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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียน                     

ขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจยั จาํนวน 88 คน  

ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 8 คน ครูผูสอน จํานวน 40 คน และนักเรียน จํานวน 40 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน และการสัมภาษณนักเรียน  

วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา                               

ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนมีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก เม่ือพิจารณา                    

เปนรายดาน พบวา อาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลี้ยงหมู และการเล้ียงปลา 
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จากการสัมภาษณนักเรียน พบวา การสงเสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มีการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม                                           

ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการเลี้ยงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                    

รับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน  ดานการเล้ียงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 คร้ังตอป                                 

ดานการปลูกผัก ควรแตงตั้งครูผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน

 

คําสําคัญ 
 การสงเสริมอาชีพนักเรียน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จังหวัดแมฮองสอน

 

Abstract
          The objective of this research was to study the operation of student career promotion                            

in educational opportunity expansion schools, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province.                    

The target group used in the research were 88 persons, consisting of 8 schools administrators,                 

40 teachers and 40 students. The tools used in this research were questionnaires for school                      

administrators and teachers and student interviews. Data analysis using frequency, percentage, 

mean and standard deviation and content analysis. The research found that the operation of student 

career promotion at a high level. Considering each aspect, it was found that the highest average 

occupation was growing vegetables, followed by raising pigs and raising fish. From student                         

interviews found that the promotion of all 3 occupations has been implemented appropriately. 

However, there are suggestions for the following operations: Fish farming should be a committee 

to be responsible for career promotion for students. In the field of pig farming should be an                     

evaluation of the operation 2 times a year. On growing vegetables should appoint teachers                            

responsible for the operation.

Keywords
 Career Promotion for Students,  Educational Opportunity Expansion School,

Mae Hong Son Province

บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (Office of the 

National Education Commission, 2003, 8) ระบุวา หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราท่ี 22 การจัดการ

ศกึษาตอง ยดึวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคญัทีส่ดุ 

กระบวนการจดัการศกึษาสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ มาตราที ่23 การจดัการศกึษา
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ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดบัการศกึษาเก่ียวกบัความรูและทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชวีติอยางมคีวามสขุ และมาตรา

ที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรยีนโดยคํานงึถึงความแตกตางระหวางบคุคล  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรู ใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง                

ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ                     

ความรูดานตาง ๆ   อยางไดสดัสวนสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝงคุณธรรม คานยิมทีด่งีามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

นอกจากน้ีในหลักสตูรแกนกลางการศึกษา พทุธศักราช 2551  ยงัไดกาํหนดจุดหมายใหเปนคนดี มีปญญา                       

มคีวามสขุ และกาํหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใหผูเรยีนมีความมุงมัน่ในการทํางาน ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพยีง 

มทีกัษะในการทาํงาน ตรงเวลา ประหยดั รอบคอบ และมจีติสํานกึในการรักษาส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดกําหนดโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม            

นาํสูเศรษฐกจิสรางสรรคโดยการนําเขาสูวชิาการงานอาชีพ “คดิเปน ทาํได ขายเปน”  ดาํรงชวีติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาใหผู เรียนมีความรู ความสามารถในการผลิตผลงานอยางสรางสรรค                           

และมีคุณภาพโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการประกอบอาชีพ หรือ  การทําธุรกิจเพ่ือสงเสริม

ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียน เกิดประโยชนตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม สังคมอยูดี กินดี และมีความสงบสุข 

(Ministry of Education, 2008, 6)

 จากการสัมภาษณ ประจวบ แกวสิริ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผา (Kaewsiri, personal 

communication, July 7, 2015) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา  จงัหวดัแมฮองสอน ไววา  ในสภาพปจจุบนักลุมโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดมีการดําเนินการสงเสริมใหนักเรียน

เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และปลูกผักในพ้ืนท่ีของโรงเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาและฝกงานอาชีพ          

ซึ่งเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของนักเรียนท้ังปจจุบันและอนาคต  ในการดําเนินการของโรงเรียน                          

ประสบปญหาการดําเนินการการเล้ียงปลา การเล้ียงหมู และการปลูกผัก ดวยยังขาดการจําหนายผลผลิต                  

สูตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลคา สวนใหญเปนการจําหนายใหกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จึงนํามาซ่ึง                   

การขาดเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดการศึกษาผลการดําเนินงานงานในการสงเสริมอาชีพ                

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผู สอน และการปฏิบัติงานของนักเรียน ซึ่งทําใหขาดการวางแผนทิศทาง                                  

ในการดําเนินการได หากมีการศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน จะเปนผลดีตอโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                             

