีอิสรภาพในการตัดสินใจใหมากที่สุดเพื่อ ผลประโยชนและความพึงพอใจและเพื่อชีวิตในอนาคตที่
สมบูรณของบุคคลผูน้ันเอง 

1.3. ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการทางสงเสริมอาชีพ 

กินซเบิรก (Ginzberg, 1974 อางถึงใน วาร ีถาวรรุงกิจ, 2548, หนา 16) ไดสรุป 
กระบวนการเลือกอาชีพของบุคคลไวดังน้ี 

1. การเลือกอาชีพเปนกระบวนการ (Process) มากกวาการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวคานิยม สภาพแวดลอมที่
เปนจริง คุณลักษณะทางจิตวิทยา มีผลตอกระบวนการน้ี 

2. กระบวนการเลือกอาชีพจะเปนไปตามข้ันตอนและจะไมยอนกลับ 
3. การเลือกอาชีพเปนการประนีประนอมระหวางความตองการและความเปนจริงในการเลือกโดยคํานึงถึง

ความสามารถและเปาหมายที่ตองการ 
ตอมา กินซเบอรก ไดปรับปรุงหลักบางประการในทฤษฎี ในระดับอายุแรกหรือระดับ 

อายุ 20 กวาป ดังน้ี 
1. กระบวนการเลือกอาชีพและการพัฒนาการดานอาชีพ (The Process of Vocational Choice and 

Development) เกิดข้ึนตลอดชีวิตเปดกวาง การวิจัยเกี่ยวกับชีวิตการงานของบุคคลทั้งชาย หญิง กินซเบอรก สรุป
ไดวา บุคคลเปลี่ยนงานเพราะงานใหมใหความพึงพอใจ ไดอสิระภาพเน่ืองจากเปลี่ยนความรับผิดชอบ ความกดดัน 
หรือใหทางเลือกในการทางานขอบบุคคล 

2. กระบวนการเลือกอาชีพจะไมยอนกลับ (Imerversible) ในขอน้ีเขาพบวาในปจจุบันกระบวนการเตรียม
ตัวเลือกอาชีพใชระยะเวลานานข้ึน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ  80% ศึกษาตอถึงระดับปริญญาตรี 
หรือฝกอบรมเพิ่มเติม สิ่งเหลาน้ี ไมไดเกี่ยวของกันการตัดสินใจดังที่เคยเขาใจแตเดิม กินซเบอรก กลาววา สิ่งที่คน
หนุมสาวเผชิญในชวงอายุวัยรุน คือการวางแผนการเพื่อใหมีโอกาสเลือกไดมาก อยางนอยที่สุดเพื่อใหแนใจวาเขามี
สิทธิในการเขามหาวิทยาลัยหรือไดงานที่ดี โดยที่ถาบุคคลไดรับการศึกษาสูง โอกาสที่เขาจะเลือกอาชีพจะกวางขวาง
ข้ึน 

3. การมองงานในทัศนคติที่ดี (Optimization) บุคคลมีความพยายามที่จะทางานเพื่อสนองความพึงพอใจ
หรือความตองการของตนโดยใหตนเองเปนประโยชนในงานที่เขามีโอกาสทาและตระหนักถึงสิ่งที่เขาตองปฏิบัติใน
งาน 

4. ขอจากัดบางอยาง เชน รายได สถานภาพทางครอบครัว ทัศนคคติ คานิยมของบิดามารดา ระดับ
การศึกษาตํ่า ชนกลุมนอย สถานภาพของผูหญิง สถาบัน ชุมชน ความไมกลมกลืนกันระหวางการศึกษากับอาชีพเปน
สิ่งจาเปนตองพิจารณา บุคคลที่ไมมีโอกาสที่จะศึกษาเลาเรียนก็ยอมมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพที่รายไดมีเกียรติใน
สังคมไดนอย แตถาไดรับการศึกษามากก็จะยอมจะมีชองทางในการเลือกประกอบอาชีพหรือไม 

5. โอกาสในโลกของงานที่ตองพิจารณา หมายถึง ความสําคัญของการรับรู โอกาสของบุคคลวาเขามองเห็น
โอกาสหรือไม 
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6. แนวโนมในเรื่องคานิยมมีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบันและมีบทบาทสําคัญในการคนหาความพึงพอใจ
ของบุคคล วิถีชีวิตของบุคคลมีผลกระทบตอการตัดสินใจดานอาชีพโดยเปนความพยายามที่จะใหประสบความสาเร็จ
ในการสรางดุลยภาพระหวางงานและกิจกรรมอื่น 

กินซเบิรก (Ginzberg, 1971 อางถึงใน ภานุกา แจมดอน, 2551) ไดแสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ
ไววา การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพน้ัน สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพอยางทันทีการตัดสินใจเลือกอาชีพอยางทันทีทันใด ในการเลือกอาชีพแบบน้ี 
บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพเลยในขณะน้ัน ซึ่งการเลือกบุคคลประเภทน้ีบุคคลจะเลือกโดยที่ไมไดมีการคิด และ
ไตรตรองมากอน ดังน้ัน การเลือกอาชีพประเภทน้ีจึงมีลักษณะที่เปนการตอบสนองโดยไตรตรองตอการเลือกอยาง
ทันทีทันใด 

2. การตัดสินใจเลือกอาชีพอันเปนผลมาจากเงื่อนไขทางจิตวิทยาในการเลือกอาชีพแบบ น้ีจะข้ึนกับปจจัย
ทางจิตวิทยา เชน แรงกระตุน หรือแรงจูงใจ น้ันคือ บุคคลจะเลือกอาชีพ เมื่อมีปจจัยเหลาน้ีมากระตุนหรือแรงจูงใจ
ทาใหตัดสินใจเลือกอาชีพ แตการตัดสินใจเลือกอาชีพน้ันอาจจะไมเกิดข้ึน ถาหากวาโอกาสไมอํานวย 

3. การตัดสินใจเลือกอาชีพอันเปนผลมาจากการแนะแนว การเลือกอาชีพลักษณะน้ีเกิดข้ึนจากการแนะ
แนวทางเกี่ยวกบัอาชีพโดยเฉพาะ คือ ผูที่มีหนาที่ในการใหคาปรึกษา แนะแนวอาชีพจะเปนผูที่สามารถใหคาปรึกษา
ในการเลือกอาชีพไดวา อาชีพไหนเหมาะหรือไมอยางไร 

วารี ถาวรรุงกิจ (2548, หนา 16) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพวา การเลือกอาชีพของคนเราเปน
กระบวนการ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา มีการประเมินตนเองและประเมินอาชีพโดยผูประกอบอาชีพมี
การศึกษาเรียนรูเปนข้ันตอน ต้ังแตเริ่มสนใจในการเลือกอาชีพ จนกระทั่งถึงการประกอบอาชีพอยางแทจริง 

ภานุกา แจมดอน (2551) ไดกลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพวา ทาใหทราบถึงแนวคิดใน
การที่บุคคลจะเลือกอาชีพใดก็ตามจะตองมาจากความตองการของบุคคลน้ันถือไดวาความตองการของบุคคลจะมี
อิทธิพล ในการเลือกประกอบอาชีพ ทั้งน้ันตองมีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่จะทาเพียงพอสาหรับตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพเพื่อใชเปนแนวทางในการเขาสูอาชีพ รวมถึง ถาหากบุคคล น้ันประกอบอาชีพความตองการของตนเองแลว 
การทางานจะดําเนินไปดวยความพึงพอใจในงานที่ทา นอกจากน้ีการเขาสูอาชีพน้ีก็จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ น้ี
ดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาสูการประกอบอาชีพตอไป 

ทั้งน้ี Hoppock (n.d. อางถึงใน วารี ถาวรรุงกิจ, 2548) ไดใหความเห็นวาบุคคลจะเลือกอาชีพที่สนอง
ความตองการของตนเองมากที่สุด ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเนนความสําคัญของการรูจักตนเองอยางแทจริงใน
เรื่องความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเดน จุดดอย เพื่อไปเปรียบเทียบกับขอมูลทางอาชีพ จะ
ชวยเลือกอาชีพไดถูกตอง และประสบความสําเร็จในอาชีพน้ัน ๆ โดยไดนาเอาทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับ
อาชีพมาประกอบกัน เรียกวา Composite Theory โดยมีหลัก 10 ประการ ดังน้ี 

1. การเลือกอาชีพเปนการกระทาเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล 
2. การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดเปนเพราะเช่ือวา อาชีพน้ัน สามารถตอบสนองความตองการของ

เขาไดดีที่สุด 
3. ความตองการจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
4. การพัฒนาอาชีพ เริ่มเมื่อเขาทราบวาอาชีพน้ัน ๆ สามารถชวยใหเขาไปสูความตองการของเขาได 
5. ความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงการเลือกอาชีพจะดีข้ึนเมื่อเขาสามารถคาดหวังถึง

โอกาสที่อาชีพน้ันจะสนองความตองการของเขาได ซึ่งก็ข้ึนอยูกับการรูจักตนเอง ความรูเกี่ยวกับอาชีพ และ
ความสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล 

6. ขอมูลสวนบุคคลมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาใจวาตองการอะไร และจะตองปรับปรุงอะไรบาง 
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7. ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาคนพบงานอาชีพที่ตรงกับความตองการ 
8. ระดับความพึงพอใจในงาน ข้ึนอยูกับอัตราสวนระหวางสิ่งที่งานน้ันใหกับเขาและความตองการ 
9. ความพึงพอใจ เปนผลจากการที่งานสามารถตอบสนองความตองการไดในปจจุบัน 
10. การเลือกอาชีพ สามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เมื่อเขาเช่ือวางานที่เปลี่ยนใหมน้ัน จะสนองความ

ตองการไดดีกวางานเดิม 
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ทําให

ทราบแนวคิดในการที่บุคคลเลือกอาชีพใดก็ตาม จะตองมาจากความตองการของบุคคลน้ัน ถือไดวาความตองการ
ของบุคคลจะมีอิทธิพลในการเลือกประกอบอาชีพ ทั้งน้ีตองมีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่จะทาเพียงพอสาหรับการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเพื่อใชเปนแนวทางในการเขาสูอาชีพ รวมถึง ถาหากบุคคลน้ันประกอบอาชีพความ
ตองการของตนเองแลว การทางานจะดําเนินไปดวยความพึงพอใจจนการทางาน 

 
1.4. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเขาสูสงเสริมอาชีพเสริม 
อิสราภรณ ซูซูกิ (2548) กลาววา บุคคลที่เขาไปสูการประกอบอาชีพมีสาเหตุตางกันนอกเหนือจากการดารง

ชีพแลวยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่นาสนใจคือบุคคลเขาสูอาชีพน้ันเปนไปตามคุณลักษณะของบุคคลและทักษะของบุคคล
น้ัน ๆ ที่มีมาพรอมทัศนะคติ คานิยม แรงจูงใจ และครอบครัวที่มีผลตอการเลือกอาชีพ ทั้งน้ี ตองมีความพอใจในงาน
ที่ทาเปนสภาพทางอารมณที่เปนสุขสนุกเพลิดเพลินซึ่งเปนผลมาจากการทางาน หรือปฏิบัติงาน และไดรับ
ความสําเร็จ 

ปราโมทย พหรมขันธ (2546) กลาววา กระบวนการเขาสูอาชีพเสริมวา หมายถึง ข้ันตอนและวิธีการ ที่ทา
ใหบุคคลตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเสริม รูปแบบ ไดแก การใชความสัมพันธที่มีตอบุคคล เครือญาติ เพื่อน
รวมงาน รวมถึงการเปนสมาชิกหรือเปนเครือขายของกลุมอาชีพการเลียนแบบ เพื่อเปนชองทางในการประกอบ
อาชีพเสริม ข้ันตอนและวิธีการ ไดแก การไดรับขอมูลจากสือ่ หรือ บุคคลตาง ๆ การฝกอบรมดานอาชีพ การทดลอง
ประกอบอาชีพ การประเมินรายได หรือคาตอบแทนเพื่อหารายไดเพิ่มเติมจากอาชีพประจํา 

ปราโมทย พรหมขันธ (2546) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูอาชีพเสริมวาแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเขาสูอาชีพเสริม มีอยู 2 ปจจัย คือ 1. ศึกษารูปแบบในการเขาสู อาชีพเสริม 2. ข้ันตอนและวิธีการใน
การเขาสูอาชีพเสริม คือ 

1. ศึกษารูปแบบในการเขาสูอาชีพเสริม 
1.1 การใชความสัมพันธที่มีตอบุคคล เครือญาติ และเพื่อนรวมงาน 
1.2 การเปนสมาชิกหรือเครือขายในกลุมอาชีพ 
1.3 การเลียนแบบ 

2. ข้ันตอนและวิธีการในการเขาสูอาชีพเสริม 
2.1 การไดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลอื่น ๆ 
2.2 การฝกอบรมดานอาชีพ 
2.3 การทดลองประกอบอาชีพเสริมดวยตนเอง 
2.4 ผลที่เกิดข้ึนจากการทดลองประกอบอาชีพเสริมและการแกไขปญหา 
2.5 การประเมินรายได 

นิรมล เย็นสุข (2539) กลาววา กระบวนการเขาสูอาชีพ วาเปนกลไกที่ตอเน่ืองที่ชวยใหบุคคลตัดสินใจใน
การเลือกประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบไปดวย การเลือกรับขาวสารขอมูลการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ และทดลอง
ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได สาหรับการพึ่งพาตนเอง 
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ศุภมาศ เพชรพรหม (2550) กลาววา กระบวนการเขาสูอาชีพวา กระบวนการเขาสูอาชีพน่ันหมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจประกอบไปดวยเงื่อนไขของการมีภาพลักษณที่ดีของอาชีพการไดรับรูถึงคาตอบแทน และการ
ไดรบัคําแนะนําหรือคําชักชวน คําสนับสนุนจากบุคคล รวมไปถึงการเขาสูอาชีพเสริม น้ันตองมีความพรอมทั้งการ
เตรียมตัว การฝกฝน รวมไปถึงการปฏิบัติ และการไดรับการถายทอดจากผูมีประสบการณ หรือรุนพี่ในการทางาน 
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพและปรับตัวเขากับอาชีพ สภาพการทางาน ไดเปนอยางดี 

ภาณุกา แจมดอน (2551) กลาววา กระบวนการเขาสูอาชีพเสริมวา กระบวนการเขาสูอาชีพ แบบออกเปน 
4 ลักษณะ คือ 1) เกิดจากฐานะที่ยากจนและเปนผูมีการศึกษานอย 2) ไดรับคําแนะนําของญาติพี่นอง เพื่อน และ
คนรูจัก 3) สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพเสริมน้ันอยู 
กอน 4) เปนอาชีพที่อิสระไมมีผูบังคับบัญชา 

คชากานท แกวแพร (2545) กลาวถึงกระบวนการเขาสูอาชีพวา เกิดจากมูลเหตุหรือปจจัยที่มีสวนสนับสนุน
ใหเขาสูอาชีพ กอนการประกอบอาชีพ ตองมีการผานกระบวนการถายทอดทางอาชีพ โดยเริ่มจากกระบวนการ
เรียนรู เทคนิคที่ถายทอดตอกันมา 

สมพล มาสุปรีด์ิ (2548) กระบวนการเขาสูอาชีพเสริม แบงออกเปน 3 ข้ันตอน อยางกวาง 
ไดแก 

1. เงื่อนไขที่เอื้อตอการประกอบอาชีพ การมีเงื่อนไขอะไรที่เปนชองทางใหเขามาสูอาชีพ  
ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ 

2. เงื่อนไขในการปรับตัวเขาสูอาชีพ หลังจากที่ตัดสินใจเขาสูอาชีพแลวมีการปรับตัวมีการ 
เรียนรู และแกปญหาในการทาอาชีพอยางไร 

3. เงื่อนไขที่ทาใหมีการธํารงอาชีพตอไป กลาวคือเมื่อบุคคลเขาสูการทาอาชีพเต็มตัว แลวม ี
เงื่อนไขอะไรทาใหตัวตลกแตละคนยังคงทาอาชีพตัวตลกตอไป 

จากที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดกระบวนการเขาสูอาชีพเสริม ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการเขาสูอาชีพเสริม 
แบงเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การมีทัศนคติที่ดีสวนบุคคล การไดรับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเปนแรงเสริม 
ทางบวก ซึ่งอาจมาจากครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบาน คนรูจัก จากมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ทาให
รายรับ ไมเพียงพอกับรายจายที่เกิดข้ึน ทาใหเขาสูกระบวนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเปนการเพิ่มรายได 

