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การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ด้าน คือ  
ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการ
ของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  จ าแนกตาม
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/หน่วยงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้การประกอบแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ และเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์ ความ
ต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ส่วนสมมติฐานที่ 2 -5 ผู้วิจัยจะทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) แล้วน าเสนอใน 
รูปแบบตาราง  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
รับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เล่มนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในเชิงวิชาการ และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ จังหวัด หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่สนใจการศึกษาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง และมีความรับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความหมายการศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน  
ทางวัฒนธรรม การสรรค์สร้าง จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต และ“การศึกษา
ตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยแผนการ 
จดัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ  โดย
มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้  รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา  
ซ่ึงส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษา
สูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ประชากรที่อยู่ในวัยก าลัง
แรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมี
จ านวนมาก และคุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้มีการขาดแคลน
แรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ ไม่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมาก  จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น เพ่ือยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  
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วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการ  
ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยจัดการศึกษาตามวิถีชีวิต 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ แผนพัฒนาและเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดเป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ จึงเป็นโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะมีสถาบันการศึกษาทางเลือกที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา ให้บริการทางวิชาการโดยการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน  

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ที่ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา แต่แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ยังไม่ครอบคลุมข้อมูล
ความต้องการของพ้ืนที่  (demand) และการตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่  (supply) ซึ่งเป็นข้อมูล 
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์จากอาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมหลัก และ
การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น และขาดข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องท าการศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความตองการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ดาน คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  
ด้านระยะเวลา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ/หน่วยงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ขอบเขตกำรวิจัย   

1. ขอบเขตเนื้อหา  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 
1.1 ตัวแปรต้น คือ คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/

หน่วยงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.2 ตัวแปรตาม คือ ความตองการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ดาน คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ  

2. ขอบเขตประชากร  ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน  817,698  คน 

3. ขอบเขตระยะเวลา  การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าช่วงเดื อนพฤศจิกายน 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2563 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพศ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา

จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
2. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา

จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
3. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
4. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีอาชีพ/หน่วยงาน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
5. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการ

ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความตองการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เพ่ือน ามาใชในการวางแผนจัดการศึกษาไดตรงกับความตองการของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค์และเปาหมาย 
ที่วางไว  

2. จังหวัดเพชรบูรณ์ น าขอมูลจากผลการวิจัยมาพัฒนา หลักสูตร เพ่ือใชในการจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
 
นิยำมปฏิบัติกำร 

ควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในกำรรับบริกำรทำงกำรศึกษำจำกวิทยำลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ หมายถึง ความต้องการของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 11 อ าเภอ ที่ต้องการได้รับ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร
ระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน 

ควำมต้องกำรด้ำนโปรแกรมวิชำที่เรียน หมายถึง โปรแกรมวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาที่ทาง
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ สามารถจะเปิดสอนได ้

ควำมต้องกำรด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำสำยอำชีพ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ที่ทางวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ สามารถจะเปิดสอนได ้

ควำมต้องกำรด้ำนอบรมระยะสั้น หมายถึง การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 
150 ชั่วโมง ที่ทางวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ สามารถจะเปิดสอนได้ 

ควำมต้องกำรด้ำนระยะเวลำ หมายถึง ช่วงเวลาจ านวนวันที่ต้องการเรียน ของผู้ต้องการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

ควำมต้องกำรด้ำนระยะเวลำด้ำนช่วงเวลำ/วันที่สะดวกรับบริกำร หมายถึง ช่วงวันและเวลาที่
ต้องการเรียน ของผู้ต้องการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

 
 

 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาความตองการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนเพชรบูรณ์ มีทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. สภาพทั่วไป 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของ
จังหวัด และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็น 

พ้ืนที่ที่อยู่ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัด
เป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้
รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78  
มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด 
ที่ไหลผ่านตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ ่งต้นน้ าเกิด
จากภูเขาผาลาในจังหวัดเลยมีห้วยล าธารหลาย
สายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์แม่น้ าป่าสักไหลผ่าน
อ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่  
บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 

แผนภาพที่ 1  แสดงอาณาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. อาณาเขต 
เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางประมาณ

เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก  มีพ้ืนที่ประมาณ  12,668.416 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 7,917,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง  55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาว
ที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 114 เมตร โดยอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับจังหวัดเลย 
ทิศใต้              ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์และพิจิตร 
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3. เขตการปกครอง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน  

การปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม 128 แห่ง  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
1 แห่ง  เทศบาล 25 แห่ง (เทศบาลเมือง 3 แห่ง  เทศบาลต าบล 22 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล  
102 แห่ง 

4. ประชากร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากร 981,021 คน  เป็นชาย 484,832 คน หญิง 496,189 คน    

อายุ 0 – 59 ปี  จ านวน  811,343 คน  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จ านวน  169,678 คน 
5. ข้อมูลด้านประชากรศึกษา ปี 2561 จ านวน  475,759 คน  จ าแนกได้ดังนี้ 

- อายุ 0-3 ปี   จ านวน     37,584 คน 
- อายุ 4-25 ปี  จ านวน   268,497 คน 
 
- อายุ 60 ปีขึ้นไป  จ านวน   169,678 คน 

 6. ข้อมูลจ านวนคนพิการ   จ านวน  34,865 คน 
กลุ่มอาชีพของคนพิการ 2 กลุ่ม  ได้แก่ 
1. คนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ 
2. คนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ภายใต้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ 
7. ข้อมูลสถานศึกษา  สถานศึกษาท้ังสิ้น   754 แห่ง  แยกเป็นระดับ    

- สพฐ   จ านวน  541  แห่ง 
- อาชีวะ  จ านวน    13  แห่ง 
- กศน.  จ านวน  128  แห่ง 
- เอกชน  จ านวน    54  แห่ง 
- สกอ.  จ านวน      4  แห่ง 
- ท้องถิ่น  จ านวน    14  แห่ง 

8. ประชากรวัยเรียน จ าแนกได้ดังนี้ 
จบระดับชั้น 
 - ม.3  จ านวน   7,929 คน 
 - ม.6  จ านวน  5,003 คน 
 - ปวช.   จ านวน  1,991 คน   
 - ปวส.    จ านวน  1,545 คน 
 - กศน.  จ านวน  767 คน 

รวมจ านวนนักเรียนที่จบในระดับที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 9,306 คน แต่เข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพียง 1,935 คน เหลือที่ยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในจังหวัด จ านวน 7,371 คน 
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9. ความต้องการศึกษาต่อ 
- จบ ม.6 ปี 2560  5,300 คน 
- กลุ่มเกษตรกร  325  กลุ่ม  
- กลุ่ม อสม. ทุกต าบล  
- ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 270 ศูนย ์
- พนักงานท้องถิ่น/ต ารวจ 2800 คน 

10. แหล่งงานรองรับ 
1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
2. นวดแผนไทย 100 แห่ง 
3. โรงแรม/รีสอร์ท 966 แห่ง 

11. ภูมิอากาศ 
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว

โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุดพื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็น
ตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.1 องศาเซลเซียส 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
- ฤดูฝนเริ่มตั่งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

12. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,917,760 ไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 

2556 มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร เท่ากับ 3,281,426 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.44 พ้ืนที่ป่าไม้ 2,402,507 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 30.34 พ้ืนที่นอกภาคการเกษตร 2,233,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.21 และเป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่นอก
ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2556 พ้ืนที่นอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 
ร้อยละ 6.8 รวมทั้งเนื้อที่ป่าไม้ที่มีจ านวนลดลงด้วยประมาณร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ป่าไม้ระหว่างปี 
2555 และ 2556 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้ดินทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2556 พบว่าประมาณร้อย
ละ 50.18 ของพ้ืนที่การเกษตรเป็นการปลูกพืชไร่ 1,646,714 ไร่  รองลงมาเป็นพ้ืนที่นา จ านวน 1,262,694 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.48 ของพ้ืนที่การเกษตร  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะดินในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลาย
มากถึง 30 กลุ่มดิน ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชที่แตกต่างกันไป โดยสามารรถแบ่งตามลักษณะพ้ืนที่ 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มดินนาเป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ประโยชน์ในการท านา โดยเรียงล าดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด 
ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 
20 ของจังหวัด 

2. กลุ่มดินไร่เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ 30 ของจังหวัด 
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3. กลุ่มดินตื้นใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และผลไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 ของ
จังหวัด 

4. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของ
จังหวัด 

13. ที่มาในการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 
เห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์   