ที่ไดทราบขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาตอไป                                                  

         ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน                        

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน เพือ่นาํผลการวจิยัทีไ่ดมาเปนแนวทาง                          

ในการพัฒนาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                      
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อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

             พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกาํหนดจดุเนนดานผูเรยีนเรือ่งการศกึษาวชิาชีพ 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพดวยการแนะแนวท้ัง                   

โดยครูและผูประกอบอาชพีตางๆ (ผูปกครอง ศษิยเกา สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที)่ และไดรบัการพฒันา

ความรูทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต (Office of the National Education                          

Commission, 1999)

 2. แนวทางการจัดการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทย

           การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  สาระที่ 4  ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ                          

สาระการอาชีพ เริ่มตนจัดใหกับนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เปนตนไป  เพื่อใหนักเรียนมีความรู                    

ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ ความสามารถและ                      

ทกัษะอาชีพของตน และเม่ือเขาสูระดับมธัยมศึกษาตอนตน จงึเร่ิมเรียนรูสาระเก่ียวกับแนวทางการเลือกอาชีพ 

และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งไดฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ                   

โดยทั่วไปอยางเชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน                          

ทกัษะการแสวงหาความรู และทกัษะการจดัการ เม่ือเขาสูระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย นกัเรยีนเร่ิมฝกทักษะ

การหางานจากแหลงตาง ๆ  และพรอมฝกทักษะอาชีพใหมีประสบการณอาชีพที่ถนัดและสนใจและ                                 

มคีณุลกัษณะท่ีดตีออาชีพ แตหากพจิารณาจากหลักสูตรและการเรียนการสอนแลวพบวา ยงัขาดการเสริมสราง

ความรู และทักษะทางอาชีพที่เปนรากฐานสําคัญในเชิงบูรณาการทั้งหลักสูตร เพื่อใหเกิดการพัฒนา                              

ทางดานเจตคติสําหรับการทํางานและอาชีพตอไป ซึ่งแนวคิดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับ                        

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะเปนรากฐานและเปนสวนหน่ึงของเจตนารมณและเปาหมาย

ของการศึกษาสําหรับเยาวชนไทย การใหความรู ความเขาใจตอความคิดรวบยอดของ “การศึกษาเพ่ือ                        

การประกอบอาชีพ” จําเปนอยูในทุกระดับชั้น และบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางทุกกลุมสาระการเรียนรู

และกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ซึง่มกีารจดันํา้หนกัของความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการศกึษาเพ่ือการประกอบอาชพี

ในแตละดานที่แตกตางกันไปตามระดับชั้นของผูเรียน (Ministry of Education, 2008, 4)  
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 3. การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน

     การดําเนินงานการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนตามทิศทาง

การจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษาน้ัน ผูเกี่ยวของท่ีสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติคือ ผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งมีภาระหนาที่ในการสงเสริมใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ตลอดจน

สภาพการเปลีย่นแปลงของชาตบิานเมอืง และเปนไปตามหลักการ จดุหมาย โครงสรางของหลักสตูร จงึจาํเปน

ทีผู่บรหิารจะตองตระหนกัถงึความสาํคญัตามบทบาทและดาํเนนิการหรอืประสานใหบคุลากรทกุฝายรู เขาใจ 

รวมคิด รวมทํา รวมรับผดิชอบใหสมัฤทธ์ิผลตามวัตถปุระสงค ซึง่สงผลใหนกัเรียนเห็นคณุคาของการประกอบอาชีพ 

นาํความรู ทกัษะ ประสบการณ คณุธรรม ไปใชในการดาํรงชวีติซึง่จะเปนสวนเสรมิสรางใหเปนทรัพยากรบคุคล                   

ทีม่คีณุคา สามารถพัฒนาตนเอง และสงัคมสบืไป (Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office                         

1, 2014, 23) 

  ทั้งนี้  การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนดังกลาว                

จะดําเนินการไปไดดวยดีหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ                       

ผูบรหิารโรงเรียน จาํเปนจะตองรูบทบาทหนาทีแ่ละความสัมพนัธของบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการประกอบอาชพี

อิสระทุกคน อันจะสงผลใหงานสําเร็จผล (Mae Hong Son Primary Educational Service Area  Office 1, 

2014, 23) และจากงานวิจัยของ Anunaue, Khlibtong & Keowan  (2012) เร่ืองการสงเสริมเกษตรใน                               

โรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา การดําเนิน                 

กิจกรรมการเกษตรตามความตองการของนักเรียน  มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเลือกกลุมเปาหมาย 2) การชี้แจง