2. การเริ่มตนเขาสูการประกอบอาชีพอาชีพเสริม ไดรับการชักชวนใหเขากลุมสมาชิกหรือ 
การเปนสมาชิกเครือขาย หรืออาจเปนการเลียนแบบการประกอบอาชีพเสริม 

3. การเรียนรู การศึกษาอาชีพเสริม การปรับตัวในการประกอบอาชีพเสริม 
4. การพัฒนาการประกอบอาชีพเสริม โดยใชวิธีการอบรม การจัดกลุมสมาชิกการแลกเปลี่ยน

ทัศนคติ เพื่อใหมีทักษะในการประกอบอาชีพมากข้ึน เขาสูอาชีพเสริม อาจมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ การเปนหน้ี 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงตองเขาสูการประกอบอาชีพเสริมเชนกัน 

2.2 บทวิเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัด 

 2.2.1 โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
         องคการบริหารสวนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2546  มีโครงสรางประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  มีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ที่มาจากการเลือกต้ังตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกต้ัง  
ซึ่งแตละจังหวัด  สามารถมีจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดตามจํานวน 24,30,36,42,48  คน
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ตามลําดับและฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด  และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงต้ัง  ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดตามเกณฑกฎหมายกําหนดและนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด สามารถแตงต้ังที่ปรึกษาและเลขานุการรวมกันไดไมเกิน  5  คน  โดยมีขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนผูชวยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนผู
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด  ตามกฎหมายและเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด  มีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2546  มีหนาที่ดําเนิน
กิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด (ตามมาตรา 45)และอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  (ตามมาตรา 17)  ภายใตบังคับ  มาตรา  16  
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเองได  ปละประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง 
กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด   เพื่อมาทําใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด  เพราะองคการบริหารสวน
จังหวัดมีพื้นที่ทับซอนกับเทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนจังหวัด  มีภารกิจอํานาจหนาที่มากมายหลายดาน  ไมวาจะเปนดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานการสงเสริมคุฯภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการจัดการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
รวมทั้งดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน  การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อื่น 

2.2.2 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่มีพื้นที่เดียวกันกับจังหวัดขอนแกนมี
อัตราการขยายตัวของการพัฒนาคอนขางมาก  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจสูงจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมการคาและการคาและการบริการมากข้ึนโดยใชปจจัยความ
ไดเปรียบในดานแรงงานการเปนศูนยรวบรวมวัตถุดิบการเปนศูนยกลางการคมนาคมและความพรอมในดานปจจัย  
โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนความพรอมในดานของสถาบันการเงินที่จะใหการ
สนับสนุนในขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตรน้ันถึงแมวาจะเปนแหลงที่มาของรายไดหลักของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในจังหวัดก็ตามแตก็มีอัตราการขยายตัวในลักษณะถดถอยโดยมีแนวโนมที่จะลดความสําคัญและ
บทบาทลงทั้งน้ีเน่ืองจากการผลติในภาคเกษตรกรรมสวนใหญจะอาศัยธรรมชาติเปนหลัก  ซึ่งมีความแปรปรวนสูงใน
ขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรก็มีจํากัด  เน่ืองจากสวนใหญจะเคลือ่นยายแรงงานออกไปสูนอกภาคการเกษตรมาก
ข้ึน  ในดานสังคมจะพบวาตามชุมชนมีความหนาแนนข้ึนและเริ่มมีแนวโนมของการเปนชุมชนเมืองมากข้ึนโดยมี
ประชากรเพิ่มมากข้ึนในขณะที่ชนบทประชากรเริ่มจะลดนอยลงตามลําดับ  โดยสวนใหญจะเปนวัยเด็กและผูสูงอายุ
นอก  จากน้ีสวนการสงเสริมและสนับสนุนโดยรัฐจะพบวาไดมีการจัดต้ังสวนราชการตางๆ  เพิ่มข้ึนตามลําดับเพื่อ
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รองรับการขยายตัวของความเจรญิในการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด  ปจจุบันน้ีมีสวนราชการตางๆ  ทั้งระดับ
สวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีที่ต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน  250  หนวยงานที่จะทําหนาที่ในการใหการสงเสริมและ
สนับสนุนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในอนาคตตอไปโดยโครงสรางขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย  2  ฝาย สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และฝายบริหาร  ฝายสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  42  คน  ประกอบดวย  
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  1  คน  รองประธานองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2  คน  
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ฝายบริหาร  มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในจังหวัดทําหนาทีบ่รหิารกจิการตามอํานาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนจังหวัด  
มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ที่นากองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูแตงต้ัง  จํานวน  3  คน  มี
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  1  คน  และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  
4  คน  แบงสวนราชการภายในออกเปน  2  สํานักฯ  7  กอง  และหนวยตรวจสอบภายใน  ไดแก  สํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  กองแผนและงบประมาณองคการบริหาร
สวนจังหวัด กองคลัง  สํานักการชาง  สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองพัสดุและทรัพยสิน  กองการ
เจาหนาที่  หนวยตรวจสอบภายใน  และโรงเรียนในสังกัด  20  โรงเรียน  ดังน้ี  (1) โรงเรียนบานหนองเสี้ยว  (2)  
โรงเรียนเมืองพลพิทยา  (3)  โรงเรียนบานคูขาด(สถิตอุปถัมภ)  (4) โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา  (5) โรงเรียนศรี
เสมาวิทยาเสริม  (6) โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  (7) โรงเรียนซําสูงพิทยาคม  (8) โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยา
ลัย  (9) โรงเรียนหนองโนประชาสรรค (10) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (11) โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค  (12) โรงเรียน
โนนหันวิทยายน  (13) โรงเรียนสชมพูศึกษา  (14)  โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  (15) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  (16) 
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท (17) โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค  (18) โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย  (19) โรงเรียนโนน
โพธ์ิศรีวิทยาคม (20) โรงเรียนบานบะแค    
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บทท่ี 3 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

      ในการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน   ไดกําหนดหัวขอและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง 
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พื้นที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. การนําเสนอ 
 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง  
      1.1 ประชากร(Population)  คือ  ประชาชนทั่วไป ประชาคมหมูบาน ผูใหญบาน / กํานัน 

นักการเมืองทองถ่ิน เจาหนาที่ / พนักงานของรัฐในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน   116  คน   
      1.2 กลุมตัวอยาง(Sampling) คือ เกษตรกรรม รับจางทั่วไป ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน ที่ไดจาก

การสุมโดยการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน ( Nonprobability sampling ) การเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงไมกําหนด เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก  รายไดเฉลี่ยตอป  โดยการสุมไมตํ่ากวา 
116 คน  รวมแลวไมนอยกวา 116 คน 
 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
          ขั้นเตรียมการ 

1.  ประชุมเจาหนาทีก่ําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น 
          2.  จัดเตรียมเครือ่งมือสํารวจความคิดเห็นแบบสอบถาม ของ ประชาชนทั่วไป ประชาคมหมูบาน 

ผูใหญบาน / กํานัน นักการเมืองทองถ่ิน เจาหนาที่ / พนักงานของรัฐในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
         ขั้นดําเนินการ 

เจาหนาที่ลงพื้นทีส่ํารวจความคิดเห็น  โดยแจกแบบสอบถามในพื้นที่จัดกจิกรรมโครงการสงเสริม 
อาชีพการแปรรปูอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประจําป 2562  หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร 
จํานวน  116  ราย 

ขั้นสุดทาย 
1  เจาหนาที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  รวบรวมขอมูล   

ประมวลผลขอมลูจากแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น 
2.  สรุปผล  นําเสนอผูบรหิารในรูปแบบรายงานดานวิชาการ 
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3. พ้ืนท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
   บานโคกกลาง ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง และ บานบอใหญ บานหมอ บานกระนวน อําเภอซําสูง  
4. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

          เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด 
  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ  แบบสอบถามมีทั้งหมด   4  สวน  ดังน้ี 

สวนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  ใชวิธีการหาคาความถ่ี  คารอยละ ประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด  
อาชีพหลัก  จํานวนรายไดเฉลี่ยตอป 