เพ่ือตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดแข็งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1) จุดแข็ง
ด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์ ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และผลผลิตด้านการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งออกไปยังตลาดในทั่วทุกภาคของประเทศ  2) 
จุดแข็งด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมทุกอ าเภอ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ท าให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เข้ าจั งหวัด เป็นจ านวนมาก   3 )  จุ ดแข็ ง เ รื่ องแหล่ ง เ รี ยนรู้   จั งหวัดเพชรบู รณ์มีภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น 
ในหลาย ๆ ด้านที่จะสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสุขภาพอนามัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งสามารถที่จะน ามาจัดการความรู้ ขยายผลความรู้ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ หรือคนรุ่นหลัง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องได้  4) จุดแข็งด้านการพัฒนาจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์มีหลายหน่วยงานที่มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของจังหวัดที่จะน ามาขยายผลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยสถานที่ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จะใช้สถานที่ที่มีอยู่เดิม คือ โรงเรียน
บ้านหนองนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรที่สนับสนุนในระยะเริ่มต้น  
เป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชมรมข้าราชการบ านาญ ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  และบุคลากรด้านภูมิปัญญา  และแหล่งเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล  สภาวัฒนธรรมประจ าต าบล  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ/
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จะเป็น
หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชนจังหวัด โดยจัดการศึกษาตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ แผนพัฒนา และเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดเป็นส าคัญ  

 ประโยชน์ที่ชาวเพชรบูรณ์จะได้รับจากการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ คือ ตอบสนองนโยบายใน
เรื่องไทยนิยมยั่งยืน ที่เป็นแหล่งสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานโครงการ และตอบสนองต่อการพัฒนา
จังหวัดทุกด้าน เพ่ือที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความรู้ พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งขึ้น นอกจากนั้น มี
สถาบันการศึกษาที่จะช่วยขยายโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ในการ
เรียนรู้ อบรมเสริมทักษะ และการประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต มีปัญญาเป็นทุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท า
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และโดยเฉพาะภายใต้ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ ที่ยึดหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะช่วยให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีการศึกษาที่
พัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้พลาดโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านเศรษฐกิจ   ก็จะสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
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สร้างงานสร้างรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนตัว ครอบครัว และเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ให้ทุกคนในชุมชนกินดีอยู่ดี   
และด้านสาธารณสุข  ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย  ซึ่งจะ
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

 
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ภารกิจ นโยบาย และพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน 

1. ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เส้นทางการก่อก าเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย เป็นผู้จุดประกายทางความคิด วางรากฐานการด าเนินงาน มุ่งให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สถาบันวิทยาลัยชุมชน เกิดจากการวางรากฐานของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนได้มีการ
พัฒนามาบนเส้นทางที่ยาวไกลถึง 9 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 

(1) ส านักงานโครงการ เพ่ือเตรียมการจัดท าข้อเสนอวิทยาลัยชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) ส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน ด าเนินงานภายใต้สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ และ 
(3) ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ด าเนินงานภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ช่วงเตรียมโครงการ 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า “แนวคิดและหลักการวิทยาลัยชุมชน” ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งและด าเนินการตามนโยบาย
วิทยาลัยชุมชนแก่ผู้บริหารระดับสูงระดับอธิบดีของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ และแก่
ประชาชนทั้งประเทศ โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ จุลสาร แผ่นพับ เป็นต้น โดยมีความถี่เดือนละ 3-4 
ครั้ง พร้อมจัดการประกวดค าขวัญและตราสัญลักษณ์วิทยาลัยชุมชน เชิญชวนผู้สนใจจากทั่วประเทศสมัครส่ง
ประกวด โดยมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเพาะช่าง มาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งได้ค าขวัญ
ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” และตราสัญลักษณ์เป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทย
ประสานกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทย 

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนั้น เป็นที่ทราบกันแล้วว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนมาช้านาน ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น า
คณะผู้ร่วมก่อตั้งและเตรียมการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนไปประชุมร่วมกับประชาคม วิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา
ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยได้เรียนรู้ประสบการณ์ ศึกษาดูงานที่
มลรัฐฮาวาย แคลิฟอร์เนีย ไอโอว่า และนอร์ธคาโรไลน่า กระทั่งต่อมาเกิดโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ตามโครงการ East-West Community College การประชุมครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
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กลไกเริ่มต้น ตั้งคณะท างาน 6 คณะเพ่ือเตรียมการ 
เพ่ือให้การเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบและเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการ ได้

สร้างกลไกการด าเนินงานในระยะเตรียมการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคคล ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการอ านวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนด

นโยบาย แนวทางการด าเนินงานและสนับสนุน 
(2) คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงานและประสานกับอนุกรรมการต่างๆ 
(3) คณะอนุกรรมการ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวางระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ด้านหลักสูตร ด้าน

พัฒนาบุคลากร ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน และด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

(4) จัดตั้งส านักงานโครงการวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่ากองในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน 

(5) จัดหาบุคลากร แต่งตั้งนางสาวสุนันทา แสงทอง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว 
ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผู้อ านวยการส านักงานโครงการวิทยาลัยชุมชน 

(6) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาส านักงานในโครงการ ให้ค าปรึกษา แนะน า
และร่วมท างาน ได้แก่ นายชุมพล พรประภา รองศาสตราจารย์ฉลอง ภิรมย์รัตน์ นายอุดม มุ่งเกษม และนางพัชรี 
สว่างทรัพย์ 

ลงหลักปักฐาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
(1) เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา 
(2) วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาประจ าท้องถิ่น จัดการศึกษาและ

ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นส าคัญ 
(3) พันธกิจ จัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปีแรกของระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ หลักสูตร 

ประกาศนียบัตร และจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
(4) ข้อเสนอเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอทั้ง 4 ข้อ และให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยให้รับข้อสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ดังนี้ 

(1) วิทยาลัยชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้นควรเป็นรูปแบบและการด าเนินการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
แบบไทย ไม่ควรยึดหลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของต่างประเทศมาเป็นต้นแบบโดยตรง 

(2) การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งต้องสนองต่อความต้องการและการ
ประกอบอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น 

(3) การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของท้องถิ่นใด ควรให้ชุมชนและท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมลงทุน หรือมีส่วนริเริ่มของการจัดตั้งเพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบใน
ส่วนของตนตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งสามารถพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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 การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย 
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย เกิดจากความจ าเป็นในการผลิตก าลังคนเพ่ือสนองความ

ต้องการพัฒนาประเทศและมีแนวความคิดที่จะใช้การจัดการศึกษาตามหลักการวิทยาลัยชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2513 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก าหนดนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ส่งเสริม
การศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อสนองความต้องการก าลังคนระดับกลางในแขนงวิชา
ที่ประเทศมีความต้องการมาก ตลอดจนปัญหาในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือคนส่วนน้อยไม่เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้
เตรียมการปฏิรูปการศึกษา 

ใน  พ.ศ .  2520 จั ดตั้ ง วิทยาลั ยชุมชนภู เ ก็ต ขึ้ น เป็ นแห่ งแรก  โดยให้ เป็ นวิทยา เขตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้จัดตั้งขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2527 ได้
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในสังกัดวิทยาลัยครู ขึ้น 4 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี 
วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช (แต่ในระหว่างที่เตรียมการด าเนินงานวิทยาลัย
ชุมชนนั้น มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงไม่มีการด าเนินการ
วิทยาลัยชุมชนต่อ) 

ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน “น าร่อง”  
คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ได้เลือกสถานศึกษา 10 แห่ง มาเป็นวิทยาลัยชุมชน 

โดยได้สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แห่ง และสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 7 แห่ง จากนั้น ในวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนโดยให้สถานศึกษาท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน 
และท าภารกิจเดิมควบคู่ไปด้วย มีสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก เป็น วิทยาลัยชุมชนตาก 
3. วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็น วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
5. ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว เป็น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
7. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู เป็น วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เป็น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง เป็น วิทยาลัยชุมชนระนอง 
10. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส เป็น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
จากนั้นเป็นต้นมา วิทยาลัยชุมชนตามประกาศดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการตามภารกิจ และแนวทางการ

ด าเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันหลัก และใช้สถานศึกษา และ
หน่วยงานราชการเป็นที่จัดการเรียนการสอนที่กระจายไปถึงระดับอ าเภอ 

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ยุคส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน - สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน 
กล่าวได้ว่าปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 เป็นระยะเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ

มีแนวทางเพ่ือหลอมรวมสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ได้แก่สถานศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา และกรมอ่ืนๆ ให้มาเป็นวิทยาลัยชุมชน เพ่ือความ
เป็นเอกภาพทางการศึกษา โดยให้ท างานประสานเป็นเครือข่ายและจัดการศึกษาเพ่ิมเติมเต็มในส่วนที่ขาด และ
ปรับระบบบริหารจัดการใหม่ตามหลักการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้จังหวัดเลือกคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัด ที่มีองค์ประกอบของบุคคล จากภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ท าหน้าที่จัดตั้งและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง 

2. ให้คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเลือกสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีภารกิจเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยาลัยชุมชนอยู่แล้ว ให้เป็นสถานศึกษาหลักที่จะเป็นวิทยาลัยชุมชน เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง 

3. ให้กรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเสนอกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานวิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดที่มีองค์ประกอบจากสถานศึกษาที่เป็นวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครั ฐ เอกชน 
ชุมชน ท าหน้าที่วางระบบบริหารจัดการวางแผนและประสานการด าเนินงานให้เกิดการเรียนการสอนในระยะแรก 

4. ให้สถานศึกษาหลักที่เป็นวิทยาลัยชุมชนท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน โดยมีภารกิจ 2 ส่วน คือ 
ภารกิจเดิมของสถานศึกษาและเพ่ิมภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

5. ให้มีส านักประสานงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะท างาน
ด าเนินงาน และประสานกับสถานศึกษาท่ีเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุน 

ใน พ.ศ. 2545-2546 เป็นระยะเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบระบบริหาร
จัดการ แบ่งเป็น 2 ระดับ คอื ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส่วนกลาง  
มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

เป็นกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา ก าหนดมาตรฐาน ก ากับติดตามและประเมินผล สนับสนุน
ทรัพยากร ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคณะกรรมการ
จ านวนไม่เกิน35 คน โดยมีส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน (ปรับชื่อจากส านักงานโครงการวิทยาลัยชุมชน) เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และเป็นหน่วยงานกลางด าเนินการและประสานการด าเนินงานกับทุก
ระดับ 

- ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ 
- นางสาวสุนันทา แสงทอง เป็นผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน 

2. ส่วนภูมิภาค 
มีคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กร

เครือข่ายร่วมจัดการศึกษา เป็นกรรมการ มีหน้าที่จัดท านโยบายและแผนพัฒนาระดับจังหวัด เสนอและอนุมัติให้
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ก ากับดูแล พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
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ประสาน ส่งเสริม การจัดและการระดมทรัพยากร มีคณะกรรมการจ านวนไม่เกิน 19 คน โดยมีส านักงานวิทยาลัย
ชุมชนเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ มีวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษา ท าหน้าที่จัดการศึกษาตามภารกิจ
วิทยาลัยชุมชนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนเครือข่าย โดยมีส านักงานวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยอ านวยการส่งเสริม
สนับสนุน 

ยุคส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน - สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถานะการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เมื่อมี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติให้มีกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติที่
ออกตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วน
งาน การจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนกฎหมายที่เก่ียวข้อง รัฐบาลได้ทยอยเสนอไปยังรัฐสภาเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติ 

ส าหรับการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐใหม่ 
ในการนี้ ให้ปรับส านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนเข้าสู่โครงสร้างใหม่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ “กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546” ขึ้น เป็นกฎหมายรองรับการ
ด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน โดยสาระส าคัญหลัก คือ 

1. ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาซึ่ง
บริหารจัดการโดยชุมชน 

2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน 

3. ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนราชการในส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4. การบริหารงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- หน่วยนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และส านักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน 
- หน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วยสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 

บทบาทหน้าที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นไปพร้อมๆ กับการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
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- จัดท าข้อเสนอนโยบาย และจัดท าแผนหลักของระบบวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะการจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน 

- จัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
วิทยาลัยชุมชน 

- พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและระบบเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ มีนางสาวสุนันทา แสงทอง เป็นผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
ยุคสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปัจจุบัน "ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน" ได้ยกฐานะเป็น สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมี
ผลบังคับใช้ในวันถัดไป มีฐานะนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัด  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (แต่ไม่เทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ) มี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 "เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้สถาบัน เป็น
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ" 

2. ปรัชญาเบื้องต้น 
วิทยาลัยชุมชนเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามีโอกาสและได้รับค าแนะน าในทางท่ี

ถูกต้องเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชน
และสังคม 

3. นโยบายหลัก 
3.1 เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 
3.2 มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 
3.3 ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3.4 เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 
3.5 เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
3.6 สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และชุมชน 

4. หลักการส าคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
4.1 หลักการกระจายอ านาจที่แท้จริง โดยการจัดตั้งให้เกิดจากความต้องการของประชาชนให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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4.2 ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐและเอกชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในระยะแรกไม่มี
การก่อสร้างสถานศึกษาใหม่ 

4.3 จัดระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตก าลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

5. วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 

6. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา 
2. ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
3. วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
4. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

7. การบริหารวิชาการ 
7.1 หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเป็นฐานในการศึกษาความต้องการ ศักยภาพ และ

ทิศทางการพัฒนาของชุมชน 
7.2 หลักสูตรเปิดง่าย ปิดง่าย และเน้นประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและชุมชน 
7.3 เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพ้ืนที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.4 มีความร่วมมือที่ดีกับครูภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน 
7.5 มีความร่วมมือที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ท่ีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 
7.6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน 

8. การจัดการเรียนการสอน 
8.1 เน้นการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ทั้งด้านสถานที่เรียน 

อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 
8.2 จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 
8.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเอ้ือให้ผู้เรียนท างานไปเรียนไปด้วยได้ 

9. วิทยาลัยชุมชนไทย ปจจุบัน (พ.ศ. 2557)  
วิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 20 แหง ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ที่ตองการระบบ

การศึกษาที่สนองตอความตองการของชุมชนอยางใกลชิด วิทยาลัยชุมชนแตละแหงม ีองคประกอบลักษณะ ขนาด 
ทรัพยากร ศักยภาพ จุดเดน ปญหา อุปสรรค และขอจ ากัดที่แตกตางกัน  

วิทยาลัยชุมชนมีเปาหมายชัดเจนดวยการด าเนินงานที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ท าหนา้ที่ 
เปนผูจัดการองคความรูของชุมชนใชสอนคนในชุมชน โดยคนทั้งภายในชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกชุมชน เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนเองอยางแทจริง  
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วิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลายทั้งขนาด จ านวนนักศึกษา และผูเรียนในหลักสูตรตาง ๆ อีกทั้งยัง
มี หนวยจัดการศึกษาที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ จะเห็นวาวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย มีขนาด และทรัพยากร 
ที่มีอยูในระดับที่แตกตางกัน วิทยาลัยชุมชนบางแหงมีความพรอมและความเขมแข็งกวาแหงอ่ืน ๆ ทั้งนี้ กิจกรรม
หลักของวิทยาลัยชุมชน ไดแก 1) การจัดการฝกอบรมระยะสั้น 2) การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 3) การท า
โครงการวิจัยบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา พบวา วิทยาลัยชุมชนเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญาที่ 
เหมือนกันทุกแหง 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถิ่น และการศึกษาปฐมวัย 
นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนแตละแหงยังเปดหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ชุมชนมีความตองการดวย โดยมี 
วิทยาลัยชุมชนที่เปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาจ านวนมากที่สุด 9 สาขาวิชา 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้พัฒนาทฤษฎี

แรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การ
ตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส าคัญที่สุดซึ่ งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มี
หลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมี
ความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น ความมั่นคงความปลอดภัย กินอ่ิม
นอนหลับ ความต้องการอ่ืนจะเข้ามาทดแทน เป็นพลังซึ่งจูงใจให้ท าพฤติกรรม เช่น อาจเป็นความส าเร็จในชีวิต 
เป็นต้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ 
แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ 

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงความต้องการตามล าดับขั้นมาสโลว์ 
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1. ความต้องการทางด้านพ้ืนฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พ้ืนฐานของร่างกายซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้า ฯลฯ ความต้องการนี้
เริ่มตั้งแต่วัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอจะขาดไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาด
ร่างกายจะกระตุ้นให้บุคคลท ากิจกรรมขวนขวาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ เหล่านี้ ถ้าต้องการในขั้นแรกนี้ไม่ได้
รับการบ าบัด ความต้องการขั้นต่อไปกจ็ะไม่เกิดข้ึน 

2. ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการด ารงชีวิต เช่น การ
สูญเสียต าแหน่ง การขาดแคลนทรัพย์สิน การถูกขู่เข็ญบังคับจากผู้อ่ืน มนุษย์จึงเกิดความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