วัตถุประสงค  3) กําหนดแผนการดําเนินงาน  4) ความคาดหวังจากการวิจัยกับกลุม 5) การดําเนินกิจกรรม

ตามแผนที่วางไว 6)  ผลการดําเนินงานจากการรายงานของนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ทําใหตนเองเกิด     

ความเขาใจการเกษตรมากขึ้น รูจักการทํางานรวมกับคนอื่น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จากการสังเกตของ

ผูวิจัย นักเรียนมีความสุข สนุกสนานตอการทํากิจกรรม  

 4. บรบิทการจดัการศกึษาของสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 1

        จังหวัดแมฮองสอนเปนเมืองแหงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายของชนเผา     

จึงควรจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ เนนคุณธรรมของมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรมและสงเสรมิการนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยเฉพาะในเร่ืองของการประกอบอาชพี

ใหนํามาใชไดจริงบนพื้นฐานของความสุข สงบ พอมีรายได รวมมือ รวมใจกัน มีการพัฒนาคุณภาพ                                

การจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ความตองการของทองถิน่และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงเช่ือมโยงสูประชาคมอาเซียน และสงเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกประชากร               

วยัเรยีนใหเสมอภาค ทัว่ถงึครอบคลมุทัง้เดก็ทัว่ไป เดก็พิการ เด็กดอยโอกาส และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

(Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1, 2014, 34)
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วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมาย

  การวิจยัครัง้นีด้าํเนินการศึกษาจากกลุมเปาหมายซึง่เปนผูบรหิารโรงเรยีน ครผููสอน และนกัเรยีน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน

จํานวน 88 คน ดังนี้

  1.1 ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน                    

จํานวน 8 คน

  1.2  ครูผูสอนท่ีรับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส                             

ทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน

  1.3  นกัเรียนทีเ่ปนผูนาํในการดาํเนนิงานโครงการสงเสรมิอาชีพนกัเรียนโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ 

          2.1 ชุดที่ 1  แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

                      ตอนที่  1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ

   ตอนท่ี  2  การดําเนนิงานในการสงเสริมอาชพีนักเรียนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดแก การเล้ียงปลา การเลี้ยงหมู และการปลูกผัก เปนแบบสอบถาม 

ประมาณคา 5 ระดับ

         ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

               2.2  ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน  

 3.  การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 

       3.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารและครู

               3.1.1    สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
                     3.1.2     นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับโรงเรียน 
บานปางขอน และโรงเรียนบานหวยชมพู
   3.1.3     วิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา                       
(Alpha   Coeffcient) ตามแนวของ Cronbach โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884
  3.2  ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน
                     3.2.1      ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียนเสนอตอ
อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธเพือ่พิจารณาแกไขความถกูตองของเนือ้หา ภาษา และความสมบรูณของคาํถาม
                     3.2.2  ผูวจิยันาํแบบสมัภาษณแบบไมมโีครงสรางไปแกไขปรบัปรงุตามคาํแนะนาํของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนําไปสัมภาษณนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                   

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ที่มีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียน จํานวน 40 คน
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล

               ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเพ่ือดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน และนําเสนอ

หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตอผูบริหารโรงเรียน จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้

       4.1 ดําเนินการสอบถามผูบริหารโรงเรียน

                     ดําเนินการสอบถามผูบริหารโรงเรียนในแตละโรงเรียนดวยแบบสอบถาม จํานวน 8 คน    

  4.2 ดําเนินการสอบถามครูที่รับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียน

   ดําเนินการสอบถามครูที่รับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนในแตละโรงเรียน                       

ดวยแบบสอบถาม  จํานวน 40 คน 

  4.3 ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนผูนําโครงการสงเสริมอาชีพ

   ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนผู นําโครงการสงเสริมอาชีพในแตละโรงเรียนดวย                            

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง จํานวน 40 คน

 5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

               5.1 ชุดที่ 1 ขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงออกเปน                       

3 ตอน  ไดแก ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ                              

นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี 2  การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียน                                    

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย                                   

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยมีเกณฑการแปลคา                     

คะแนนเฉลีย่ ไดแก คาเฉลีย่ระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวา  โรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานนอยทีส่ดุ  คาเฉล่ีย

ระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวา  โรงเรียนมกีารดําเนนิงานนอย คาเฉลีย่ระหวาง 2.51 – 3.50 หมายความวา  

โรงเรียนมีการดาํเนนิงานปานกลาง  คาเฉลีย่ระหวาง 3.51 – 4.50  หมายความวา  โรงเรียนมีการดาํเนนิงานมาก                       