สวนที่  2  ประโยชนที่ไดจากการฝกอบรมและสัมมนา / การบริการของเจาหนาที่ / อํานวยความ 
สะดวกและอื่นๆ พรอมคําช้ีแจง หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของโครงการ โดยมีคะแนน
ในแตละขอประเด็นของคําถาม ประมาณคา 5 ระดับ  

          5  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
          4  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
          3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 
         1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด 

 
สวนที่ 3  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ (ระดับความตองการ  ดาน

การพัฒนา) ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean : x ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเจาหนาที่  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสรางปลายปดและ
ปลายเปดใหกับประชาชนทั่วไป ประชาคมหมูบาน ผูใหญบาน / กํานัน นักการเมืองทองถ่ิน เจาหนาที่ / พนักงาน
ของรัฐในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน   116  ราย  โดยไดแจกแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  116  
ชุด  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในสวนของคําถามปลายเปด  จัดเก็บขอมูล  
ขอคิดเห็นตางๆของผูเขารวมโครงการโดยละเอียด 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลูการติดตามและประเมินผลโครงการต้ังแตเดือน  มกราคม 2563- 
พฤษภาคม  2563 
7. การวิเคราะหขอมูล 

    ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิติแบบแจกแจงความถ่ีและรอยละ  สวนคําถามปลายปดและจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ในเชิงลึกในสวนของคําถามปลายเปด  การแปลความหมายของขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ดังน้ี  มากที่สุด (5)   มาก (4)  ปานกลาง (3) นอย (2) นอยที่สุด (1)  การวัดเปนชวงสเกลของลิเคิรท 
(Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
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          5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
          4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
          3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 
         1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด 
  
จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน  5 ระดับ ทิพยา กิจวิจารณ  

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551 (หนา 123–124 อางมาจากวาณี  แสนมหาชัย) ดังน้ี 
 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด 
  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ     ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ     นอย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ     นอยที่สุด 

 

8. การนําเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ีรอยละในเชิงพรรณนาใน บทที่ 2   

รูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบตางๆ  ไดจากแบบสอบถามของประชาชน
ทั่วไป ประชาคมหมูบาน ผูใหญบาน / กํานัน นักการเมืองทองถ่ิน เจาหนาที่ / พนักงานของรัฐในองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ในภาพรวม  จะแสดงอยูในบทที่ 3  แลวรวบรวมเปนรูปเลมวิชาการ  รายงานผูบริหารและลง
ใน  Website ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อเผยแพรใหประชาชนและผูสนใจทราบตอไป  
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บทท่ี 4 
 

                                                                                                          ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                จากการสํารวจความคิดเห็นตอการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพการ
แปรรปูอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็ม
สมุนไพร  ไดรับแบบสอบถามที่ไดรบัคืนมา ทั้งหมด  116 ราย  ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมลู 
3. ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
         n       แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
                        x       แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 
                      S.D.     แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล 
      ในการวิเคราะหขอมลู ไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
     1) วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ในสวนที่ 1  ขอมูลเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)  วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage)  ประกอบดวย เพศ  อายุ   
สถานภาพ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 

 2) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ในสวนที่ 2  ประโยชนความรูที่ไดจากการฝกอบรมและสัมมนา/ 
การบริการของเจาหนาที่ / อํานวยความสะดวกและอื่นๆ โดยหาคา x  คือ คาเฉลี่ย (Mean) และ S.D.      คือ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)       

 3)  วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนวทางการพัฒนาองคกร โดยหาคาความถ่ี (Frequency)  และหาคา
รอยละ (Percentage) ประกอบดวย  หลักสูตรที่ตองการใหจัดฝกอบรมครั้งตอไป ระยะเวลาในการฝกอบรมควร
เปน หลังการฝกอบรมหากมีการศึกษาดูงานทานตองการศึกษาดูงานที่ใดใหระบุ 

 4)  ขอเสนอแนะอื่นๆ ของ ประชาชนทั่วไป ประชาคมหมูบาน ผูใหญบาน/กํานัน นักการเมืองทองถ่ิน 
เจาหนาที่/พนักงานของรัฐ และ อื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็น  
 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
การติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริม

อาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทํา
ไขเค็มสมุนไพร    ไดรับคืนมา จํานวน  116  ชุด อางอิงจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ R.V. 
Krejcie  และ  D.W. Morgan ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏดังน้ี    
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สวนท่ี  1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอมูลเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพหลัก  รายไดเฉลี่ย/ป   
              ( n= 116) 
ท่ี รายการ จํานวน   

(คน) 
รอยละ 

1. เพศ     
       ชาย 22 18.96 
       หญิง 94 81.04 
                                              รวม 116 100 

2. อาย ุ   
       21 – 30  ป 2 1.72 
       31 – 40  ป 16 13.79 
       41 -  50  ป 26 22.41 
       51 -  60  ป  51 43.97 
       61 – ป ข้ึนไป 21 18.10 
                                     รวม 116 100 

3. สถานภาพ   
 ประชาชนทั่วไป     100 86.21 
 ประชาคมหมูบาน 11 9.48 
 ผูใหญบาน/กํานัน 0 0.00 
 เจาหนาที่/พนักงานของรัฐ 2 1.72 
 อื่นๆ ระบ ุ 3 2.59 
                                     รวม 116 100 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 78 67.24 
 มัธยมตน/เทียบเทา 26 22.41 
 มัธยมปลาย/เทียบเทา 12 10.35 
 ปวส./อนุปรญิญา      0 0.00 
 ปริญญาตร ี 0 0.00 
  อื่นๆ / 0 0.00 
                                     รวม   116 100 

5.  อาชีพหลัก   
 เกษตรกรรม 95 82.00 
 รับจางทั่วไป 17 14.66 
 นักเรียนนักศึกษา 0 0.00 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 3 2.59 
 องคกรมหาชน/รัฐวิสาหกจิ 1 0.86 
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 รับราชการ 0 0.00 
 อื่นๆ ระบ ุ 0 0.00 
                                       รวม   116 100 

6. รายไดตอเดือน   
 ตํ่ากวา 23,000 บาท 58 50.00 
 23,001 - 46,000 บาท 33 28.45 
 46,001 - 69,000 บาท 9 7.76 
 69,001 – 92,000 บาท 13 11.21 
 92,001 บาทข้ึนไป 3 2.59 
                                     รวม 116 100 

 

จากตารางท่ี 1 การสํารวจความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามโครงการฝกอบรมพัฒนาสงเสริมอาชีพการแปร
รูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การทําไขเค็มสมุนไพร ประจําป  2563 ผูเขารวมจํานวน  116  
คน  พบวา  จากกลุมตัวอยางทั้งหมด  116 คน เปนชาย  22  คน คิดเปนรอยละ 18.96 / เปนหญิง 94  คน      
คิดเปนรอยละ 81.04 / มีอายุอยูในชวง  51 - 60  ป  มากที่สุด 51 คน / คิดเปนรอยละ 43.97 / รองลงมาอยู
ในชวงอายุ  41-50 ป   26  คน  คิดเปนรอยละ 22.41 / ชวงอายุ  60 ป 21  คน  คิดเปนรอยละ  18.10 /  มี
สถานภาพสวนใหญเปนประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 86.21 /  ระดับการศึกษาสูงสุด มากที่สุด 
ประถมศึกษา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 67.24 / มัธยมตนหรือเทียบเทา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
22.41/ มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 12 คน คิดเปนรอยละ  10.43 / มีอาชีพหลักเกษตรกรรมมากที่สุด  95  
คน  คิดเปนรอยละ  82.00 / รองลงมา รับจางทั่วไป  17  คน  คิดเปนรอยละ 14.66/ มีธุรกิจสวนตัว จํานวน 3 คน  
คิดเปนรอยละ 2.59 / มีรายไดตอเดือนจํานวนมากที่สุด คือ ไมเกิน 23,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 / รองลงมามีรายไดตอเดือนจํานวนตํ่ากวา 23,001 - 46,00 บาท จํานวน  33 คน คิดเปนรอยละ 28.45 / 
และมีรายได  69,001 – 92,000  บาท  13  คน  คิดเปนรอยละ  11.21    
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สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ 
โดยภาพรวมและรายขอ 
______________________________________________________________________________ 
  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน           ระดับความพึงพอใจ 
                                  (n=116)    

