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การพัฒนารายไดใหกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

Income Development for Business Administration Faculty’s 

Students of Siam University 
 

ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย 1 

 

บทคัดยอ 

การพัฒนารายไดใหกับนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ

จัดทําหลักสูตรฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระ  และ 3) 

นักศึกษาท่ีเขาฝกอบรมมีรายได 

 ผูวิจัยไดทําสํารวจความตองการของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 200 คน  มีความตองการ

ในอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูง จึงไดทําการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ เน้ือหาในหลักสูตรฝกอบรมอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ

พัฒนาขึ้นโดยใชทฤษฎีทาบา ซึ่งมีทั้งหมด 3 หนวยเรียนรู ไดแก 1 ) ความรูทั่วไปเก่ียวกับอุปกรณในการตัด

เล็บและเพนทเล็บ  2) ความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาเล็บและทําความสะอาดเล็บ  และ 3) การออกแบบ

และขั้นตอนในการเพนทเล็บ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษา ความรู ความเขาใจ และ

ทักษะเก่ียวกับการตัดเล็บและเพนทเล็บ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยสยาม  จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน   

แบบทดสอบแบบจับคู  แบบทดสอบแบบ 3 ตัวเลือก  แบบทดสอบความสามารถ (ทักษะ)  แบบสอบถาม

ความคิดเห็น  หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม และติดตามผลหลังจากการฝกอบรมไปแลว 3 เดือน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย  และประสิทธิภาพหลักสูตรไมตํ่ากวาเกณฑ ( E1/E2) 80/80  

จากการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตรขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพ 85/90 โดยคาประสิทธิภาพ ( E1) เทากับ  

85.00 ซึ่งแบงเปนการทดสอบความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติ (ทักษะ) ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมได

คาประสิทธิภาพ (E2) เทากับ 90.00 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรหลังการฝกอบรมพบวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.25) และติดตามภายหลังการ

                                                                 
1 อาจารยประจําภาควิชาการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 
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ฝกอบรมไปแลว 3 เดือน  พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปประกอบอาชีพ จํานวน 8 คน และมี

รายไดเฉลี่ย 6 ,000  – 10 ,000 บาท ตอเดือน สรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการทําเล็บ

และเพนทเล็บ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ คือ ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑและสามารถนําไปปฏิบัติ

ได รวมทั้งทําใหนักศึกษาสามารถสรางอาชีพและมีรายได 

 

คําสําคัญ:  การพัฒนารายได, ประสิทธิภาพ, หลักสูตรฝกอบรมอาชีพ, ตัดเล็บและเพนทเล็บ 

 

Abstract 

 Income Development for Business Administration Faculty’s Students of Siam University 

has 3 main objectives: 1) to develop a new short course for career development  2) to evaluate 

the efficiency of freelance career development course  and 3) students enrolled in this course 

have income 

The researcher conducted a survey for business administration student’s needs for 200 

persons. The researcher found that 123 people or 61.5 percent wanted to have a nail polish and 

salon. Therefore, the researcher developed a course for nail polish and salon. The course 

developed based on Taba’s theory that has 3 subjects: 1) the general knowledge of nail polish 

and salon tools  2) knowledge about how to maintain cleanliness and look for nails  3) how to 

design, paint nails, and procedure how to paint them. This research was an experimental 

research for education the knowledge, understanding, and skills on how to operate a nail polish 

and salon shop that the research sample was students of business administration faculty of 

Siam University for 20 people. The research tools were basic information test, matching quiz, 

multiple choice test, skills survey, and feedback survey at the end of the course and again after 

3 months. The criteria was to have the result of the test is not lower than 80. From the research 

test found that the course has 85/90 (E1/E2) efficiency. E1 was at 85.00 score that was the test 

of basic information, understanding, and skill test and E2 was the feedback survey that has the 

90.00 efficiency score. The feedback on the course that conducted from the research sample 

found that they were highly satisfied with the course (at 4.25 median). After 3 month the 

research found that 8 of the sample developed a career out of the course and has 6,000 – 

10,000 bath income per month. This can conclude that the course that researcher developed is 
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efficient that is, the students that pass the test can develop a career from the course and 

therefore, have income. 

