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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 2. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และ 3. เพื่อศึกษาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามจากผูบริหาร จํานวน 7 คน เจาหนาที่ จํานวน 11 คน และสมาชิก
ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี จํานวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน และแบบสัมภาษณจากปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นายกองคการบริหารสวนตําบล หวัหนาฝาย ขาราชการ และสมาชิก รวมทั้งสิ้น 17 คนวิเคราะหขอมลูโดย   
การหาคารอยละ คาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาแบบพรรณนา ผลการศึกษาพบวา 
1) สภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดบัมาก กลาวคือ ดานการสงเสรมิสรางทัศนคติตออาชีพมี
คาเฉลี่ยสูงสดุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาสูงสุด คือ การสงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง
กลุมอาชีพ เชน ผลผลิตหรือผลิตภณัฑของชุมชน สําหรับดานการสงเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาสูงสุด คือ การสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางกลุมอาชีพ เชน 
ผลผลติหรือผลติภณัฑของชุมชน และตํ่าสุดดานการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสรมิอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับ
มาก ขอทีม่ีคาเฉลีย่สูงสดุ คือ การจัดทําทะเบียนแยกประเภทของอาชีพจากวัตถุดิบ สถิติการผลิต การจําหนาย 
2) ปญหาการดําเนินงานการสง เสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูระดับปานกลาง กลาวคือ ดานการรวบรวมจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ 
โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ขาดการจัดทําทะเบียนแยกประเภทของอาชีพจาก
วัตถุดิบ สถติิการผลิตการจําหนาย สําหรับดานการจดัแบงกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ขาดมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ และต่ําสุดดานการ
สงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ขาดการสราง
ความเขมแข็งของการประกอบอาชีพ เชน แลกเปล่ียนความรู ความสามารถ ประสบการณการแกปญหา  
 

          *นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
         **รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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และ 3. การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาทิ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาฝาย ขาราชการ และสมาชิก โดยพัฒนา 
การดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 ดาน ประกอบดวย 3.1) ดานการศึกษาและ
วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น ควรสรางจิตสํานึก ยดึวัตถุประสงคขององคการ ประชุม หาอาชีพ และเครื่องมือ
สอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตชุมชน  3.2) ดานการจัดแบงกลุมอาชีพ ควรสรางความรวมมือ ความไววางใจ 
ความรูความรวมมือ การประสานงาน และจัดกิจกรรมทองถิ่นตองใหการสนับสนุนในทุกกระบวนการ           
3.3) ดานการรวบรวมจัดทําทะเบยีนกลุมอาชีพ ควรประชาสัมพันธ สรางความไววางใจ การวางแผนกบั
เจาหนาท่ี การตรวจสอบ และควรจัดเก็บขอมลู 3.4) ดานการจัดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพ ควรให
ความรูการจัดทําระบบฐานขอมลู รวบรวมขอมลูจัดเก็บประเภทเดียวกันไวเปนหมวดหมูเดียวกัน จัดระบบ
ฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมสาํเร็จรปูใหเปนมาตรฐาน 3.5) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ  
ควรสรางการมสีวนรวม ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ และอบรมกลุมอาชีพใหเห็นความสําคัญในการจดัทํา
แผนพัฒนา 3.6) ดานการสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ ควรประชุมรวมกัน จัดเจาหนาท่ีคอยดูแล     
ใหความสําคญั พัฒนาคนสงเสริมคนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาสนบัสนุน และศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ัวไป 
3.7) ดานการสงเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ควรสรางกิจกรรมในการใหความรู ความเขาใจ ฝกอบรม 
ทักษะอาชีพ และงบประมาณแกกลุมอาชีพ 3.8) ดานการสงเสริมสรางทัศนคติตออาชีพ ควรสรางความสําคัญ 
สรางมลูคา ประชาสัมพันธ สาํรวจ ฝกอบรม สื่อหรืออธิบาย และการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก         
3.9) ดานการแลกเปลี่ยนใหขอมลูขาวสารประสบการณของอาชีพ ควรสรางจติสํานึก สรางความเขาใจ การ
แลกเปลีย่น ประชาสัมพันธขาวสาร จัดกิจกรรมใหมากข้ึนโดยจัดตั้งเครือขายชุมชนระหวางกลุมมากข้ึน และ 
3.10) ดานการตดิตามประเมินผลในการสงเสริมอาชีพ ควรประชุม ช้ีแจง อบรมการประเมินผลและตดิตาม
ประเมินผลใหตอเนื่อง 
 