                                   x             S.D.        แปลผล 

1. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืน                       4.00          0.75       มาก 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถสรางรายได  
ใหกับตนเองและครอบครัวได 
2. การสงเสริมและการพฒันาสินคาชุมชนเปนสินคาOTOP                     3.83        0.75       มาก 
ใหเปนที่รูจัก  ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน  
3. อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเพิ่มรายไดและลดรายจาย      3.87    0.71           มาก 
ในครัวเรือน 
4. การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด  เปนการสราง      3.68    0.70        มาก 
เครือขายสินคาใหขยายมากข้ึน 
5. การเพิ่มศักยภาพกลุม ชุมชนใหมีความพรอมทั้งในดานการบรหิาร    3.84    0.69      มาก 
จัดการ สงผลเศรษฐกจิในภาพรวมดีข้ึน                                                                             
6.การสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกจิ   3.85     0.68      มาก 
ในชุมชนระดับรากหญา 
7.ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเปนสินคาสงออกขาย     3.76    0.76      มาก 
ในทองตลาดได 
8.ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชในชีวิตประจําวันแบบ       3.98    0.73      มาก
เศรษฐกจิพอเพียง  
9.การพฒันาอาชีพในครัวเรอืนสามารถนําไปสูการพฒันากลุมที่เขมแข็ง  3.91    0.75      มาก
และย้ังยืนในระดับทีสู่งข้ึน  
10.การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา              3.84          0.67                มาก
และสนับสนุนการลงทุน ใหเกิดผูประกอบการเพิม่มากข้ึน  
 
   รวม           3.86   0.72    มาก 
 
   จากตารางที ่2 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย) x  เทากับ 3.86 หรือคิดเปนรอยละ 77.29 /  (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.72 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากอันดับแรก คือ  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทํา
เกษตรที่ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได (คาเฉลี่ย) x  
เทากับ 4.00  (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.75  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชใน
ชีวิตประจําวันแบบเศรษฐกิจพอเพียง (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S.D. เทากับ 0.73  รองลงมาคือ  (คาเฉลี่ย) x  
เทากับ 3.89  การพัฒนาอาชีพในครัวเรือนสามารถนําไปสูการพัฒนากลุมที่เขมแข็งและย้ังยืนในระดับที่สูงข้ึน  
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(คาเฉลี่ย) x  เทากับ 3.91 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.75 ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความพึง
พอใจตํ่าสุดคือ การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด เปนการสรางเครือขายสินคาใหขยายมากข้ึน คาเฉลี่ย) 
x  เทากับ 3.68  (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S.D. เทากับ 0.70 
สวนท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
ตารางที่ 3     ผลการวิเคราะหระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการโดยภาพรวม
และรายขอ   (ระดับตวามตองการดานการพฒันา) 
______________________________________________________________________________ 
    การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ              ระดับความพึงพอใจ 
                                  (n=116)    

                                     x              S.D.       แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม      4.04          0.78   มาก 
และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานได 
2. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรวมรบัรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม     4.00      0.67   มาก 
3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ        3.91      0.62   มาก 
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
4. มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ   3.83         0.71    มาก 
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
5. มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  3.81      0.73   มาก 
6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับเห็นควรสนับสนุนสงเสริม   3.86  0.76   มาก 
อยางตอเน่ือง 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาดานอาชีพ 3.91  0.78   มาก 
ไดอยางรวดเร็ว 
 
   รวม              3.91      0.73 มาก 
 
  จากตารางที ่3 พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย) x  เทากับ 3.91 หรือคิดเปนรอยละ  88.00 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) S.D. เทากับ 0.73 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมและ
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน (คาเฉลี่ย) x  เทากับ 4.04 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.78  
รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย) x  เทากับ 4.00 (คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.67 และมีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย) x  เทากับ 3.91  (คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)   S.D. เทากับ 0.62 และรองลงมาคือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย) x  เทากับ 3.91 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S.D. เทากับ 0.78 ตามลําดับ สวนขอที่มี
ระดับการมีสวนรวมตํ่าสดุคือ มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 
3.81 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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บทท่ี  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

     ผลการติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการอบรม  จํานวน  116  ราย  เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาตํ่าสุด-สูงสุด  ระดับ และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุปผลการติดตาม  ดังน้ี   

     ไดดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว สรปุผลฯ ตามหัวขอดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค 
2.  สรุปผลการประเมิน 
3.  ขอเสนอแนะอื่นๆ   
4.  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพเศรษฐกจิของชุมชน          
 

 1. วัตถุประสงค 
                    1. เพื่อตองการทราบผลความคุมคา  ประโยชน ความรู ความเขาใจ ดานการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจ
ชุมชน ของผูเขารวมอบรมในครั้งน้ี 

2. เพื่อตองการใหประชาชนทั่วไป ประชาคมหมูบาน ผูใหญบาน / กํานัน นักการเมือง 
ทองถ่ิน เจาหนาที่ / พนักงานของรัฐในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดเพิ่มพูนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
   3. เพื่อเปนฐานขอมลูในการจัดฝกอบรมการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสรมิอาชีพการแปร
รูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร   

 
2. สรุปผลการประเมิน 

    สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
              การสํารวจความคิดเห็นโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  
166 ราย พบวากลุมประชากรสวนใหญ  เปนชาย  22  คน  คิดเปนรอยละ  18.98  เปนหญิง 94  คน  คิดเปนรอย
ละ  81.03  อายุอยูในชวง  51 - 60 ป  มากที่สุด  51 คน  คิดเปนรอยละ  43.97  รองลงมาอยูในชวงอายุ  41-50 
ป  26 คน คิดเปนรอยละ  22.41   สถานภาพที่มากที่สุด ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 86.21 
ระดับการศึกษาสูงสุด มากที่สุด ประถมศึกษา  78  คน  คิดเปนรอยละ  67.24  รองลงมา มัธยมตนหรือเทียบเทา 
26 คน  คิดเปนรอยละ  22.41  อาชีพหลักเกษตรกรรมมากที่สุด  95 คน  คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมา รับจาง
ทั่วไป  17 คน  คิดเปนรอยละ  14.66 รายไดตอเดือน ไมเกิน 23,000  บาท  จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

      
    

ผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลในภาพรวม มีดังน้ี 

           จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจจากโครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทําไขเค็มสมุนไพร  จากการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในดานการบริหารจดัการโครงการ จะทราบวา  ระดับการมีสวนรวมระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดคือ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานได
การมีสวนรวมในระดับมากที่สุด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 43.97  รองลงมาระดับความพึงพอใจระดับมาก 
คือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 65.52  
ลําดับสุดทายระดับความพึงพอใจระดับพอใช คือ.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีจํานวน 66  คน คิดเปนรอยละ 56.90  มีคารวมสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.71 และมีคาเฉลี่ย ( x ) รวมเทากับ 3.83  
 
3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
     ประชาชนในกลุม ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง และ อําเภอซําสูง บาน ม.8  ตองการอยากใหมีการจัด
ฝกอบรมพัฒนาสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ินในเขตทุกอําเภอจังหวัดขอนแกน อีกครั้ง  ประชาชนไดช่ืน
ชมการทํางานการบริหารงาน ของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
  ประชาชนในพื้นที่ ตองการอยากใหมีการอบรม ใหความรู สรางแนวคิดใหมๆ วิธีการสรางมูลคากับผลผลิต
ทางการเกษตรนํามาแปรรูปอาหาร สงเสริมอาชีพใหประชาชนในทองถ่ินไดมีการคาขายหมุนเวียนในชุมชน นําสินคา
ทองถ่ินเขาสูตลาดชุมชนได  ประชาชนและ กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ขาดงบประมาณที่จําเปน ขาดแคลนเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัยในการผลิตสินคาแปรรูป มีที่จําเปนในการผลิตใหสะอาดและปลอดภัย  พรอมขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตลอดทุกป  กลุมอาชีพตองการใหทุกภาคสวนราชการเขา
มารวมพัฒนาตอยอดกิจกรรมใหมๆ กลุมอาชีพเสนออยากใหมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู หาแนวทาง วิธีการใหม 
ในการพัฒนาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ ใหโดดเดน เปนที่ยอมรับและตองการของตลาดทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง  
 
4. ขอเสนอแนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจของชุมชน         
      แนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ  กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ ในชุมชน      

            สงเสริมอาชีพเศรษฐกจิชุมชนกับการพฒันาย่ังยืน 
            เศรษฐกิจชุมชนเปนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการทั้ง
ในดานการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชน คือ ใหมีสวนรวมคิด รวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู จาก
การใช “ทุนของชุมชน” 
            สมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินวา พวกเราจะผลิตอะไรไดบางตามศักยภาพและทุนประเภทตางๆ ที่มีอยู
เราจะผลิตกันอยางไร โดยที่ชุมชนสามารถ คิดเอง ทําเอง ไดเอง 

            การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควรมเีปาหมายสําคัญที ่
            1. การพัฒนาขีดความสามารถของคน ครอบครัว และชุมชน 
            2. การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

            การมุงพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนมจีุดแข็งที่เอื้ออํานวยตอการพฒันา ก็คือ 
            1. คนในทองถ่ินในชุมชนเดียวกันมีจิตสํานึกรวมกนั 
            2. การมีความเอื้ออาร ี
            3. การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  4. เปนการพฒันาที่เริม่จากการกําหนดพื้นที ่

  แนวปฏิบัติในการพัฒนาสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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การทําไขเค็มสมุนไพร  ประจําป 2563   ดังน้ี 
            1. สรางเวทีการเรียนรูใหเกิดข้ึนกอน 
            2. วิเคราะหศักยภาพในขีดความสามารถของทองถ่ิน 
            3. วางแผนพัฒนาตามแนวทาง 
            4. สงเสริมการรวมกลุมในลักษณะตางๆ 
            5. พัฒนาเทคโนโลยีในความรูเกี่ยวกบัวิธีการผลิต 
            6. พัฒนาระบบตลาด 
            7. พัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา 
            8. ทําการวิจัย 
            9. สรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 
           10. สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 
           11. พัฒนาระบบขอมลูขาวสาร 
           12. เผยแพรขอมลูขาวสารการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนออกสูสังคมภายนอก 
 

สรุปผลจาการเก็บขอมูล   ผลจากากรใชแนวทางการพัฒนากระแสโลกาภิวัตนและความ 
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนกับทองถ่ินบานเรา  เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่ทันสมัยข้ึนไดกอใหเก ิดการ
เปลี่ยนแปลงแกประชาชนสังคมทองถ่ินมากในทุกดาน  ไมวาจะเปนดานเรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม  สังคมและ
สิ่งแวดลอม  อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและ
ผลลัพธได  เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเปนปจจัยเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 
   สิ่งสําคัญคือ  ความพอเพียงในการดํารงชีวิต  ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหตนไทยสามารถ
พึ่งตนเองและดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักด์ิศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง  
ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอความตองการตางๆ  รวมทั้งความสามารถใน
การจัดการปญหาตางๆไดดวยตนเอง  โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประจําป 2563 หลักสูตร  การทําไขเค็มสมุนไพร  มุงเนนใหเกิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาช้ีถึง
แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  ในการพัฒนาและ
บริหารชุมชนทองถ่ินใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทันตอโลกยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลง ควรมีความพอประมาณ  มีระบบภูมิปองกันคุมกันในตัวที่พอดี พอสมควร ตอผลกระทบผลเสี่ยงอัน
เกิดจากเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยาง
ย่ิงในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนมอบความรูและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนทองถ่ิน  พรอมกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
จะตองมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตและมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความ
เพียร  มีสติ  ปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได  ขอแนะนําในการรวมกลุมอาชีพของ
ชุมชน   
การรวมกลุมทางเศรษฐกจิของคนในชุมชนน้ัน  ขอแนะนําควรมีวัตถุประสงคหลักๆ ก็เพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกจิ
ของคนในชุมชนน้ันๆ กลาวคือ  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของการเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม  ทามกลางยุคโลกกาภิ
วัตน  จึงทําใหวิถีชีวิตของคนชนบทน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งรปูแบบการดํารงชีวิตและรูปแบบของการ
ประกอบอาชีพ  ทําใหมรีายจายมากข้ึนเงินที่หามาไดไมเพียงพอตอคาใชจาย  จึงมีการไปกูหน้ียืมสินกอใหเกิดหน้ีทัง้
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ระบบและนอกระบบ  จึงทําใหบางคนเลือกที่จะเดินทางไปยังในเมืองใหญเพื่อเปนแรงงานใหแกโรงงานอุตสาหกรรม  
เปนคนงานกอสราง คนวัยแรงงานอพยพเขาเมือง 
  ดวยเหตุน้ีบางชุมชนเริ่มมีการกลับมาทบทวนถึงสาเหตุและวิธีการในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจกลุม
วิสาหกิจของชุมชน  ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือหรือการมีสวนรวมของคนในชุมชน หาวิธีจะทําใหคนในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได  ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการรวมกลุมเพื่อต้ังกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตข้ึนในชุมชน  ซึ่งมีกิจกรรมการออมเงินกิจกรรมเงินกูที่เปดใหสมาชิกไดกูเงินเพื่อไปลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ  ในดอกเบี้ยตํ่า  เชน  รานคาชุมชน  กลุมอาชีพ  กลุมปุย ฯลฯ  หรือที่เรียกวาวิสาหกิจชุมชน  
สามารถสรางสวัสดิการใหแกคนในชุมชนได  เชนการปนผลเพื่อคืนกําไรใหสมาชิก 
  เมื่อมกีระแสจากภายนอกเขามาคนในชุมชนก็จะรูจักการปรบัตัวเพื่อรบัมอืกับการเปลี่ยนแปลง  เพราะเมื่อ
มีการจัดต้ังรวมกลุมคนในชุมชนก็เกิดการเรียนรู  คือรูจักตนเอง  รูจกัชุมชน  และรูเรื่องภายนอกชุมชน  เกิดการ
ชวยเหลือเกื้อกลูซึง่กันและกัน  รูจกัแบงปน  มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  เมือ่มสีิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนในชุมชนใดๆ  
ก็ตาม  ชาวบานประชาชน ชุมชนน้ันๆ  ก็จะสามารถอยูรอดไดดวยลําแขงของคนในชุมชนเอง 

  องคประกอบของการจัดต้ังกลุมอาชีพ  กลุมวิสาหกิจ  ในชุมชน 
  กลุมอาชีพเปนกจิกรรมทีส่ามารถไดรวมกันจัดต้ังข้ึนเพื่อผลประโยชน  ในดานเศรษฐกจิ  หรือการสราง
รายไดเสริมเปนวัตถุประสงคหลักสําคัญเปนกิจกรรมทีพ่ัฒนาอาชีพใหกับสมาชิกกลุม  ซึ่งองคประกอบในการจัดต้ัง
กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกจิ ในชุมชน  มี  5  ประการ 

1.  สมาชิก 
2. ผูนํา  หรือคณะกรรมการกลุม 
3. ขอบังคับ ระเบียบ หรือกติกา 
4. ตองมีกจิกรรม 
5. มีผลประโยชน 

แนวทางการจัดต้ังกลุมอาชีพใหประสบความสําเร็จ 
 การจัดต้ังกลุมใหประสบผลสําเรจ็จะทําใหธุรกิจกลุมอาชีพมัน่คง  และย่ังยืนกาวหนาได  ตองมีความรู  
ความเขาใจ  ความชํานาญในเรื่องการจัดการธุรกจิของกลุมอาชีพ  ใหชัดเจน  เพราะหากไมมีความรูความชํานาฯก็
เปรียบเหมอืนนักกีฬาฟุตบอล  ที่ไมรูวิธีการเตะลูก  ไมรูกติกาเลน  ยอมไมสามารถจะเปน นักกีฬาที่ดีไดเลย  แลว
จะตองมีความรูหลักการ  และวิธีจัดหาคน  การจัดงานดานตางๆ  ตามข้ันตอนของการทําธุรกจิกลุมอาชีพ กลุม
วิสาหกจิ 
  การทําธุรกิจ  คือ  การบรหิารทรัพยากร  ประกอบดวย 