 

Keywords:  Income Development, Efficiency, Career Training Course, Nail Polish and Salon 

 

บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุน  การมีงานทําของนักเรียน  นักศึกษา 

ใหมีรายไดระหวางเรียน ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ในฐานะท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานในการ

จัดการศึกษาและพัฒนาประชาชนดานการศึกษา พรอมทั้งใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการสงเสริมและสนับสนุนใหความชวยเหลือการมี

งานทําของนักเรียน นักศึกษา  ใหมีรายไดระหวางเรียนจากอาชีพที่เหมาะสมรวมกับสวนราชการกระทรวง

ตางๆ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สถานประกอบการ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนนักศึกษ าในกลุมเปาหมายท่ียากจน ครอบครัวมีรายไดนอ ย

ไดทํางาน เพื่อใชเวลาวาง ใหเปนประโยชน และเพิ่มทักษะความรูดานอาชีพ กอใหเกิดรายไดระหวางเรียน 

เปนการชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัว  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ศึกษา, 2554) 

ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยสยาม  มีนักศึกษากูยืมเงินเรียนของกองทุน กยศ.  (กองทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา ) จํานวน 878 คน และกองทุน กรอ.  (กองทุนท่ีผูกกับรายไดในอนาคต ) จํานวน 76 คน รวม

เปนจํานวน  954 คน  ผูวิจัยไดทําการสํารวจนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสยาม  ในป

การศึกษา 2557 จํานวน 435 คน (ชั้นปท่ี 1  ถึง 3 ชั้นละ 145 คน) โดยพบวามีนักศึกษาท่ีตองกูยืมเงินเรียน

จํานวน 278 คน คิดเปน รอยละ 63.91  และจากการสํารวจพบวามีนักศึกษาทํางานและเรียนในภาคปกติ 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ  12.18  และตองการมีรายไดในขณะเรียนเพื่อไปชวยแบงเบาภาระทาง

ครอบครัวจํานวน  123 คน คิดเปนเปนรอยละ  28.28 แสดงใหเห็นวา  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มีฐานะ

ทางการเงินที่ตองพึ่งเงินกองทุนจากรัฐบาลอยูมาก ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาอาชีพเพื่อใหเกิดรายไดกับ

นักศึกษา 

รายได หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการ หรือรายไดท่ีเกิดจากการ

ดําเนินกิจกรรมบริการ หรืออาชีพเสริม (ศูนยบริการประชาชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ , 2558) นอกจากน้ี 

ยรรยง  สินธุงาม  (2558) ใหความหมายของ อาชีพ ไววา หมายถึง  การทํามาหากินจากการทํางานหรือ

กิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตและรายไดเปนงานที่สุจริตไมผิดศีลธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม ซึ่งการมี

อาชีพเปนสิ่งท่ีสําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบัน  เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อเลี้ยงชีพ
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ตนเองและครอบครัว  อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการซึ่งสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค

และท่ีสําคัญคือ  อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ  ความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟนเฟอง

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  ชุมชน สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ ในท่ีสุด 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารายไดใหกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจดวยการพัฒนาอาชีพ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาอาชีพอิสระใหกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระ 

 3. นักศึกษาท่ีเขาอบรมมีรายได  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนา หลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง  การตัดเล็บและเพนทเล็บ ใหกับ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ที่สนใจในการที่จะหารายไดระหวาง เรียน  เพื่อ แบงเบาภาระของ ครอบครัว  

นักศึกษาท่ีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร ฝกอบรมอาชีพอิสระ เรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ สามารถใช

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือเสริมใหมีรายไดมากขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เปนการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ 

 1. หลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ โดยมีเน้ือ หาเก่ียวกับ: 

  1.1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอุปกรณในการตัดเล็บและเพนทเล็บ  

  1.2 ความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาเล็บและทําความสะอาดเล็บ  

  1.3 การออกแบบและขั้นตอนในการเพนทเล็บ  

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  2.1 ประชากรในการวิจัย เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  

  2.2 กลุมตัวอยาง  คือนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปที่ 2 จํานวน 20 คน 

 3. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในชวงเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559  
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 4. ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรอิสระคือ  หลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การตัดเล็บและเพนทเล็บ 

  ตัวแปรตามคือ  

  1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง  การตัดเล็บและเพนทเล็บ 

  2. ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง  การตัดเล็บและเพนทเล็บ 

  3. นักศึกษาท่ีเขาอบรมมีรายได 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
การพัฒนารายได  

 รายไดมีที่มาจากการประกอบอาชีพ การมีรายไดเพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต ไดแก  อาหาร ที่

อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค  ในอดีตสิ่งของตางๆ เหลาน้ี  เปนหนาที่ของพอแมเปนผูจัดหาใหแก

สมาชิกดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัวโดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อหา  ปจจุบันการดํารงชีวิตในสังคมได

เปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น  ความรูที่ไดรับจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อใหมี

รายไดมาซื้อปจจัยและสิ่งของอ่ืนๆ ในการดํารงชีวิต  รวมทั้งสรางมาตรฐานที่ดีใหแกตนเอง  ครอบครัว และ