คําสําคัญ : อาชีพ / การดําเนินงาน / การสงเสริมอาชีพ / องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1. to study the conditions for the operation of vocational 
promotion of local administrative organization in Muangkamphaeng Phet district, Kamphaeng 
Phet province, 2. to study the problems for the operation of vocational promotion of local 
administrative organization in Muangkamphaeng Phet district, Kamphaeng Phet province, and 
3. to find the guidelines to develop the operation of vocational promotion of local 
administrative organization in Muangkamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet province. The 
research instruments were a questionnaire and interview. The respondents, consisted of 17 
experts. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and descriptive 
analysis. The research findings were as follows : 1) The condition for the operation of 
vocational promotion of local administrative organization in Muangkamphaeng Phet district, 
Kamphaeng Phet province were at the high levels. The enhancement of good attitude was at 
the high level. The highest mean item was the enhancement of knowledge exchange. The 
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enhancement of vocational skill development was at the high level. The highest mean item 
was the enhancement of knowledge exchange. The vocational classification was at the high 
level. The highest mean item was strong vocational group for example product quality, 
management, marketing, transportation consumer’s safety, and organizational’s guarantees 
from inside and foreign countries. 2) The problems for the operation of promotion of local 
administrative organization in Muangkamphaeng Phet district, Kamphaeng Phet province were 
at the moderate levels. The vocational group record was at the moderate level. The highest 
mean item was lacking of vocational records and distribution statistics. The vocational 
classification was at the moderate level. The highest mean item was lacking of the 
organicational’s guarantee from inside and foreign countries. The development plan for 
vocational promotion was at the moderate level. The highest mean item was lacking of 
guideline to promote household vocation. And 3) The guidelines to develop the operation of 
vocational promotion of local administrative organization in Muangkamphaeng Phet district, 
Kamphaeng Phet province in 10 aspects were as follows: The first item, local study and 
analysis was found that the officers should create the awareness for people. The second item, 
vocational classification was found that the officers should create the cooperation, the 
reliance and the knowledge for people. The activities should be set and supported. The third 
item, vocational group record was found that the officers should create the confidence to 
people and also plan to work. There should have the audit. Data should be recorded. The 
fourth item, vocational database management was found that personnels should be trained 
to know database management. The programs should be improved. The fifth item, the 
development plan for vocational promotion was found that the offices should create the 
cooperation, the understanding and the motivation for vocational promotion vocational group 
should know the importance of development plans. The sixth item, the promotion of 
vocational grouping was found that the officers should be assigned to take care of vocational 
group. Personnels should be trained to improve themselves. Related organization should 
support vocational group. Personnels should be allowed to study other organization. The 
seventh item, vocational skill development was found that there should have many activities 
to train personnels for vocational skills. Budget should be allocated to vocational groups. The 
eighth item, the enhancement of good attitude was found that the officers should create the 
importance, the value to vocational group. Moreover, the officers should survey and train 
people for good attitudes. In addition, there should have the support from other organization. 
The ninety item, knowledge exchange was found that the personnels should aware and 
understand the knowledge exchange. There should have more community network. The tenth 
item, the evaluation was found that personnels should be trained to understand continuous 
evaluation. 
 

Keywords : Vocation / Operation / Vocational Promotion Local Administrative      
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                Organization 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามหลักการแนวคดิและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางความไม
ประมาท คํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล โดยมีความรู มีขอมลู มีภมูิปญญาทองถิ่น เปนทุนของ
ทองถิ่นสรางความม่ันคงเขมแข็ง รูเทาทัน เขาใจในการเปลีย่นแปลงใหกับประชาชน ทั้งภายในและภายนอกท่ี
สงผลตอการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความรอบคอบท้ัง การดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพวิถี
การดําเนินชีวิตที่มคีุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ความขยัน ความอดทน มุงมั่นเพื่อใหประสบความสําเรจ็มี
รายได อาชีพ พึ่งตนเองไดและมีกาํลังท่ีสนับสนุนแบงปน สงเสริมคณุภาพชีวิต สงเสรมิสภาพแวดลอมของ
ประชาชนท้ังในระดับบุคคล ระดบัครอบครัว และชุมชน ระดับสังคมอยางมีความสุข นอกจากแนวทางการ
สงเสริมอาชีพดังกลาวขางตนแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 658 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2549 ยังไดกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับบุคคลและ ครัวเรือน ระดับชุมชน โดยนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนแนวทางหลักในการดําเนินงานภายใตหลักการ การลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาสใหแก
ประชาชนบนพื้นฐาน ความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และวธิีสงเสรมิอาชีพแกประชาชนในกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, ม.ป.ป., หนา 910) 