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานมากที่สุด  ตอนที่ 3  ปญหาและ                         

ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย

  5.2 ชุดท่ี 2 ขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียน วิเคราะหขอมูล ดังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล                            

ที่ไดจากการสัมภาษณและจากการบันทึกเทปไวมาทําการแยกแยะเน้ือหาแตละประเด็น จากน้ันนํามา

วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัย

 1. การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                      

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา โดยรวมโรงเรียน                   

มกีารดําเนินงานในระดับมาก ดานท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื การปลูกผัก  (  = 4.16, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ                   

การเลี้ยงหมู (  = 4.13, S.D. = 0.59) และการเลี้ยงปลา (  = 3.93, S.D.= 0.79)      
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 2. การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                     

อาํเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เปนรายดาน พบวา

  2.1 ดานการเล้ียงปลา พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชพีการเล้ียงปลาในระดับมาก                               

(  = 3.93, S.D.= 0.79) รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลี้ยงปลาไดอยางเหมาะสม  (  = 4.04,                               

S.D.= 0.74) รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินการเลี้ยงปลา (  = 4.02, S.D. = 0.77) และนําผลผลิต                  

จากการเล้ียงปลามอบใหกับโครงการอาหารกลางวัน (  = 4.02, S.D. = 0.77) สวนการสัมภาษณนักเรียน

พบวา ทางโรงเรียนไดมีการศึกษาการเล้ียงปลา ไดเรียนรูเร่ืองการดํารงชีวิตของปลา แตปญหาที่พบ คือ                           

ไมมีการประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงปลาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพบวาผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลา

ขาดตลาดรองรับ โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานท่ีรบัผดิชอบในการสงเสริมอาชีพ

ใหแกนกัเรยีนเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเห็นความสําคัญดานการทํางานเพื่อสวนรวมและเกิดทักษะ                 

ในการบริหาร

  2.2 ดานการเล้ียงหมู พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพการเล้ียงหมูในระดับมาก                                                   

(  = 4.13, S.D. = 0.59) รายขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสุด คอื  การเล้ียงหมูไดอยางเหมาะสม (  = 4.35, S.D.= 0.52)                                           

รองลงมา คอื จดัระบบดแูลปองกนัโรคท่ีเกดิขึน้กับหมู (  = 4.29, S.D.= 0.58) และนาํผลผลติจากการเล้ียงหมู

ไปบริโภคเอง (  = 4.27, S.D.= 0.64) สวนการสัมภาษณนักเรียนพบวา ทางโรงเรียนมีการเลี้ยงหมู  สงเสริม

การเรียนรู เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และไดยึดแนวทางการปฏิบัติงาน                                  

ดานการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) แตปญหาที่พบคือ                     

การประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงหมู โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ                           

การดาํเนนิงาน และคณะกรรมการผูประเมนิผลการดาํเนนิงาน  โดยใหมกีารประเมนิผลการดาํเนนิงาน 2 คร้ัง

ตอปเพื่อใหมีการเลี้ยงหมูอยางตอเนื่อง

  2.3 ดานการปลกูผัก พบวา โดยรวมโรงเรยีนมกีารสงเสรมิอาชีพการปลกูผกัมาก (  = 4.16,  

S.D.= 0.61) รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปลูกผักไดอยางเหมาะสม (  = 4.29, S.D.= 0.71) รองลงมา 

คือ จัดวิธีการดูแลแปลงผักและกําจัดศัตรูพืช (  = 4.27, S.D.= 0.53)  สวนการสัมภาษณนักเรียนพบวา  

ทางโรงเรียนมีการปลูกผักเพื่อมุงเนนใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกผัก  การดูแล  การจัดการผลผลิต   

การฝกทําบัญชีรายรับ – รายจาย   ทักษะดานคุณธรรม  คุณนิสัย  แตปญหาท่ีพบคือชุมชนในทองถ่ิน                               

มีการใชสารเคมีเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรสูงมาก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอแหลงนํ้า และดิน                                  

โดยมีขอเสนอแนะวา  ควรมีการแตงต้ังครูผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน เพื่อชี้แนะและใหคําปรึกษา                   

เก่ียวกบัวิธกีารปลูกผกัโดยไมใชสารเคมีและควรสงเสริมใหนกัเรียนใชปุยหมกัหรอืปุยคอกแทนการใชปุยเคมี

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง การสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ  จึงไดนํามาอภิปรายผลดังนี้
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 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก                                  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลี้ยงหมู                             

และการเลี้ยงปลา จากการสัมภาษณนักเรียน พบวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มีการดําเนินงาน