3. ความต้องการทางสังคม ต้องการความรักความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วม (Love and 
belonging Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเพื่อนไม่ต้องการรู้สึกเหงา และอยู่คนเดียว ดังนั้นจึง
ต้องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มที่ท างาน กลุ่มเพ่ือนบ้าน 
กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น ความรู้สึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มย่อมเกิดความรัก ความเอา
ใจใส่ และยอมรับซึ่งกันและกัน 

4. ต้องการได้รับการยกย่อง ความภาคภูมิใจ (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมอง
ตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากท้ังตนเองและผู้อ่ืน ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีความสามารถ มี
คุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภทนี้จะเป็นผู้ทีมีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความต้องการดังกล่าวถูกท าลายและไม่ได้รับการนตอบสนองก็จะ
รู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย ต้องการสิ่งชดเชย ถ้าเกิดความรู้สึกรุนแรงจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความ
ท้อถอยในชีวิต เป็นโรคประสาท โรคจิต และอาจฆ่าตัวตายได้ 

5. ความต้องการที่ เห็นคุณค่าและสัจการแห่งตน (Self-Actualization Needs) หมายถึง ความ
ต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริง เพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) 
รู้จักค่านิยม ความสามารถและมีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว 
เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่า
ตื่นเต้น กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที่มี
ชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 

มาส์โลว์ กล่าวถึง ล าดับของความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตาม
ความส าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความต้องการเบื้องต้นได้รับบ าบัดแล้วมนุษย์จะให้ความสนใจกับความ
ต้องการขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับ ความต้องการเหล่านี้เกิดเหตุผลที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีต้องการเติบโตและด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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มาส์โลว์ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว 

ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
2. ความต้องการที่ไดรับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆอีกต่อไป ความ

ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจะเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 
3. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้น ตามความส าคัญ เมื่อความต้องการในระดับต่ า

ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 
 
ทฤษฎีความต้องการเชิงล าดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s modified need 

hierarchy theory) 
เนื่องจากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นดังกล่าว 

ท าให้ในปี 1972 แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้น าทฤษฎีของมาสโลว์มาปรับและพัฒนาใหม่เป็นทฤษฎีการด ารง
ชีพ-สัมพันธภาพ-การงอกงาม (Existence-Relatedness-Growth Theory : ERG Theory) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ได้ว่า ทฤษฎีความต้องการเชิงล าดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s modified need hierarchy 
theory) โดยยุบรวมความต้องการต่างๆ ของมนุษย์เป็น 3 กลุ่มดังนี ้

1. ความต้องการการด ารงอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เปรียบได้กับความต้องการต่างๆ ในขั้นที่ 1 (ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ) และขั้นที่ 2 
(ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย) ของมาสโลว์นั่นเอง  

2. ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน อันได้แก่ ความต้องการความรักและความผูกพัน 
(Love and Belonging Needs) และความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ตามทฤษฎีของมาสโลว์นั่นเอง 

3. ความต้องการที่จะมีความเจริญงอกงาม (Growth) เป็นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพใน
ตนเอง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) และความ
ต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-actualization) นั่นเอง 

 ทฤษฎี อี อาร์ จี (ERG) ของแอลเดอร์เฟอร์มีความเชื่อเบื้องต้นเช่นเดียวกับแนวคิดของมาสโลว์ คือ 
เมื่อความต้องการขั้นต้นได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเคลื่อนสู่ความต้องการในขั้นสูงต่อไป อย่างไรก็ตาม  
แอลเดอร์เฟอร์เห็นว่า เมื่อบุคคลเกิดความขัดแย้งโดยไม่สามารถท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการในขั้นที่
ต่ ากว่าได้เช่นกัน และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์แตกต่างจากทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ คือแอลเดอร์เฟอร์เชื่อว่า แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอาจเกิดจากความต้องการ
รวมกันหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน  
  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ERG%20Theory
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B5
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ทฤษฎีความต้องการของฟลิปโป (Flippo) 
1. ความต้องการทางกาย เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์ด ารงอยู่ได้ ความต้องการทางกายที่

ส าคัญๆ ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศหายใจ การพักผ่อน การขับถ่ายของเสีย ที่อยู่ และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
2. ความต้องการทางสังคม มนุษย์มีความต้องการทางสังคมไม่เหมือนกัน แต่มนุษย์ส่วนมากมีความ

ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ต้องการให้ผู้อื่นเอาใจ ต้องการให้ผู้อ่ืนรักใคร่ ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับว่า
ตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม 

3. ความต้องการเห็นคนอ่ืนส าคัญ ความต้องการที่ส าคัญๆ ชนิดนี้ ได้แก่ ต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่อง 
ชมเชย และสรรเสริญ ต้องการที่จะมีอ านาจ มีอิทธิพลเพ่ือการควบคุมผู้อ่ืน หรือสั่งการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ต้องการ
ที่จะเป็นอิสระ มีเสรีภาพ พ้นจากการกดข่ีทั้งหลายทั้งปวง ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ต้องการท่จะเป็นตามที่
ตนเองอยากจะเป็น 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นวลฉวี วิศาลศิริกุล (2538) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเวลาใดก็ได้ตามความพร้อม และความสะดวกของนักศึกษา  
แต่ละคน 

กัญญาภัค พิชญตม์ (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องมูลเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ของนักศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า มูลเหตุในเรื่องเศรษฐกิจ มูลเหตุดังกล่าวออกมาในรูปแบบ
ของความคิดเห็นในการเรียน เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ เพื่อให้มีรายได้เป็นของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

ส านักงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการศึกษาต่อใน
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสาขาวิชาที่เรียน ด้านวิธีที่เรียน ด้านระดับการศึกษา 
และด้านสถานที่ศึกษา พบว่า 1) ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ด้านสาขาวิชาที่เรียนตาม
หลักสูตรอนุปริญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือ 
โปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ส่วนหลักสูตรระยะสั้น ทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการการศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์
มากที่สุด รองลงมาคือ การท าอาหาร ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า การเกษตร ช่างอิเลคทรอนิกส์ ศิลปะประดิษฐ์งานฝีมือ 
การท าขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 2) ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก 
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้นใน
วันเสาร์-อาทิตย์ มากที่สุด 3) ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้น าท้องถิ่น กลุ่มผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ ต้องการศึกษาต่อทั้งในหลักสูตร
อนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระยะ
สั้นมากที่สุด 4) ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ด้านสถานที่ศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญา
และหลักสูตรระยะสั้น พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพต้องการศึกษาต่อในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่ง
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อ าเภอ มากที่สุด และกลุ่มผู้ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนมีความต้องการ
ศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่าง มากที่สุด 

ส านักงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่องศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
การศึกษาและการฝึกอบรมของจังหวัดตาก พบว่า จังหวัดตากมีศักยภาพและองค์ความรู้ในการศึกษาและฝึกอบรม
ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ/
วิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชนและกลุ่มอาชีพ หน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม โดยเป็นสถานที่ในการฝึกงาน ฝึกอาชีพของนักศึกษา เ ป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรและเป็นแหล่งในการศึกษาอบรม ส่วนปัญหาและความต้องการบุคลากรในด้านการ
ด าเนินงาน พบว่า ปัญหาบุคลากรทางด้านความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน เจตคติในการท างาน  
มีปัญหาในระดับปานกลาง ในขณะที่ความต้องการในด้านต่างๆ เหล่านี้ยังมีอยู่ในระดับมาก ส าหรับความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากร ความต้องการบุคลากรเพ่ิมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต้องการบุคลากรที่ได้รับก าร
ฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะทางมากที่สุด รองลงมาคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยต้องการในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรกรรมในสาขาการแปรรูปผลผลิต การจัดการ การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การใช้เทคโนโลโลยีและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการใช้สารชีวภาพในการผลิต ในด้านอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ในสาขาช่างหินแกรนิต ช่างจักรเย็บอุตสาหกรรม ช่างเจียระไนพลอย ช่างอัญมณี บัญชี 
คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว และภาษาต่างประเทศ 