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมี
การสงเสริมอาชีพ ดานการสงเสรมิอาชีพ ซึ่งกลาวถึงความสําคัญในการสงเสริมอาชีพน้ีโดยเปนนัยทางออมแลว
วาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญ เมื่อไดดําเนินการบรรลุวตัถุประสงคของโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริแลวจะทําใหเกดิการสงเสริมอาชีพแกราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง โดยเฉพาะศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหลายน้ัน มีจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดตั้งข้ึนมาเพื่อท่ีจะใหมีการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการประกอบ
อาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในภูมภิาคนั้นๆ เพื่อใหราษฎรสามารถนาํไปปฏิบตัิไดอยางจริงจัง สวนโครงการ
ประเภทการสงเสรมิอาชีพโดยตรงนั้นมีจํานวนไมนอย ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยเหลือใหประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ได เชน โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ โครงการศลิปาชีพพิเศษทั่วประเทศ โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก 
โครงการศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม และโครงการอื่นๆ อีกมาก      
ซึ่งโครงการเหลานีผ้ลสุดทายของโครงการคือ ประชาชนท่ีอยูในเปาหมายโครงการสามารถที่จะนําความรูไป
ประกอบอาชีพจนทําใหเกิดรายไดกับครอบครัว อาทิ ศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรม 
ราชินีนาถทรงตระหนักถึงคุณคาของศิลปะประจําชาติยิ่งนัก จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหฟนฟูและสงเสรมิ
ศิลปะใหคงอยู โดยทรงใหจัดตั้งมลูนิธิสงเสริมศลิปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพือ่
ชวยเหลือชาวนาชาวไรที่มรีายไดนอยเพราะตองเผชิญอุปสรรคในการเพาะปลูกอันเนื่องมาจากสภาพดนิ ฟา 
อากาศ ที่แปรปรวนอยูเสมอทําใหรายไดจากผลผลติมีไมเพียงพอเลีย้งครอบครัว (โกวิทย พวงงาม, 2552, หนา 
265) กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น (ม.ป.ป., หนา 7) จัดกรอบแนวคิดการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพไว 
10 ประการ ไดแก การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น การจัดแบงกลุมอาชีพ  การรวบรวมและจัดทํา
ทะเบียนกลุมอาชีพ การจัดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพ การจัดทําแผนการพฒันาการสงเสริมอาชีพ  
การสงเสริมและสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ การสงเสรมิ การพฒันา ความรู ทักษะการประกอบอาชีพการ
สงเสริมและการสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติตออาชีพ การแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารประสบการณ
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และการใหขอมลู และการติดตามประเมินผลในการสงเสรมิอาชีพของทองถิ่นจากการดําเนินการงานการสงเสริม
อาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดั่งกลาวจึงตองการทราบศึกษาสภาพ ปญหา และการใหความสาํคัญในการ
สงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนดวย สวนการดําเนินงาน การสงเสริมอาชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชรไดดําเนินตามนโยบายการปฏิบตัิงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยะเวลา 4 ป  (พ.ศ. 2551-2554) โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการตางๆ รวมถึง
นโยบายของอําเภอ จังหวัด และนโยบายของรัฐบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัด
ตางๆ จึงเรงใหมีการพัฒนาซ่ึงยึดการปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิสภาจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา 3 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจําปขององคการบรหิารสวนจงัหวัดมาเปนหลักในการพัฒนาประกอบดวย นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะเปนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน โดยจะใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ฝกอบรมการใหความรูดาน การประกอบอาชีพใหแกประชาชน การจัดตั้งกลุมอาชีพของประชาชนโดยสงเสริม  
การผลิตการบริการ การสรางงานในจังหวัด เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานในดานการผลิต การเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัว ลดภาระดานรายจายที่ไมจาํเปน อันเปนไปตามนโยบายการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณา
การของรัฐ (องคการบริหารสวนตาํบลเมอืงเกษตร, 2551) ก็เนื่องดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาํแพงเพชร
เห็นความสําคัญการสงเสรมิอาชีพภายในทองถิ่น เพื่อใหความรูในการประกอบอาชีพนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ตองการยกระดับฝมือในทองถิ่นโดยมีทางเลือกประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเกษตร และเปนการใชเวลาใหเปน
ประโยชนหางไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด 