ไดอยางเหมาะสม โดยพบวาดานการเล้ียงปลา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การดําเนินงานเลี้ยงปลาได                            

อยางเหมาะสม รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินงานเลี้ยงปลา  ดานการเล้ียงหมู ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ                      

ดาํเนนิงานเลีย้งหมไูดอยางเหมาะสม รองลงมาคอื จดัระบบดูแลปองกนั ดานการปลกูผัก ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุ 

คอื มกีารดาํเนนิงานไดอยางเหมาะสม  รองลงมา คอื จดัวธิกีารดแูลแปลงผกัและกาํจดัศตัรพูชื  สวนขอเสนอแนะ                                    

ในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนทั้ง 3 ดาน มีดังนี้ ดานการเล้ียงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน  ดานการเล้ียงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

2 ครั้งตอป ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี  ทั้งนี้                                   

ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนนั้น ควรคํานึงถึงความสําคัญ                                   

ในการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผน และการประเมินผล ซึ่งจะทําใหโรงเรียนและคณะทํางาน                              

ไดทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับความพรอมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ปญหาอุปสรรค ลักษณะ

อาชีพในทองถิ่น ตลอดจนสภาพการจัดหลักสูตร รายวิชา กิจกรรมท่ีสอดคลองสัมพันธกบัการสงเสริมอาชีพ

แกนกัเรยีน ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Anunaue, Khlibtong & Keowwhan (2012) เร่ือง  การสงเสริมเกษตร                  

ในโรงเรียนชมุชนบานทาสองยาง สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2  พบวา  การดาํเนนิกจิกรรม

การเกษตรตามความตองการของนักเรียน มขีัน้ตอนดงันี ้1) การเลอืกกลุมเปาหมาย 2) การชีแ้จงวตัถปุระสงค                                  

3) กาํหนดแผนการดําเนนิงาน  4) ความคาดหวังจากการวิจยักบักลุม 5) การดาํเนนิกจิกรรมตามแผนท่ีวางไว       

6)  ผลการดาํเนนิงาน จากการรายงานของนกัเรยีน การปฏบิตักิจิกรรม ทาํใหตนเองเกดิความเขาใจการเกษตร

มากข้ึน รูจักการทํางานรวมกับคนอ่ืน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  จากการสังเกตของผูวิจัย นักเรียนมี                       

ความสุข สนุกสนานตอการทํากิจกรรม  นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งนี้ที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนพบวา         

การสงเสริมอาชีพนักเรียนมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินงานตามองคความรู

ในการประกอบอาชีพในแตละดาน ซึง่มคีวามสอดคลองกบัการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพในการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน ทีป่รากฏในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  สาระที ่4  ของกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอื สาระการอาชีพ เริม่ตนจัดใหกบันกัเรียนต้ังแตชัน้ประถมศึกษาปที ่4  เปนตน

ไป  เพือ่ใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ 

ความสามารถและทักษะอาชีพของตน และเม่ือเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงเร่ิมเรียนรูสาระเก่ียวกับ

แนวทางการเลือกอาชีพ และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมท้ังไดฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน   

ตอการประกอบอาชีพโดยท่ัวไป เชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทกัษะกระบวนการแกปญหา  ทกัษะการทํางาน

รวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู และทักษะการจัดการ เมื่อเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน                          

เริม่ฝกทกัษะการหางานจากแหลงตาง ๆ  และพรอมฝกทกัษะอาชพีใหมปีระสบการณอาชพีท่ีถนดัและสนใจ                         

และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ (Ministry of Education, 2008, 4)
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สรุป
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีการดําเนินงาน                                
ในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก เมือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด                  
ไดแก การปลกูผกั รองลงมาคือ การเลีย้งหม ูและการเลีย้งปลา จากการสัมภาษณนกัเรียน พบวา  การสงเสริม
อาชพีทัง้ 3 ดาน มกีารดาํเนนิการไดอยางเหมาะสม ทัง้นีม้ขีอเสนอแนะในการดาํเนนิงาน ดงันี ้ดานการเลีย้งปลา 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียนเพ่ือทําหนาที่ดูแลและ
ใหคําปรึกษาในระหวางการดําเนินงาน  ดานการเลี้ยงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครั้งตอป 
ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้
 1. สถานศึกษาควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเล้ียงปลา 
และเลี้ยงหมู
 2. สถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมอาชีพ                                            
ใหกับนักเรียน 
 3. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกครู บุคลากร และนักเรียน
เกี่ยวกับการใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมี 
 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของกลุ มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ                         
ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรบัการสงเสริมอาชพีในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา
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