1.  วัสดุ  ไดแก  วัตถุดิบอาคารเครื่องจกัรอปุกรณ 
2. คน  ไดแน  คนงานสมาชิกผูจัดการ 
3. เงิน  ไดแก  เงินทุนคาใชจายรายไดรายจาย 
4. ขอมูล  ไดแก  ขอมูลขาวสาร  เทคโนโลยี  หลักการ 

 
 
วิธีทําธุรกิจใหไดผลสําเร็จ  เปรียบไดกับการทําโตะ  4  ขา  ไดแก 
 1.การจัดการคนที่ดี  คนเปนปจจัยหลักในการทําธุรกจิโดยเฉพาะธุรกิจกลุมอาชีพ  ที่มีเปามายเพื่อ 

ความผาสุกของคนในกลุม  ดังน้ัน  ตองมีวิธีการจัดการหนาที่  ความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวของ  ใหกําลังใจ  
ความรูความสมารถ  ที่เหมาะสมกับการทําธุรกจิใหบรรลุเปาหมายได 
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  2.  การจัดการผลิตที่ดี  การทําธุรกจิตองมีการนําทรพัยากรมาผลิตใหเปนสินคาบริการในชุมชนให
มีมาตรฐาน  ที่สนองความตองการของลูกคาได  การผลิตตองมีการจัดการใหถูกข้ันตอน  ถูกวิธีการ  ถูกตอง  ถูก
เวลา  เพื่อใหไดสินคาในชุมชนและบรกิารที่มีคุณภาพ  ตนทุนตํ่า  และสงมอบสินคาตรงตามเวลาสัญญา 
  3.  การจัดการตลาดที่ดี  การทําการตลาดที่ดีจะทําใหรูความตองการลกูคาแตละกลุม  รูเรื่อง  คู
แขงขัน  รูเรื่องราคาขาย  รูชองทางการใชสื่อใหลูกคาเขาใจโดยเร็ว  ซึ่งตองมีการจัดการเรื่องน้ีอยางจริงจัง  จึงจะทํา
ใหธุรกิจอยูรอดได   
  4.  การจัดการเงินที่ดี  การทําธุรกจิตองมีงบประมาณ เงิน เปนปจจัยในการทํางานทั้งการซื้อ
วัตถุดิบ  จายคาแรง  คานํ้า  คาไฟ  คาใชจายตางๆ  และตองมีรายไดจากการขายสินคาเขามา  จึงตองมีการจัดการ
ใหรายไดกับรายจายเหมาะสมมีกําไร  และตองรูการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเงินเขาเงินออกตลอดเวลา 

 หลักการพัฒนาธุรกิจกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน สูความยั่งยืน 
 ตองดูแลคน  3  กลุมใหดี ใหได  คือ 

1.  ดูแลลูกคา  ในเรื่องทําสินคาที่ดี มีคุณภาพ  เช่ือถือได  ทําสินคาที่มีตนทุนตํ่า  ทําใหขายใน 
ราคาตํ่าได  สามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดถูกตองตรงเวลา 

2.  ดูแลสมาชิก  ในเรื่องจัดการใหมีสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัการทํางาน 
ของสมาชิก  จัดการเรื่องผลประโยชนสวัสดิการ  คาตอบแทนที่ยุติธรรม  รวมทัง้การเสรมิความรูและทักษะใหดวย 

3.  ดูแลชุมชน  ในเรื่องจัดการทําสนิคาที่ไมทําลาย  ไมรบกวนความเปนอยูและสภาพแวดลอมที ่
ดีของชุมชน  ยึดมั่นในจริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม  ไมทําผดิกฎหมาย  ไมเอารัดเอาเปรียบสงัคมและชุมชน 
 การจัดการที่ดี  มุงสูเปาหมายและประสบผลสําเรจ็ตามตองการน้ันตองมีการตัดสินใจที่รอบครอบ  ไม
ประมาท  คิดพิจารณาเหตุปจจัย  ทั้งปจจัยภายในและปจจยัภายนอกใหรอบดาน เสียกอน 
 ปจจัยภายใน  หมายถึง  การคิดพิจารณาดูจากจุดออน  จุดแข็ง  ที่เราหรือกลุมวิสาหกจิ  มีอยู  เชน  เรา
เกงดานไหน  เกงอะไร  มีขอไดเปรียบดานใด  ดานวัตถุดิบ  อุปกรณ  ดานที่ต้ัง  ดานช่ือเสียง  มีจดุออนที่ตอง
ปรับปรงุอะไรบาง  เพื่อใหสามารถทําธุรกิจใหบรรลุเปาหมายไดเหมาะสมกบัจุดแข็งที่เราม ี
 ปจจัยภายนอก  หมายถึง  การคิดพิจารณาสิง่แวดลอมภายนอกที่มผีลกระทบตอการทําธุรกิจของเรา  อาทิ 
เชน  ความตองการของลกูคา  คูแขง  กฎระเบียบ  กฎหมาย  ราคาวัสดุอุปกรณ  ราคานํ้ามัน  คาแรงข้ันตํ่า  สภาพ
ดินฟาอากาศ  สภาพการคาของตลาด  เปนตน  โดยตองมีการพิจารณาปจจัยภายนอกเหลาน้ีวามีผลกระทบตอการ
ขาย  ตอตนทุนของเราอยางไร 
 อยางไรก็ตามสิ่งที่กลุมอาชีพตองทําเปนหลัก  คือ  การทุมเทความต้ังใจ  ความพยายาม  และเวลาเพือ่ใหได
ผลตอบแทนตามเปาหมายที่ตองการใหได   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             34 
 

 

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2563 “การทําไขเค็มสมุนไพร” (หลังดําเนินการ)  
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การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2563 “การทําไขเค็มสมุนไพร” (หลังดําเนินการ)  
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โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

 

                                                     ภาพกจิกรรม 
การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2563 “การทําไขเค็มสมุนไพร” (หลังดําเนินการ)  
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โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

                                                     ภาพกจิกรรม 
การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2563 “การทําไขเค็มสมุนไพร” (หลังดําเนินการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการสงเสริมอาชพีการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2562 “การทําไขเค็มสมุนไพร” 

สวนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม      (n=116) 

1. เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                  ชาย 22 18.966 

                  หญิง 94 81.034 

รวม 116 100.000 

2. อายุ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                  ไมเกิน 20 ป 0 0.00 

                  21-30 ป 2 1.72 

                  31-40 ป 16 13.79 

                  41-50 ป 26 22.41 

                  51-60 ป 51 43.97 

                  61- ป ขึ้นไป 21 18.10 

รวม 116 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                 ประชาชนทั่วไป 100 86.21 

                 ประชาคมหมูบาน 11 9.48 

                 ผูใหญบาน/กํานัน 0 0.00 

                 เจาหนาที่ พนักงานของรัฐ 2 1.72 

                 อ่ืนๆ ระบุ 3 2.59 

รวม 116 100.00 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                  ประถมศึกษา 78 67.24 

                  มัธยมตนหรือเทียบเทา 26 22.41 

                  มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 12 10.35 



                  ปวส./อนุปริญญา 0 0.00 

                  ปริญญาตร ี 0 0.00 

                  อ่ืนๆ ระบ ุ 0 0.00 

รวม 116 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                 เกษตรกรรม 95 82.00 

                รับจางทั่วไป 17 14.66 

                นักเรียนนักศึกษา 0 0.00 

                ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 3 2.59 

                องคกรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ 1 0.86 

                รับราชการ 0 0.00 

                อ่ืนๆ ระบ ุ 0 0.00 

รวม 116 100.00 

6. จํานวนรายไดเฉล่ีย/ป จํานวน (คน) รอยละ (%) 

                  ไมเกิน 23,000 บาท 58 50.00 

                  23,001 - 46,000 บาท 33 28.45 

                  46,001 - 69,000 บาท 9 7.76 

                  69,001,- 92,000 บาท 13 11.21 

                  92,001 บาท ขึ้นไป 3 2.59 

รวม 116 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน) 

 
หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากที่สดุ มาก พอใช นอย นอยที่สุด SD คาเฉลี่ย ระดับ 

1. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได 

31 
(26.72) 

56 
(48.28) 

27 
(23.28) 

2 
(1.72) 

- 
(0.00) 

0.754 4.00 มาก 

2. การสงเสริมและการพัฒนาสินคาชุมชนเปนสินคา 
OTOP ใหเปนที่รูจัก ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