ซึ่งปญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพในจังหวัดกําแพงเพชรก็เปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ที่ประสบปญหาดาน
ตางๆ ไดแก ชาวนาชาวไรที่มีรายไดนอยเพราะตองเผชิญอุปสรรคในการเพาะ ปลูกอันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟา 
อากาศ ที่แปรปรวนอยูเสมอทําใหรายไดจากผลผลติมีไมเพียงพอเลีย้งครอบครัว โดยองคการบรหิารสวนจังหวัด
กําแพงเพชรในฐานะเปนสวนหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญมีหนาที่ดูแลความเปนอยูของ
ประชาชน และการดําเนินการจะประสบความสําเรจ็ไดกต็องไดรับความรวมมือจากประชาชนโดยเฉพาะในกลุม
ผูนํา มีความสําคญัเปนอยางยิ่งที่จะชวยเปนพลังในการขับเคลื่อน ภารกิจในดานการสงเสริมอาชีพก็เชนกัน จึง
เล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวดักําแพงเพชรไดสงเสริมและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อมาปรบัใชกับกลุมผูประกอบอาชีพดานตางๆ เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน พรอมสงเสริมใหกลุมผู
ประกอบอาชีพ และไดนอมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชรจึงไดจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของผูนําดานการเสริมอาชีพใหแกกลุมเปาหมายเพื่อสงเสรมิ
อาชีพแกประชาชน และไดคาดวาจะสามารถทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่ศึกษาคนควา และหาแนวทางพัฒนาเพ่ิมเติมสวนท่ียังขาดตกบกพรองการสงเสริมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดทําการศึกษาเกีย่วกับสภาพ ปญหา และหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพ ซึ่งก็หวังเปนอยางยิ่งวาผลของการวิจัยนี้อาจจะชวยเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการ
สงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรไดในระยะยาว
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง

กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
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2. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 การดําเนินการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน จํานวน 50 
คน วิเคราะหขอมลูโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปญหาการดาํเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน จํานวน 50 
คน วิเคราะหขอมลูโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบสัมภาษณกับผูทีป่ระสบความสําเรจ็ในการสงเสริม
อาชีพ จํานวน 17 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
 

สรุปผล 
ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร ผูศึกษาไดนําเสนอดังนี้ 
1. สภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก  
ดานการสงเสริมสรางทัศนคติตออาชีพ รองลงมา ดานการสงเสริมพฒันาทักษะการประกอบอาชีพ และต่ําสดุ
ดานการจดัทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ โดยสรุปสภาพเปนรายดานและรายขอ คือ 

1.1 ดานการศึกษาและวิเคราะหศกัยภาพของอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก ระบบสาธารณูปโภค รองลงมา ทุนทางเศรษฐกิจในทองถิ่น และต่ําสุด
แหลงทุนภายในทองถิน่ 

1.2 ดานการจัดแบงกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก กลุมอาชีพท่ีมีความเขมแข็ง เชน การสงเสริมคณุภาพผลติภณัฑ การสงเสริมการบริหาร
จัดการขบวนการผลิต ระบบการตลาด ระบบการขนสง ความปลอดภัยของผูบริโภค มมีาตรฐานการรบัรองจาก
หนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ รองลงมา กลุมอาชีพพ่ึงตนเองได เชน มีการบรหิารจัดการระบบ      
การพัฒนาการผลิต ปริมาณการคุณภาพการผลิต และมีการใหความรูทักษะอาชีพ การบัญชี การตลาด และ
ต่ําสุดกลุมอาชีพท่ีตองใหความชวยเหลือพิเศษ เชน ทุนจากอาชีพ ปจจัยการผลติ อุปกรณสงเสริมการผลิต 
ทักษะความรู 

1.3 ดานการรวบรวมจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การจัดทําทะเบียนแยกประเภทของอาชีพจากวตัถุดิบ สถิติการผลิต      
การจําหนาย รองลงมา การจดัทําแหลงความรูสงเสริมการผลิต ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทุนและเปนปจจัยของการผลิต  
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1.4 ดานการจัดระบบฐานขอมลูที่เกี่ยวของกับอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก การสํารวจแหลงขอมูลที่ดาํเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมชุมชนแหงการ
เรียนรู เชน สังคมของการเรยีนรูและการศึกษา และการพัฒนาระบบฐานขอมูลทองถิ่น เชน การสงเสริมขอมูล
ใหกับประชาชนในการกําหนดทิศทางการตัดสินใจ การวาง แผนการพัฒนามีคาเทากัน รองลงมา การใหขอมูลใน
การสงเสริมอาชีพในทองถิ่น ระดบับุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม ระดับชุมชน  