ประยงค์ แก้วประทุม (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการของประชาชนชุมชนแออัด
คลองเตยในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบความต้องการของประชาชนชุมชนแออัดคลองเตยในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ด้านหลักสูตรการศึกษาอาชีพ ด้านอบรมระยะสั้น 
ด้านเวลาที่เรียนและด้านสถานที่เรียน พบว่า ด้านโปรแกรมวิชาที่เรียน และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ วิชา
คอมพิวเตอร์มีความต้องการเป็นอันดับแรก ด้านอบรมระยะสั้นวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กมีความต้อง การเป็น
อันดับแรก ด้านเวลาที่เรียนมีความต้องการเป็นอันดับแรกคือ เสาร์-อาทิตย์ (09.00 – 20.00 น.) และด้านสถานที่
เรียนต้องการเรียนที่วิทยาลัยชุมชน (โรงเรียนฝึกอาชีพ) เป็นอันดับแรก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ/หน่วยงาน  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ตัวแปรตาม 

 ความตองการของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  

- ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา)  
- ด้านหลักสูตรการศึกษาสาย

อาชีพ  



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาความต้องการของประชาชน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  

ทั้ง 11 อ าเภอ จ านวน 817,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของยา

มาเน (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และมีความคลาดเคลื่อนของการประมาณขนาดตัวอย่างร้อยละ 5 
และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กระจายทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ท้ัง 11 อ าเภอ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมีข้ันตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ทั้ง 5 ด้าน จากเอกสาร วารสาร 
ต ารา บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ท างานของผู้วิจัย 

1.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าแบบสอบถาม
เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

1.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

1.4 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน แล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 
1.5 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในการวิจัย แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านโปรแกรมวิชาที่เรียนเท่ากับ 0.85 ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพเท่ากับ  
0.86 ด้านอบรมระยะสั้นเท่ากับ 0.89 ด้านเวลาที่เรียนเท่ากับ 0.79 และด้านสถานที่เรียนเท่ากับ 0.75 

1.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

2. ลักษณะของเครื่องมือ 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามความต้องากรในการรับบริ การทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ

รับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้าน
หลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 

ลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ความ
ต้องการมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอ าเภอ ทั้ง 11 อ าเภอ และ

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งมอบแบบสอบถามให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอ าเภอ ทั้ ง 

11 อ าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน 2 สัปดาห์ 
3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอ าเภอ ทั้ง 11 

อ าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาได้ท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละฉบับ แล้วด าเนินการ
จัดท าตามขั้นตอน ท าการบันทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถาม เพ่ือประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ส าหรับ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง    ระดับความต้องการในการรับบริการทางการศึกษามากท่ีสุด 
4 หมายถึง    ระดับความต้องการในการรับบริการทางการศึกษามาก 
3 หมายถึง    ระดับความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาปานกลาง 
2 หมายถึง    ระดับความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาน้อย 
1 หมายถึง    ระดับความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาน้อยที่สุด 
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนในการแบ่งช่วง (Class 

Interval) ดังนี้ 
4.21 – 5.00   หมายถึง   ความตอ้งการรับบริการทางการศึกษาในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20   หมายถึง   ความต้องการรับบริการทางการศึกษาในระดับมาก 
2.61 – 3.40   หมายถึง   ความต้องการรับบริการทางการศึกษาในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง   ความต้องการรับบริการทางการศึกษาในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง   ความต้องการรับบริการทางการศึกษาในระดับน้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจาก

วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 500 ฉบับ ได้รับกลับคือ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 400) ร้อยละ 
1. เพศ   
    - หญิง         
    - ชาย 

 
260 
140 

 
65.0 
35.0 

2. อายุ   
    - 15 - 25 ป ี         
    - 26-35  ป ี  
    - 36-45 ปี     
    - 46-55 ปี   
    - มากกว่า 55 ปี 

 
65 

128 
126 
62 
19 

 
16.3 
32.0 
31.5 
15.5 
4.8 

3. การศึกษา  
    - ประถมศึกษา        
    - มัธยมศึกษาตอนต้น   
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    
    - อนุปริญญา/ปวส.   
    - ปริญญาตรี             
    - ปริญญาโท             

 
4 

10 
63 
21 

219 
83 

 
1.0 
2.5 

15.8 
5.3 

54.8 
20.8 

4. อาชีพ/หน่วยงาน  
    - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ         
    - พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    - เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว   
    - ค้าขาย       
    - เกษตรกร     
    - นักเรียน/นักศึกษา 
    - รับจ้างทั่วไป                      

 
190 
140 

4 
4 

24 
38 
0 

 
47.5 
35.0 
1.0 
1.0 
6.0 
9.5 

0 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 400) ร้อยละ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
    - ต่ ากว่า 6,000 บาท              
    - 6,001 - 9,000 บาท      
    - 9,001 - 12,000 บาท 
    - 12,001 – 15,000 บาท         
    - 15,000 บาทข้ึนไป 

 
32 
76 
47 
76 

169 

 
8.0 

19.0 
11.8 
19.0 
42.3 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อายุ 

26-35 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 -9,000 บาท  
และ 12,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76  
 
ข้อมูลความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ 

1. ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
จ านวน (n = 400) ร้อยละ 

1. วิทยาลัยชุมชนมีประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ 
    - มีประโยชน์น้อย 
    - มีประโยชน์ปานกลาง 
    - มีประโยชน์มาก 

 
28 

168 
204 

 
7.0 

42.0 
51.0 

2. ควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ 
    - ควรจัดตั้ง 
    - ไม่ควรจัดตั้ง 

 
361 
39 

 
90.3 
9.8 

3. หากมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ต้องการให้มีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างไร 

    - อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
    - อนุปริญญา 

 
 

227 
173 

 
 

56.8 
43.3 
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จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าวิทยาลัยชุมชนมีประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์มาก จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 361 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.3 และต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.8  
 

2. ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) 
ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา 

ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

ความ
ต้องการ 

อันดับที่ 

1.  การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3.85 .909 มาก 12 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ  4.36 .759 มากที่สุด 2 
3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4.01 .874 มาก 10 
4. การแพทย์แผนไทย 4.06 .825 มาก 9 
5. เกษตรปลอดภัย smart farmer    4.35 .836 มากที่สุด 3 
6. เทคนิคการเกษตร 4.19 .851 มาก 6 
7. การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 4.25 .825 มากที่สุด 5 
8. การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร 4.27 .799 มากที่สุด 4 
9. การปกครองท้องถิ่น 4.09 .865 มาก 8 
10. การศึกษาปฐมวัย 4.01 .932 มาก 10 
11. การพัฒนาชุมชน 4.16 .816 มาก 7 
12. คอมพิวเตอร์ 4.39 .802 มากที่สุด 1 
13. การจัดการ 3.98 .764 มาก 11 

รวม 4.15 .656 มาก  
 

จากตารางที่ 3 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้าน
โปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ คอมพิวเตอร์ (�̅� = 4.39) รองลงมา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ (�̅� = 4.36) และเกษตรปลอดภัย smart farmer (�̅� = 4.35) เป็นอันดับที่ 2  
และ 3 ส่วนการท่องเที่ยวและการโรงแรม (�̅� = 3.85) เป็นล าดับสุดท้าย  
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3. ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา 

ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

ความ
ต้องการ 

อันดับที่ 

1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.08 .894 มาก 7 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ  4.31 .838 มากที่สุด 1 
3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4.06 .868 มาก 8 
4. การแพทย์แผนไทย 4.14 .806 มาก 6 
5. เกษตรปลอดภัย smart farmer    4.21 .836 มากที่สุด 5 
6. เทคนิคการเกษตร 4.22 .817 มากที่สุด 4 
7. การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 4.25 .791 มากที่สุด 3 
8. การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร 4.28 .811 มากที่สุด 2 

รวม 4.19 .690 มาก  
 

จากตารางที่ 4 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้าน
หลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 
(�̅� = 4.31) รองลงมาคือการเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร (�̅� = 4.28) และการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (�̅� = 4.25) เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ส่วนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (�̅� = 4.06) เป็นล าดับสุดท้าย  

 
4. ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านระยะเวลาในการ

รับบริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
 

ตารางที่ 5 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านระยะเวลาในการรับ
บริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา 
ด้านระยะเวลาในการรับบริการด้านหลักสูตรการศึกษา

สายอาชีพ 

จ านวน 
(n = 400) 

ร้อยละ 

1. 1-2 วัน             
2. 2-3 วัน                
3. 3-5 วัน          
4. มากกว่า 5 วัน     

37 
124 
101 
138 

9.3 
31.0 
25.3 
34.5 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 5 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน
ระยะเวลาในการรับบริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ มีระดับความต้องการมากอันดับที่ 1 คือ มากกว่า 5 
วัน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา 2 – 3 วัน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และ 3 – 5 วัน 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ส่วน 1 – 2 วัน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 เป็นอันดับสุดท้าย  
 

5. ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน ช่วงเวลา/วันที่
สะดวกรับบริการ 

 
ตารางที่ 6 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน ช่วงเวลา/วันที่สะดวก