19 
(16.38) 

64 
(55.17) 

27 
(23.28) 

6 
(5.17) 

- 
(0.00) 

0.757 3.83 มาก 

3. อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือนได 

17 
(14.65) 

72 
(62.07) 

23 
(19.83) 

3 
(2.59) 

1 
(0.86) 

0.714 3.87 มาก 

4. การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด เปน
การสรางเครือขายสินคาใหขยายมากขึ้น 

10 
(8.62) 

65 
(56.03) 

35 
(30.17) 

6 
(5.17) 

- 
(0.00) 

0.702 3.68 มาก 

5. การเพิ่มศักยภาพกลุม ชุมชนใหมีความพรอมทั้งใน
ดานการบริหารจัดการ สงผลเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น  

13 
(11.21) 

78 
(67.24) 

18 
(15.52) 

7 
(6.03) 

- 
(0.00) 

0.694 3.84 มาก 

6. การสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน สรางความ
เขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชน ในระดับรากหญา 

17 
(14.65) 

68 
(58.62) 

28 
(24.14) 

3 
(2.59) 

- 
(0.00) 

0.685 3.85 มาก 

7. ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
เปนสินคาสงออกขายในทองตลาดได 

15 
(12.93) 

66 
(56.90) 

27 
(23.28) 

8 
(6.90) 

- 
(0.00) 

0.761 3.76 มาก 

8. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชใน
ชีวิตประจําวันแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

26 
(22.41) 

66 
(56.90) 

20 
(17.24) 

4 
(3.45) 

- 
(0.00) 

0.731 3.98 มาก 

9. การพัฒนาอาชีพในครัวเรือนสามารถนําไปสูการ
พัฒนากลุมที่เขมแข็งและยั้งยืนในระดับที่สูงขึ้น 

25 
(21.55) 

58 
(50.00) 

30 
(25.86) 

3 
(2.59) 

- 
(0.00) 

0.754 3.91 มาก 

10. การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง 
ทางดานการคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

17 
(14.66) 

66 
(56.90) 

31 
(26.72) 

2 
(1.72) 

- 
(0.00) 

0.677 3.84 มาก 

รวม 0.729 3.86 มาก 

 
 
 
 



 
สวนที่ 3 การมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ (ระดับความตองการ ดานการพฒันา) 

 
หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากที่สุด มาก พอใช นอย นอย
ที่สุด 

SD คาเฉลี่ย ระดับ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอโครงการ/กิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงาน 

36 
(31.03) 

51 
(43.97) 

27 
(23.28) 

2 
(1.72) 

- 
(0.00) 

0.781 4.04 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรู
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

22 
(18.97) 

76 
(65.52) 

14 
(12.07) 

4 
(3.45) 

- 
(0.00) 

0.670 4.00 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

16 
(13.79) 

75 
(64.66) 

23 
(19.83) 

2 
(1.72) 

- 
(0.00) 

0.629 3.91 มาก 

4. มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

17 
(14.65) 

66 
(56.90) 

29 
(25.00) 

4 
(3.45) 

- 
(0.00) 

0.710 3.83 มาก 

5. มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

17 
(14.66) 

65 
(56.03) 

29 
(25.00) 

5 
(4.31) 

- 
(0.00) 

0.730 3.81 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 21 
(18.10) 

64 
(55.17) 

25 
(21.55) 

6 
(5.17) 

- 
(0.00) 

0.764 3.86 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของ
ประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

24 
(20.69) 

65 
(56.03) 

20 
(17.24) 

7 
(6.03) 

- 
(0.00) 

0.783 3.91 มาก 

รวม 0.730 3.91 มาก 

 
 
 
 

เกณฑการแปลคาระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลคา 

4.51-5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยที่สุด 



 
ขอเสนอแนะ 

1. อําเภอซําสูง อยากใหมีโครงการน้ีอีก ไดความรูมาก ทํากินเองและแบงใหพี่นองกินดวย 
2. อําเภอซําสูง อยากใหมีแบบโครงการแบบน้ีบอยๆ จะไดลดรายจายเพิ่มรายได 
3. อําเภอซําสูง อยากใหมีการอบรมอีกเพราะไดความรูมาก 
4. อําเภอซําสูง อยากใหมาสอนทําอีกจะไดความรูเพิ่ม 
5. อําเภอซําสูง ทํากินเองดีมากชวยลดคาใชจาย ถาเหลือจากทํากินก็ขายบาง 
6. อําเภอซําสูง ไดรับความรูมากเลยอยากใหมีอีกครั้ง 
7. อําเภอซําสูง อยากใหมีโครงการแบบน้ีตลอดไป 
8. อําเภอซําสูง ทํากินเองถาเหลือก็แบงใหญาติพี่นอง 
9. อําเภอซําสูง อยากใหจัดโครงการอีกเพื่อการตอเน่ือง เพื่อการตอยอดความรูใหแกคนในชุมชนอีกเพิ่มความรูเรื่อยๆ 
10. อําเภอซําสูง ทํากินเองอยูบาน 
11. อําเภอซําสูง อยากใหมีโครงการน้ีอีก 
12. อําเภอซําสูง ไดความรูมากอยากใหมีอีก 
13. อําเภอซําสูง ทํากินเองเหลือก็แบงญาติพี่นอง14. อําเภอซําสูง ทํากินเองที่บาน 
15. อําเภอซําสูง อยากใหมีโครงการแบบน้ีอีก16. อําเภอซําสูง ดีมากทํากินเองที่บาน 
17. อําเภอซําสูง จะมีโครงการอีกตอนไหน18. อําเภอซําสูง ทํากินเอง 
19. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง อยากใหมีการพัฒนาใหมากกวาน้ี มีสวนรวมในการดําเนินตอไป 
20. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ปญหาคือการตลาดยังแคบไปจําหนายไดแคตามหมูบานและยังขาดเงินลงทุนที่จะผลิตไขตามความตองการของตลาด 
21. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ของบในการแปรรูปจากไขเปนผลิตภัณฑอ่ืน เพื่อมีแนวทางทํากินหลากหลายและขอทุนสนับสนุนของกลุม
ดวย 
22. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง อยากใหสงเสริมดานอาชีพอ่ืนเชนการทําดอกไมและทําไขเยี้ยวมา เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑและขาดทุน 
23. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ทุนและการตลาดยังแคบมาก ขายไดตามหมูบานเทาน้ัน 
24. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ขาดตนทุนเม่ือผลิตและหมุนเวียน 
25. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ขาดตนทุนเพื่อจะไวผลิตไดตามจํานวนมาก เพื่อเพิ่มรายไดของกลุมและชุมชน 
26. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง แนะนําตลาดใหกลุมสมาชิกใช และสนับสนุนทุนเพื่อนําไปหมุนเวียนในกลุม 
27. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ไมมีทุนเพื่อหมุนเวียนเพราะเราไมมีเงินทุนเพื่อลงทุน 
28. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง วัตถุดิบหายากการตลาดยังแคบสําคัญทุนหมุนเวียนเพื่อเปนทุนของกลุม 
29. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง การมีโครงการเพื่อลดรายจายเพิ่มรายไดดีแตประชาชนยังขาดทุนหมุนเวียนอยูและตองการสนับสนุนเพิ่ม 
30. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง การตลาดยังแคบอยูอีกปจจัยคือแหลงขาย เพื่อกลุมจะไดทํางานตอเน่ืองและทุนหมุนเวียน 
31. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง เรื่องการตลาดและเงินทุนเพื่อหมุนเวียน 
32. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ขอรับการสนับสนุนเพื่อกลุมจะไดพัฒนาและตอยอดได 
33. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง อยากใหหาวิทยากรทําไขเยี่ยวมาเพิ่มตอยอดไวและทุนหมุนเวียน 
34. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง การตลาดและทุนหมุนเวียนและขอวิทยากรหาส่ิงใหมใหสมาชิกไดมีความรวมมือกัน 
35. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง การตลาดและทุนเพื่อเอาไปซ้ือไขมาทําเพราะทุนเรามีนอย ขอใหนายก อบจ.มาชวยสงเสริมดวยคะ 
36. ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง ตองการใหสงเสริมอาชีพและเพิ่มการทํากลุมอาชีพใหหลากหลาย 
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