1.5 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของในระดับหมูบาน รองลงมา กําหนด
กรอบทิศทางการสงเสริมอาชีพอยางเปนระบบในระดับครัวเรือน 

1.6 ดานการสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก สรางความเขมแข็งของการประกอบอาชีพ เชน แลกเปล่ียนความรู 
ความสามารถ ประสบการณการแกปญหา รองลงมา สรางพลังของการบริหารจัดการการพัฒนาอาชีพในทองถิ่น 
เชน สงเสริมใหมีผูนาํชุมชน กระตุนใหเกิดความสามัคคี  

1.7 ดานการสงเสริมพฒันาทักษะในการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก การสงเสรมิใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกลุมอาชีพ เชน 
ผลผลติหรือผลติภณัฑของชุมชน รองลงมา  การพัฒนาใหเกิดผูนํากลุมอาชีพ เชน การใหความรู ทักษะการ
ประกอบอาชีพ  

1.8 ดานการสงเสริมสรางทัศนคตติออาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การสงเสริมใหเกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมอาชีพ เชน ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑของชุมชน รองลงมา การพัฒนาใหเกิดผูนาํกลุมอาชีพ เชน การใหความรู ทักษะการประกอบอาชีพ  

1.9 ดานการแลกเปลี่ยนใหขอมลูขาวสารประสบการณของอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณอาชีพ และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต รองลงมา การสรางความรวมมือและความเขาใจตอกนัระดับชุนชนและระดับทองถิ่น และต่ําสุด
การใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน 

1.10 ดานการติดตามประเมินผลในการสงเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก การติดตามตรวจสอบความสําเร็จการพัฒนาอาชีพตามโครงการ 
รองลงมา การตดิตามตรวจสอบความสําเร็จ   การพฒันาอาชีพตามแผนงาน และต่าํสดุการติดตามตรวจสอบ
ความสําเร็จของการดาํเนินงานกิจกรรม 

2. ปญหาการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก    
ดานการรวบรวมจดัทําทะเบียนกลุมอาชีพ รองลงมา ดานการจัดแบงกลุมอาชีพ และดานตํ่าสดุการสงเสริม
สนับสนนุในการรวมกลุมอาชีพ โดยสรุปปญหาเปนรายดานและรายขอ คือ 

2.1 ดานการศึกษาและวิเคราะหศกัยภาพของอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นไมเพยีงพอ รองลงมา 
ขาดแหลงทุนภายในทองถิ่น และตํ่าสุดขาดทุนทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

2.2 ดานการจัดแบงกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขาดมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ รองลงมา    
ขาดการสงเสริมคณุภาพผลิตภณัฑ การสงเสริมการบริหารจัดการขบวน การผลติ ระบบการตลาด ระบบการ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
198

ขนสง ความปลอดภัยของผูบรโิภค และต่ําสุดขาดทุนจากอาชีพ ปจจัยการผลิต อุปกรณสงเสริม การผลิต ทักษะ
ความรู 

2.3 ดานการรวบรวมจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก ขาดการจัดทําทะเบียนแยกประเภทของอาชีพจากวัตถุดิบ สถิติการผลิต
การจําหนาย รองลงมา ขาดการจดัทําแหลงความรูสงเสรมิการผลิต ปราชญชาวบานภูมิปญญาทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทุนและเปนปจจัยของการผลิต 

2.4 ดานการจัดระบบฐานขอมลูที่เกี่ยวของกับอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ขาดการสํารวจแหลงขอมูลที่ดําเนินงานเก่ียวกบัการสง 
เสรมิชมุชนแหงการเรยีนรู เชน สังคมการเรียนรูและการศึกษา รองลงมา ขาดการพัฒนาระบบฐานขอมูลทองถิ่น 
เชน การสงเสริมขอมลูใหกับประชาชนในการกําหนดทิศทางการตดัสินใจ การวางแผน และต่ําสุดขาดการให
ขอมูลในการสงเสรมิอาชีพในทองถิ่น ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม ระดับชุมชน 

2.5 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก ขาดการกําหนดกรอบทิศทางการสงเสริมอาชีพอยางเปนระบบใน
ระดับครัวเรือน รองลงมา ขาดการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของในระดับหมูบาน 