รับบริการ 
ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา 

ด้านช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ 
จ านวน 

(n = 400) 
ร้อยละ 

1. วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
2. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  

49 
351 

12.3 
87.8 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 6 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน 

ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ มีระดับความต้องการมากอันดับที่ 1 คือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. 
จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และรองลงมา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.3  
 
การทดสอบสมมติฐาน 

ผู้วิจัยจะทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม 
ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ส่วนสมมติฐานที่ 2-5 ผู้วิจัยจะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 
3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และ
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ  
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีเพศ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา ชาย (n=140) หญิง (n=260) t-value p 

�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) 4.11 .478 4.17 .735 .992 .322 
2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 4.11 .605 4.23 .730 1.756 .080 

รวม 4.11 .541 4.20 .732 1.37 .201 
 

จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  (�̅� = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) (�̅� = 4.11) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ (�̅� = 4.11) มีความต้องการ
ในการรับบริการทางการศึกษาเท่ากัน 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ (�̅� = 4.23) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา)  
(�̅� = 4.17) 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพศต่างกันมีความ
ต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา)  และด้าน
หลักสูตรการศึกษาสายอาชีพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีอายุ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ จ าแนกตามอายุ 
ความต้องการในการรับบริการทาง

การศึกษา 
15-25 ปี 
(n=65) 

26-35 ปี 
(n=128) 

36-45 ปี 
(n=126) 

46-55ปี 
(n=62) 

สูงกว่า55 ปี 
(n=19) 

�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) 4.41 .409 4.03 .690 3.93 .669 4.50 .594 4.36 .343 

2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 4.43 .528 4.06 .701 3.97 .750 4.56 .484 4.50 .372 

รวม 4.42 .468 4.04 .695 3.95 .709 4.53 .539 4.43 .357 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 46-55 ปี มีความต้องการในการรับบริการทาง

การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.56) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.50)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุสูงกว่า 55 ปี มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.50) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.36) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 15-25 ปี มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.43) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.41) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-35 ปี มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.06) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.03) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45 ปี มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 3.97) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 3.93) 

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามอายุ ในตารางที่ 8 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต่างกันมีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษา 
สายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
จ าแนกตามอายุ 

ความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

20.912 
151.075 

4 
395 

5.228 
.382 

13.669 .000 

รวม 171.987 399 
2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสาย

อาชีพ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

22.783 
167.606 

4 
395 

5.696 
.424 

13.423 .000 

รวม 190.389 399 
 
จากตารางที่ 9 พบว่าการเปรียบเทียบสภาพความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก

วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ  
Scheffe ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ตามตารางท่ี 10 – 11 

 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม

อายุด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) เป็นรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ่ 
อายุ 15-25 ปี 

(n=65) 
26-35 ปี 
(n=128) 

36-45 ปี 
(n=126) 

46-55ปี 
(n=62) 

สูงกว่า 55 ปี 
(n=19) 

15-25 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.41  .002* .000* .969 .998 
26-35 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.03   .797 .000* .314 
36-45 ปี    ค่าเฉลี่ย 3.93    .000* .092 
46-55ปี    ค่าเฉลี่ย 4.50     .951 
สูงกว่า 55 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.36      

 
จากตารางที่ 10 พบว่า การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต่างกัน  

มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-25 ปี แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-35 ปีและ 36-45 ปี กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  
46-55 ปี และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 36-45 ปี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 46-55 ปี  
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม
อายุด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ เป็นรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ่ 

อายุ 15-25 ปี 
(n=65) 

26-35 ปี 
(n=128) 

36-45 ปี 
(n=126) 

46-55ปี 
(n=62) 

สูงกว่า 55 ปี 
(n=19) 

15-25 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.43  .006* .000* .867 .998 
26-35 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.06   .887 .000* .113 
36-45 ปี    ค่าเฉลี่ย 3.97    .000* .030* 
46-55ปี    ค่าเฉลี่ย 4.56     .997 
สูงกว่า 55 ปี    ค่าเฉลี่ย 4.50      

 
จากตารางที่ 11 พบว่า การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต่างกัน  

มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-25 ปี แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-35 ปีและ 36-45 ปี กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  
46-55 ปี และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 36-45 ปี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 46-55 ปี และสูงกว่า 55 ปีขึ้นไป 
 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

 
 

(n=4) 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น  
 

(n=10) 

มัธยม 
ศึกษาตอน

ปลาย/
ปวช. 

(n=63) 

อนุ 
ปริญญา 
/ปวส.  

 
(n=21) 

ปริญญาตรี 
 
 
 

(n=219) 

ปริญญาโท 
 
 
 

(n=83) 
�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

3.96 .044 4.26 .361 4.30 .674 4.24 .490 4.01 .661 4.36 .629 

2. ด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ 

4.50 .577 4.30 .387 4.44 .605 4.29 .729 4.01 .711 4.42 .588 

รวม 4.23 .310 4.28 .374 4.37 .639 4.26 .609 4.01 .686 4.39 .608 
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จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.42) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.36)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( �̅�= 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.44) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.30) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( �̅�= 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.30) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.26) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.29) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.24) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตร
การศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.01) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.01) มีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์เท่ากัน 

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา ในตารางที่ 12 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และ
ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.936 
162.051 

5 
394 

1.987 
.411 

4.831 .000 

รวม 171.987 399 
2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสาย

อาชีพ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

15.845 
174.544 

5 
394 

3.169 
.443 

7.153 .000 

รวม 190.389 399 
 
จากตารางที่ 13 พบว่าการเปรียบเทียบสภาพความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก

วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
โปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ  

Scheffe ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ตามตารางท่ี 14 - 15 
 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา)  เป็นรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ 
อายุ ประถม 

ศึกษา 
 

(n=4) 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น  
(n=10) 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

(n=63) 

อนุ 
ปริญญา 
/ปวส.  
(n=21) 

ปริญญาตรี 
 
 

(n=219) 

ปริญญาโท 
 
 

(n=83) 
ประถมศึกษา   ค่าเฉลี่ย 3.96  .987 .954 .986 1.000 .909 
มัธยมศึกษาตอนต้น  ค่าเฉลี่ย 
4.26 

  1.000 1.000 .923 .999 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ค่าเฉลี่ย 4.30 

   .999 .073 .997 

อนุปริญญา/ปวส. ค่าเฉลี่ย 4.24     .792 .986 
ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ย 4.01      .003* 
ปริญญาโท ค่าเฉลี่ย 4.36       
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จากตารางที่ 14 พบว่า การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท  

 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ เป็นรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ 
อายุ ประถม 

ศึกษา 
 

(n=4) 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น  
(n=10) 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

(n=63) 

อนุ 
ปริญญา 
/ปวส.  
(n=21) 

ปริญญาตรี 
 
 

(n=219) 

ปริญญาโท 
 
 

(n=83) 
ประถมศึกษา    ค่าเฉลี่ย   .998 1.000 .997 .838 1.000 
มัธยมศึกษาตอนต้น  ค่าเฉลี่ย   .995 1.000 .883 .998 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ค่าเฉลี่ย 

   .980 .001* 1.000 

อนุปริญญา/ปวส. ค่าเฉลี่ย     .634 .989 
ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ย      .001* 
ปริญญาโท ค่าเฉลี่ย       

 
จากตารางที่ 15 พบว่า การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต่างกัน  

มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีอาชีพ/หน่วยงาน ต่างกันมีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ จ าแนกตามอาชีพ/หน่วยงาน 
ความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษา 

รับ
ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
(n=190) 

พนักงาน/
จนท.อปท. 
(n=140) 

เจ้าของ
กิจการ/
ธุรกิจ

ส่วนตัว
(n=4) 

เกษตรกร 
(n=4) 

นักเรียน/
นักศึกษา 
(n=24) 

รับจ้าง
ทั่วไป 

(n=38) 

�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

4.11 .712 4.16 .714 4.11 .133 4.53 .355 4.19 .187 4.20 .279 

2. ด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ 

4.16 .727 4.23 .785 4.00 .000 4.62 .144 4.29 .088 4.13 .270 

รวม 4.13 .719 4.19 .749 4.05 .066 4.57 .249 4.24 .137 4.16 .274 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงานเกษตรกร  มีความต้องการในการรับ

บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.62) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.53)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงานเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( �̅�= 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.29) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.19) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงาน เป็นพนักงาน/จนท.อปท. มีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.23) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.16) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงานรับจ้างทั่วไป มีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.20) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 
4.13) 



36 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงานรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( �̅�= 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.16) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.11)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ/หน่วยงานเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.11) และด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ ( �̅�= 4.00) 

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา ในตารางที่ 16 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และ
ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

จ าแนกตามอาชีพ/หน่วยงาน 
ความต้องการในการรับบริการ

ทางการศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.982 
171.005 

5 
394 

.196 

.434 
.452 .812 

รวม 171.987 399 
2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสาย

อาชีพ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.664 
188.725 

5 
394 

.333 

.479 
.695 .628 

รวม 190.389 399 
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สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความต้องการในการ
รับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เพชรบูรณ์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษา 

ต่ ากว่า 6,000 
บาท 

(n=32) 

6,001 - 
9,000 บาท 

(n=76) 

9,001 - 
12,000 บาท

(n=47) 

12,001 – 
15,000 บาท  

(n=76) 

15,000 บาท
ขึ้นไป  

(n=169) 
�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

4.14 .196 4.22 .766 4.24 .627 4.06 .376 4.13 .758 

2. ด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ 

4.23 .188 4.26 .821 4.26 .764 4.04 .425 4.19 .755 

รวม 4.18 .192 4.24 .793 4.25 .695 4.05 .400 4.16 .756 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีมี่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 - 12,000 บาท  มีความ
ต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.25) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.26) 
และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.24)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 - 9,000 บาท  มีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( �̅�= 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ  ( �̅�= 4.26) และด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) ( �̅�= 4.22) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 6,000 บาท มีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.23) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( 
�̅�= 4.14) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาทข้ึนไป มีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ( �̅�= 4.19) และด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา)  
( �̅�= 4.13)  
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,001 – 15,000 บาท มีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ( �̅�= 4.06) และด้านหลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ ( �̅�= 4.04) 

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในตารางที่ 18 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ความต้องการในการรับบริการ

ทางการศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1. ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.425 
170.562 

4 
395 

.356 

.432 
.825 .510 

รวม 171.987 399 
2. ด้านหลักสูตรการศึกษาสาย

อาชีพ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.374 
188.015 

4 
395 

.594 

.476 
1.247 .291 

รวม 190.389 399 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อายุ 26-35 ปี 

จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 อาชีพ  
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 -9,000 บาท  
และ 12,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 

2. สรุปผลข้อมูลความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

2.1 ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนมีประโยชน์ต่อประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์มาก จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 361 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 และต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 227 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 

2.2 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) อยู่ในระดับความต้องการมาก อันดับที่ 1 คือ คอมพิวเตอร์ รองลงมาภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 
และเกษตรปลอดภัย smart farmer การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ส่วนความต้องการในระดับมาก คือ เทคนิคการเกษตร การพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย 
โดยการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การศึกษาปฐมวัย  มีระดับความต้องการมากเท่ากัน การจัดการ และการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เป็นล าดับสุดท้าย 

2.3 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านหลักสูตร
การศึกษาสายอาชีพ 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านหลักสูตร
การศึกษาสายอาชีพ อยู่ในระดับความต้องการมาก อันดับที่ 1 คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ รองลงมาคือ
การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เทคนิคการเกษตร  เกษตรปลอดภัย 
smart farmer และความต้องการในระดับมาก คือ การแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามล าดับ 
ส่วนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นล าดับสุดท้าย 
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2.4 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านระยะเวลาใน
การรับบริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านระยะเวลา
ในการรับบริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ มีระดับความต้องการมากอันดับที่ 1 คือ มากกว่า 5 วัน จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา 2 – 3 วัน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และ 3 – 5 วัน จ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ส่วน 1 – 2 วัน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 เป็นอันดับสุดท้าย 

2.5 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน ช่วงเวลา/
วันที่สะดวกรับบริการ 

ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน ช่วงเวลา/
วันที่สะดวกรับบริการ มีระดับความต้องการมากอันดับที่ 1 คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. จ านวน 
351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และรองลงมา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.3 
 
สรุปผลการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

1. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพศ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีอายุ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

3. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
โปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

4. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอาชีพ/หน่วยงาน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน  ในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญที่ 
ระดับ .05 

5. ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 
ระดับ .05 
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การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญมาอภิปรายดังนี้ 
1. ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนเพชรบูรณ์ 
1.1 ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนเพชรบูรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนมีประโยชน์ต่อประชาชนใน

จังหวัดเพชรบูรณ์มาก ควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจเนื่องมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ และเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ท าให้การเดินทางไปเรียนในสถานศึกษามีความยากล าบาก ต้องใช้เวลานาน หรือ
อาจต้องเสียค่าหอพักในการเดินทางไปเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ซึ่งหลักการของวิทยาลัยชุมชน คือ เรียนใกล้บ้าน ราคาถูก มี
คุณภาพและมาตรฐาน  

และมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เนื่องมาจากประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่ ต้องการมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้จากอาชีพประจ าที่ท าอยู่ 
โดยมีความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร การผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เทคนิคการเกษตร เกษตรปลอดภัย smart farmer การแพทย์แผนไทย และการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัด
เพชรบูรณม์ีพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์ ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผลผลิตด้าน
การเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งออกไปยังตลาดในทั่วทุกภาคของประเทศ  และจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมทุกอ าเภอ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัดเป็นจ านวนมาก 

1.2 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 9,306 คน แต่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพียง 1 ,935 คน 
เหลือที่ยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในจังหวัด จ านวน 7,371 คน ซึ่งคาดว่าไปศึกษาในระดับระดับอุดมศึกษานอกจังหวัด 
หรือออกมาประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว จึงไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงในระบบการศึกษาปกติได้ 
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาประจ าท้องถิ่น 
ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น จึงท าให้ผู้ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
ส่วนหนึ่งต้องการเรียนต่อในโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ในระดับมาก เพราะเมื่อจบอนุปริญญาแล้วสามารถไป
เรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น จึงมี
ความต้องการที่จะเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต ท าให้ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งนี้ 
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เป็นไปตามทฤษฎีความต้องการของ  ทฤษฎี ERG (ERG Theory: Alderfer) แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้
เสนอแนะทฤษฎี ERG ที่ได้ย่อล าดับความต้องการ 5 อย่างของ มาสโลว์ เหลือเพียง 3 อย่างคือ 1. ความต้องการ
การด ารงอยู่ (Existence Needs) ซึ่งรวมความต้องการทางกายภาพและ ความมั่นคงปลอดภัยไว้ด้วยกัน 2. ความ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Relation Needs) ซึ่งรวมถึงความต้องการ ทางสังคมและความต้องการที่จะ
ได้รับการยกย่องและ 3. ความต้องการที่จะมีความเจริญงอกงาม (Growth Needs) ซึ่งหมายถึงความต้องการที่  
จะท าอะไรให้ส าเร็จด้วยตนเอง (Self - Actualization) ของมาสโลว์นั่นเอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
มีความต้องการเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีส่วนส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ในยุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะสภาพการต่างๆ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงจ าเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบกับอาชีพในปัจจุบันแทบทุกอาชีพยัง
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์  (ส านักงานวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดตาก, 2545) ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยหลายท่าย เช่น ประยงค์ แก้วประทุม (2549)  
ได้ศึกษาความต้องการของประชาชนชุมชนแออัดคลองเตยในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ด้านหลักสูตรการศึกษาอาชีพ ด้านอบรมระยะสั้น 
ด้านเวลาที่เรียน และด้านสถานที่เรียน พบว่า ด้านโปรแกรมวิชาที่เรียน และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
วิชาคอมพิวเตอร์มีความต้องการเป็นอันดับแรก  

1.3 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  ด้านหลักสูตร
การศึกษาสายอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะเป็นหลักสูตรที่น าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง ในยุคที่มี
การแข่งขันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาและการท างาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศ
ไทยก็เพ่ิมสูงขึ้น ทางออกท่ีดีที่สุดคือการหาความรู้ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ที่ตรงต่อตลาดแรงงาน 
และอีกประการหนึ่งการเลือกเรียนวิชาชีพระยะสั้นนั้นสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่าย โดยเฉพาะอาชีพอิสระ หรือ
เรียนเพ่ือเสริมศักยภาพการท างานของตนเอง เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในการท างานซึ่งเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ขณะที่บางคนก าลังมองหาธุรกิจส่วนตัวท า และบางคนก็ก าลังหางานเสริม เพ่ือหารายได้ให้กับตนเองซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัญญาภัค พิชญตม์ (2540) ได้ศึกษาวิจัยมูลเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ของนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า มูลเหตุจูงใจในเรื่องเศรษฐกิจ มูลเหตุดังกล่าวออกมาในรูป
ของความคิดเห็นในการเรียน เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ เพ่ือให้มีรายได้เป็นของตนเอง เพ่ือให้มีอาชีพ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