2.6 ดานการสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ขาดการสรางความเขมแข็งของการประกอบอาชีพ เชน 
แลกเปลีย่นความรู ความสามารถ ประสบการณการแก ปญหา รองลงมา ขาดการสรางพลังของการบริหาร
จัดการการพัฒนาอาชีพในทองถิ่น เชน สงเสริมใหมีผูนําชุมชน กระตุนใหเกิดความสามัคคี  

2.7 ดานการสงเสริมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ขาดการสงเสริมใหเกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
อาชีพ เชน ผลผลติหรือผลติภณัฑของชุมชน รองลงมา ขาดการพัฒนาใหเกิดผูนํากลุมอาชีพ เชน การใหความรู 
ทักษะการประกอบอาชีพ 

2.8 ดานการสงเสริมสรางทัศนคตติออาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขาดการสรางลักษณะนิสยัการจดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู  
ความขยัน การประหยดัและออม เชน รายได คาใชจาย การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน บญัชีตนทุนการผลิต 
รองลงมา ขาดการสงเสริมและการสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ 

2.9 ดานการแลกเปลี่ยนใหขอมลูขาวสารประสบการณของอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสดุ ไดแก ขาดการใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน รองลงมา  
ขาดการสรางความรวมมือและความเขาใจตอกันระดับชุนชนและระดับทองถิ่น และต่ําสดุขาดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณอาชีพ และการสงเสริมคณุภาพชีวิต 

2.10 ดานการติดตามประเมินผลในการสงเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก ขาดการตดิตามตรวจสอบความสําเร็จของการดาํเนินงานกิจกรรม
และการพัฒนาอาชีพตามโครงการมีคาเทากัน รองลงมา ขาดการตดิตามตรวจสอบความสําเร็จการพัฒนาอาชีพ
ตามแผนงาน 

3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จากการวิเคราะหแนวทางแกไขในแตละดาน ดงันี ้
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3.1 ดานการศึกษาและวิเคราะหศกัยภาพของทองถิ่น ไดแก สรางจติสํานึกในการใหความสําคัญ
กับการศึกษาวิเคราะหขอมลูโดยจะตองยึดวัตถุประสงคขององคการ ใหความรูเรื่องการตลาด เจาหนาที่ควร
เขาถึงประชาชนในทองถิ่นใหมากข้ึน และใหความรูดานอาชีพตางๆ อยางตอเนื่อง ติดตามการเคลื่อนไหวของ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

3.2 ดานการจัดแบงกลุมอาชีพ ไดแก สรางความรวมมือและทองถิ่นตองใหการสนับ สนุนในทุก
กระบวนการ ขอความรวมมือ การประสานงาน การขอรับการสนับสนุน จัดกิจกรรมรวมกับสังคมจากหนวยงาน
อื่น และสงเสริมอาชีพในกลุมเดียวกัน 

3.3 ดานการรวบรวมจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ ไดแก เพิ่มการประชาสัมพันธ เจาหนาที่ในการ
จัดเก็บขอมลู จัดเก็บขอมลู จัดแบงผูจัดเก็บ แนะนําใหคาจัดเก็บขอมูล และควรมีการตรวจสอบขอมลูกอนทํา
ทะเบียน 

3.4 ดานการจัดระบบฐานขอมลูที่เกี่ยวของกับอาชีพ ไดแก ควรรวบรวมขอมูลจดัเก็บประเภท
เดียวกันไวเปนหมวดหมูเดียวกัน จัดใหเปนระบบ ใหผูนําทองถิ่นจายในการจัดระบบฐานขอมลู และควรพัฒนา
ระบบโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บขอมลูใหเปนมาตรฐาน 

3.5 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ ไดแก สรางการมีสวนรวมของกลุมอาชีพใหเห็น
ความสําคัญในการจดัทําแผนพัฒนา ใหกลุมอาชีพเขารวมเวทีจัดทําแผน เสนอปญหา ความตองการของกลุม
อาชีพ และสรางแรงจูงใจ จัดกิจกรรมใหความรู ความสําคัญของการจัดทําแผนใหผูนํา ประชาชนเห็นประโยชน
รวมกัน 

3.6 ดานการสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ ไดแก ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของมา
สนับสนุนในการรวมกลุมใหเห็นถึงความสําคญัของการรวมกลุม จดัเจาหนาที่คอยดูแลโดยเฉพาะ และให
หนวยงานราชการ ทองถิ่นใหความสําคญักับการพัฒนาอาชีพ 

3.7 ดานการสงเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ไดแก จดักิจกรรมใหความรู ทักษะอาชีพแก
กลุมอาชีพอยางสมํ่าเสมอ ตองใหทุกคนรูหนาที่ รูประโยชนและโทษท่ีไดรับ และฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะใหประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.8 ดานการสงเสริมสรางทัศนคตติออาชีพ ไดแก สรางความสําคัญ สรางมลูคา  การพัฒนา 
ประชาสมัพันธใหหนวยงานภายนอกสนับสนุน ฝกอบรมใหความรู กระจายความรูสูชุมชนอยางทั่วถึง และจัดทํา
สื่อหรืออธิบายเพื่อปรับทัศนคติในการรวมกิจกรรมดานอาชีพ 

3.9 ดานการแลกเปลี่ยนใหขอมลูขาวสารประสบการณของอาชีพ ไดแก ควรมีการจัดกิจกรรมให
มากขึ้นในการรวมกลุมสรางความสัมพันธภายในกลุมระหวางกลุมมากข้ึน สรางความเขาใจในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอชุมชน พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นคอยใหชวยเหลือกัน 
เอื้อเฟอแกกัน สามัคคีกัน 

3.10 ดานการติดตามประเมินผลในการสงเสริมอาชีพ ไดแก ควรมีการประเมินผลใหตอเนื่อง   
จัดประชุม ช้ีแจงกลุมอาชีพอยางตอเนื่อง ควรวางแผนการประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทาง
ปรับปรุง และจัดกิจกรรมติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายไดดังนี ้
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1. สภาพการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทีม่ีคาเฉลีย่สูงสุด พบวา ดานการสงเสรมิสราง
ทัศนคติตออาชีพ รองลงมาดานการสงเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และต่ําสดุดานการจัดทําแผนพัฒนา
การสงเสริมอาชีพ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมอาชีพ เชน ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑของชุมชนการพัฒนาใหเกิดผูนํากลุมอาชีพ เชน การใหความรู ทักษะการประกอบอาชีพ การสงเสริม
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมอาชีพ เชน ผลผลิตหรือผลติภัณฑของชุมชน การพัฒนาใหเกิดผูนํากลุม
อาชีพ เชน การใหความรู ทักษะการประกอบอาชีพ กลุมอาชีพท่ีมีความเขมแข็ง เชน การสงเสรมิคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การสงเสริมการบริหารจัดการขบวนการผลิต ระบบการตลาด ระบบการขนสง ความปลอดภัยของ
ผูบริโภค มีมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ กลุมอาชีพพ่ึงตนเองได เชน มีการ
บริหารจัดการระบบ การพัฒนาการผลิต ปรมิาณการคุณภาพการผลิต มีการใหความรูทักษะอาชีพการบัญชี 
การตลาด และกลุมอาชีพท่ีตองใหความชวยเหลือพิเศษ เชน ทุนจากอาชีพ ปจจัยการผลิต อุปกรณสงเสริมการ
ผลิต ทักษะความรู ซึ่งสอดคลองกบัการศึกษาอับดลุเลาะห สาลี (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง แนว
การพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดรายไดแกสมาชิกชุมชนบานกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง    
ผลการศึกษาพบวา เสริมสรางกระบวนการเรียนรู บทบาทสตรี ผูนําอาสา องคกรชุมชน นําไปสู การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอยางมีสวนรวม จงึตองการนําเอากระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นมาใชในการศึกษาวิจยั การพัฒนา
กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมและกอใหเกดิรายไดแกสมาชิกชุมชนบานกําพวน  

2. ปญหาการดาํเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวา ดานการรวบรวม
จัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ รองลงมาดานการจดัแบงกลุมอาชีพ และตํ่าสุดดานการสงเสริมสนับสนุนในการ
รวมกลุมอาชีพ ทั้งนี้เนื่องมากจากขาดการจัดทาํทะเบียนแยกประเภทของอาชีพจากวัตถุดิบ สถิติการผลิตการ
จําหนาย ขาดการจัดทําแหลงความรูสงเสรมิการผลติ ปราชญชาวบานภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนทุนและเปนปจจัยของการผลติ ขาดมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ขาด
การสงเสริมคุณภาพผลิตภณัฑ การสงเสริมการบรหิารจัดการขบวนการผลิต ระบบการตลาด ระบบการขนสง 
ความปลอดภัยของผูบริโภค ขาดการบริหารจัดการระบบ การพัฒนาการผลิต ปรมิาณการคุณภาพ การผลิต 
และการใหความรูทักษะอาชีพการบัญชี การตลาด ขาดการกําหนดกรอบทิศทางการสงเสริมอาชีพอยางเปน
ระบบในระดับครัวเรือน และขาดการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของในระดับหมูบาน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาสมบูรณ แขคํา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง องคการบริหารสวนตําบลกับการสงเสริม
อาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตาํบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอด็          
ผลการศึกษาพบวา ปญหากลุมอาชีพชุมชนมีปญหายังรวมตัวไมเขมแข็งทํากิจกรรมไมตอเนื่อง ผูนํากลุมขาด
ภาวะผูนํา สมาชิกกลุมขาดการมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ขาดทักษะในการบริหารกลุม ขาดตลาดรองรับ
ผลิตแลวไมมีที่ขาย แนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพจัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะดานตางๆ สรางผูนํากลุมอาชีพให
เขมแข็งเปนผูนําอาชีพกาวหนา ปรับเปลีย่นแนวคิดเปนการผลิตเพื่อใชในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย และเพื่อแกไข
ปญหาดานการตลาด ตลอดจนตองสรางเครือขายทั้งระบบ 

3. การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการสงเสรมิอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทั้ง 7 ดาน พบวา ดานการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น ดานการจัด
แบงกลุมอาชีพ ดานการจดัทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพ ดานการสงเสริมสนับสนุนในการรวมกลุมอาชีพ  
ดานการสงเสริมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ดานการสงเสริมสรางทัศนคติตออาชีพ และดานการแลกเปลีย่น
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ใหขอมูลขาวสารประสบการณของอาชีพ ทั้งนี้เนื่องมาจากควรจัดประชุม การวางแผน การประชาสัมพันธ    
การประสานงาน สรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญ การแลกเปลี่ยน สรางความรวมมอื จัดหา
อาชีพเทคนิค และเครื่องมือของผูนําท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบตัิในชีวิตของประชาชน ใหความรูดานอาชีพตางๆ 
การตลาด และติดตามการเคลื่อนไหวของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาสุจินต สวางศรี  
(2550, บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง การสงเสริมอาชีพคนพิการทางสติปญญาของโรงเรียน
ลพบุรีปญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา สนับสนุนในเร่ืองทุนการประกอบอาชีพอิสระ 
กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ใหการศึกษาอบรม ฝกอาชีพ เตรียมความพรอมดานทักษะทางสังคมของเด็กวัย
เรียน กระทรวงแรงงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทยโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่สงเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษา และสงเสริมอาชีพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงัมี
มาตรการทางภาษีที่ชวยสงเสริมการมีงานทําของคนพิการในระดับหนึ่ง แตในทางปฏิบัติยังไมมีนโยบายเฉพาะที่
ชัดเจนในการฝกอาชีพใหคนพิการโดยเฉพาะอยางย่ิงคนพิการทางสติปญญา สวนดานการรวบรวมจัดทําทะเบียน
กลุมอาชีพ ดานการจดัระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพ และดานการติดตามประเมินผลในการสงเสรมิอาชีพ 
ตองการเจาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูล การตรวจสอบขอมูลกอนทําทะเบียน จัดเกบ็ขอมูล การจัดทําระบบ
ฐานขอมูล รวบรวมขอมูลจดัเก็บประเภทเดียวกันไวเปนหมวดหมูเดยีวกัน การจัดระบบฐานขอมลู และเปน
ระบบพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรปูเพือ่การจัดเก็บขอมลูใหเปนมาตรฐาน โดยมีการประเมินผลและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาทัศนีพร ประภสัสร (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง 
โครงการวิจัยการจดัการความรูเพือ่พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ และการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจชุมชน 
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมดานการพัฒนารูปแบบของการจัด การความรูในชุมชน สงเสรมิอาชีพสําหรับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนทองถิ่นใชกระบวนการจัดการความรูเพื่อนําองคความรูของชุมชนมาจัดทําหลักสตูรทองถิ่น และ
ติดตามประเมินโครงการ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพโดยการฝกอบรมเพิ่มทักษะดานตางๆ สรางผูนํากลุมอาชีพให

เขมแข็งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
   2. สงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ได

มีการจัดเก็บขอมูล และสามารถตรวจสอบขอมลูอยางเปนระบบ 
   3. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดรายไดแกของสมาชิกในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมือง

กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
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