1.4 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้านระยะเวลาใน
การรับบริการด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 

โดยมีความต้องการเรียนมากที่สุด คือ ระยะเวลามากกว่า 5 วัน อาจเป็นเพราะประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าการเรียนรู้สิ่งใดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจไม่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความช านาญได้ แต่หาก
การเรียนรู้ในแต่ละเรื่องนั้น ใช้เวลาในการเรียน และการฝึกฝนมากกว่า 5 วัน จะท าให้เกิดความรู้ ความช านาญ 
สามารถน าไปประกอบอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม และน าไปเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ให้มากข้ึนไปได้ 
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1.5 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้าน ช่วงเวลา/
วันที่สะดวกรับบริการ 

โดยมีความต้องการมากที่สุดด้าน ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
8.30 น.-16.30 น. อาจเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จึงต้องท างานใน
วันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นวลฉวี วิศาลศิริกุล (2538) ได้
ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความพร้อมและความสะดวกของนักศึกษาแต่ละคน เช่น นักศึกษาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพแล้วนิยมเรียนในภาคค่ าหรือนอกเวลาท างาน เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกทักษะในการ
ท างานที่ท าอยู่ให้สามารถมีความรู้ความช านาญยิ่งขึ้นไป หรือเพ่ือประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

2. เปรียบเทียบความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/หน่วยงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.1 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพศ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิงก็มีความต้องการบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็สามารถเรียนได้ทั้งชาย และหญิง 

2.2 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุ ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านโปรแกรมวิชา 
(อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในวัยท างานมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพราะปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน
ในเรื่องความรู้ ความสามารถ และมีความต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากข้ึน 

2.3 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) และด้านหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสนใจการเรียน ในแต่ละ
หลักสูตรแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องการเพ่ิมทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง 
ในขณะที่ผู้ที่ก าลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องการศึกษาในระดับอนุปริญญา 

2.4 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอาชีพ/หน่วยงาน ต่างกันมีความต้องการในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นว่าปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เพ่ือที่จะได้
ก้าวทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ของคนเราจึงไม่หยุดเพียงที่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่เราสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา ต้องมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้     

 
 



44 
 

2.5 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความต้องการในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์แตกต่างกัน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า จึงต้องการเรียนในวิทยาลัยชุมชน 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 ควรด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  
1.2 ควรด าเนินการเปิดสอนโปรแกรมวิชา (อนุปริญญา) ในวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การงานอาชีพ และเกษตรปลอดภัย smart farmer การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร และการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย ตามล าดับ 

1.3 ควรด าเนินการหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพระยะสั้น ในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 
การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร และการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เทคนิคการเกษตร  เกษตร
ปลอดภัย smart farmer ตามล าดับ 

1.4 ควรจัดหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพระยะสั้น มากกว่า 5 วัน 
1.5 ควรจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการหาความต้องการของผู้เรียนก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการให้บริการของการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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คณะผู้จัดท ำเอกสำร 
 

ที่ปรึกษา 
 นายภูวนาท มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์
 ว่าท่ีพันตรปีระหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้เรียบเรียงและจัดท าต้นฉบับ 
 นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 นางอัญชัญ นานาพร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยลายและแผนช านาญการ 
 นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

บรรณาธิการ 
 ว่าท่ีพันตรปีระหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้พิมพ ์
 นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 นางอัญชัญ นานาพร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 นางผุสดี วงษ์แสง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 



  1 

 

แบบส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ในกำรรับบริกำรทำงกำรศึกษำจำกวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

 

 

ค ำชี้แจง แบบส ำรวจฯ ฉบับนี้สร้ำงขึ้น  เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในกำรรับบริกำร 
ทำงกำรศึกษำจำกวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จ ำแนกตำมคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำและรำยไดของประชำชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งผลกำรส ำรวจจะน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนกำรขอจัดตั้ง
วิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์   
วัตถุประสงค์    เพ่ือศึกษำควำมตองกำรของประชำชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในกำรรับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
จำกวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์  
 

(กรุณำขีดเครื่องหมำย    ลงในช่อง    หรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด) 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

1.1 เพศ   หญิง         ชำย 
1.2 อำยุ   15 - 25 ปี         26-35  ปี  36-45 ปี     46-55 ปี  มำกกว่ำ 55 ปี 
1.3 กำรศึกษำ  ประถมศึกษำ        มัธยมศึกษำตอนต้น   มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.    
                      อนุปริญญำ/ปวส.   ปริญญำตรี             ปริญญำโท            ปริญญำเอก 
1.4 อำชีพ/หน่วยงำน  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ         พนักงำน/เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                                เจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว   ค้ำขำย       เกษตรกร     นักเรียน/นักศึกษำ 
                            รับจ้ำงทั่วไป                      อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................................. 
1.5 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ ำกว่ำ 6,000 บำท              6,001 - 9,000 บำท      9,001 - 12,000 บำท 
                       12,001 – 15,000 บำท         15,000 บำทข้ึนไป                
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในกำรรับบริกำรทำงกำรศึกษำจำกวิทยำลัยชุมชน    
            เพชรบูรณ์ 
 

วิทยำลัยชุมชน   เป็นสถาบันการศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษำที่ต่ ำกว่ำปริญญำ รวมทั้ ง 
กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและคุณภำพชีวิต  โดยจัดกำรศึกษำทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพตามหลักสูตร 
ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน  ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงหรือโอกำสทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ของประชาชนในพื้นท่ีที่ห่างไกล  ในกำรนี้จึงขอส ำรวจควำมเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 

2.1  ท่ำนคิดว่ำวิทยำลัยชุมชนมีประโยชน์ต่อประชำชนในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ 
   มีประโยชน์น้อย   มีประโยชน์ปำนกลำง    มีประโยชน์มำก  
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วิทยาลัยชุมชน  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการระดมทรัพยากรในพ้ืนที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านสถานที่เรียน อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและ
ระหว่างเรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเอ้ือให้ผู้เรียนท างาน
ไปเรียนไปด้วยได้  และด าเนินการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่และยึดเวลาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งปัจจุบัน 
มีวิทยาลัยชุมชน จ านวน 20 แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัย
ชุมชุนน่าน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชมชนแพร่  วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัย
ชุมชนระนอง วิทยาลัยชมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวล าภู และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    

2.2 ท่ำนคิดว่ำควรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ 
   ควรจัดตั้ง  เนื่องจำก................................................................. .......................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………...............................................……………....... 
   ไมค่วรจัดตั้ง  เนื่องจำก..................................................................... .................................................................. 
  …………………………………………………………………………………………………...............................................……………....... 

2.3 หำกมีกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
    อบรมหลักสูตรระยะสั้น     อนุปริญญำ      อ่ืน ๆ ระบุ.................................................    

2.4 หลักสูตรที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
     (กรุณำท ำเครื่องหมำย √ ในช่องที่ตรงกับระดับควำมต้องกำรของท่ำน) 
 

 
หลักสูตรที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ระดับควำมต้องกำร 
มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

โปรแกรมวิชำ  (อนุปริญญำ)      
1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม      
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ       
3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      
4. การแพทย์แผนไทย      
5. เกษตรปลอดภัย smart farmer         
6. เทคนิคการเกษตร      
7. การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย      
8. การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร      
9. กำรปกครองท้องถิ่น      
10. กำรศึกษำปฐมวัย      
11. กำรพัฒนำชุมชน      
12. คอมพิวเตอร์      
13. กำรจัดกำร      
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หลักสูตรที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ระดับควำมต้องกำร 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

หลักสูตรกำรศึกษำสำยอำชีพ      
1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม      
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ       
3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      
4. การแพทย์แผนไทย      
5. เกษตรปลอดภัย smart farmer         
6. เทคนิคการเกษตร      
7. การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย      
8. การเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร      

2.5 ระยะเวลำในกำรรับบริกำรด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำสำยอำชีพ    
   -  ระยะเวลำ          1-2 วัน             2-3 วัน                3-5 วัน           มำกกว่ำ 5 วัน     
          อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
   -  ช่วงเวลำ/วันที่สะดวกรับบริกำร   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 น.-16.30 น.  
       วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 8.30 น.-16.30 น.  อ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 

2.6  กำรรับบริกำรอ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

2.7  ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................ ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ...................................................................... 
 

 
---------------------------------------------- 

ขอขอบพระคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โทร. 0 56029 659 ต่อ 11 
โทรสำร 0 5602 9938 
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