สังคม อาชีพมีอยูมากมาย  แตควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพท่ีมีความถนัดความสนใจ  และสุจริต  การ

พัฒนารายไดมีความจําเปนตอการประกอบอาชีพซึ่ง สุรชาติ ถึกสถิตย (2558) กลาววา การพัฒนารายไดมี

ความจําเปนตอการประกอบอาชีพดังนี้ 

 1. ชวยรับประกันวาบุคลากรที่มีความสามารถจะอยูกับองคการตอไป บุคลากรท่ีมีความสามารถ

และประสบการณ ยอมเปนที่ตองการขององคการทุกแหงและบุคคลเหลาน้ีสามารถที่จะหางานใหมได

อยางรวดเร็ว 

 2. โครงการดานการพัฒนาอาชีพชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความไดเปรียบในการหางานใหกับ

ตนเอง 

 3. ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร  องคกรที่ใหความสําคัญและความสนใจแกอนาคตและ

ความกาวหนาของบุคลากร  ยอมจะทําใหทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกองคกรน้ัน มีความรูสึกที่ดี  ซึ่งจะ

ชวยสงเสริมภาพลักษณและชื่อเสียงใหองคการเปนอยางดี 

 4. การพัฒนาอาชีพจะชวยใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  เพราะบุคลากรเหลานั้น

จําเปนตองเพิ่มพูนความรู และความสามารถตางๆ กอนท่ีจะทํางานหรือกาวขึ้นสูตําแหนงอ่ืนๆ 
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อาชีพ  

 อาชีพ หมายถึง  การทํามาหากินจากการทํางานหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีกอใหเกิดรายได และเปนงานที่ 

สุจริต ไมผิดศีลธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม (ยรรยง  สินธุงาม, 2558) 

การพัฒนาอาชีพ 

 อาชีพทําใหเกิดรายได ซึ่ง หากเราตองการรายได เพื่อ ใหเกิดความมั่นคง ขึ้นนั้น เราจําเปนตอง

พัฒนาอาชีพ ซึ่ง  Super (1957 ) (อางจาก  ไพรัช วงศยุทธไกร , 2559) กลาววา การพัฒนาอาชีพ

ประกอบดวยหลักการดังน้ี 

 1. การพัฒนาอาชีพเปนขบวนการที่ตอเนื่องกัน  

 2. การพัฒนาอาชีพเปนขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน  

 3. การพัฒนาอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา  

 4. การคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเองเริ่มต้ังแตกอนวัยรุน และเขาใจชัดแจงขึ้นเมื่อเขาสูวัยรุน  

 5. การมองเห็นความจริงเก่ียวกับการเลือกอาชีพจะมีมากขึ้น เมื่ออายุเพิ่มขึ้นต้ังแตวัยรุนถึงวัย

ผูใหญ 

 6. บุคคลจะเลียนแบบจากพอแมโดยทางออม ซึ่งมีบทบาทตอการเลือกอาชีพดวย 

 7. วิถีทางและอัตราการเคลื่อนไหวของแตละบุคคล จากระดับหนึ่งไปอีกระดับหน่ึง  มีความสัมพันธ

กับสติปญญา สถานภาพสังคม  และเศรษฐกิจของบิดามารดา ความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะ 

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

 8. แขนงอาชีพที่แตละบุคคลเลือกจะเก่ียวกับความสนใจ คานิยม และความตองการเลียนแบบ

บิดามารดา หรือสังคมที่อาศัยอยู 

 9. ความพอใจในงานและชีวิตขึ้นอยูกับความสนใจ คานิยมและบุคลิกภาพในอาชีพ 

 10. คุณสมบัติของบุคคลหน่ึงอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหน่ึง 

การฝกอบรม 

 การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู มีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร  ซึ่ง

มีผูใหความหมายและรายละเอียดของทฤษฎีที่เก่ียวของกับการฝกอบรมไว ดังตอไปนี้ 

 อัคครัตน พูลกระจาง  (2550) กลาววา การฝกอบรม คือ 

 1.  เปนขบวนการที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลากร 

 2.  เปนการเพิ่มพูนความถนัด ( Skill) เพิ่มพูนความรู ( Knowledge) เพิ่มพูนทักษะ  (Attitude) 

เพิ่มพูนความเขาใจ (Understanding) 

 3.  พัฒนานิสัยการทํางานใหถูกตอง 

 4.  เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 5.  เปนกระบวนการที่มีระเบียบและระบบเพื่อเพิ่มพูน และกอใหเกิดความสําเร็จของ 

องคการ 

 สมคิด บางโม  (2551) กลาววา การฝกอบรม (training) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู ( knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) 

อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานและ

องคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน จะเห็นวาการฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลนั่นเอง 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การฝกอบรม คือ กระบวนการสําคัญที่จะชวยพัฒนาบุคลากรท่ีจะทํางาน

ใหมีความรูความสามารถ ทักษะและความชํานาญ  หรือเปนการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคลใหมีมากขึ้น 

สูงขึ้น มีพฤติกรรมที่ไดมาตรฐานที่หนวยงานตองการ 

หลักสูตร 

 1ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ  (2539) ใหความหมายวา การพัฒนาหลักสูตรเปนการสรางหลักสูตรใหม 

หรือจัดทําหลักสูตรที่มีอยูเดิมใหดีขึ้นโดยใชกระบวนการวางแผน และพัฒนาประสบการณการเรียนรูตาง ๆ 

ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูเรียน ประกอบดวยการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกจุดมุงหมายสําหรับ

หลักสูตร การเลือกกิจกรรม และประสบการณการเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน วิธีการนําหลักสูตรไปใช

ใหบรรลุเปาหมาย และประเมินความสําเร็จของหลักสูตรท่ีสรางขึ้นมาใหม 

 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2542) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักสูตรประกอบดวย 

 1. จุดมุงหมายและจุดประสงค ( Aims and Objectives) ซึ่งจุดมุงหมายเปนสิ่งที่กําหนดไวกวางๆ 

สวนจัดประสงคจะกําหนดเฉพาะเรื่องในรายวิชา 

 2. เนื้อหาสาระและประสบการณ ( Contents and Experiences) โดยเนื้อหาเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูตามจุดประสงค และประสบการณเปนการกําหนดคุณลักษณะ เจตคติ คานิยมท่ีพึง

ปรารถนาโดยใหผูสอนนําไปสรางกิจกรรมใหผูเรียน 

 3. การนําหลักสูตรไปใช ( Curriculum Implementation) เปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร

เพราะเปนกระบวนการที่มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 4. การประเมินผล  (Evaluation) เปนขั้นตอนที่ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการทํางาน 

 ประสิทธิผล  (Effective) หมายถึง แนวทาง  หรือวิธีการ  กระบวนการ  หรือ  ตัววัดนั้น  สามารถ

ตอบสนองจุดประสงคท่ีต้ังไวไดดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลตองประเมินวาสามารถบรรลุความ

ตองการไดดีเพียงใด ดวยการใชแนวทางที่เลือก  การนําไปปฏิบัติหรือตัววัดท่ีใช  (ศูนยประกันคุณภาพ

การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2545) 
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 ธงชัย สันติวงศ (2535) กลาววา  ประสิทธิผลเปนการทํางานที่ไดผลโดยสามารถบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 ไพรัช  วงคยุทธไกร  (2559) กลาววา  การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑ

E1/E2 ใหมีคาเทาใด ผูผลิตชุดการสอนจะเปนผูพิจารณา ต้ังไดตามความเหมาะสมโดยปกติเนื้อหาวิชาที่

เปนความรู ความจํา ก็มักจะต้ังเกณฑไวที่ 80/80  85/85  หรือ 90/90  สวนเน้ือหาวิชาที่เปนความรู

ทางดานทักษะหรือเจตคติที่จําเปนจะตองใชระยะ คอนขางยาวนาน ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะหรือ

เปลี่ยนแปลงเจตคติไดดังนั้น จึงอาจต้ังตํ่ากวา เชน 75/75 หลังจากการทดลองภาคสนาม เมื่อไดคา E1/E2 

แลวจึงนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีต้ังไวอาจจะอนุโลมใหมีระดับผิดพลาดไดตํ่ากวาที่กําหนดไว

รอยละ 2.5 ถึง 5 การยอมรับเกณฑประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนอาจกําหนดไว 3 

ระดับ “สูงกวาเกณฑ ” เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนอาจกําหนดไว  3 ระดับ “เทาเกณฑ ” เมื่อ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวแตไมเกิน รอยละ 2.5 “ตํ่ากวาเกณฑ ” เมื่อ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ากวาเกณฑ แตไมตํ่ากวารอยละ 2.5 ถือวา ยังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได  

 สุพัตรา แกวหนู  (2555)  กลาววาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมมี 4 ขั้นตอน ไดแก การศึก ษาและ

รวบรวมขอมูล  การพัฒนาหลักสูตร  การดําเนินการทดลอง  และการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร

ฝกอบรม และจากการศึกษาพบวากระบวนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งท อ

ปรากฏวา  พนักงานผูเขาอบรมมีความรูระหวางการฝกอบรมมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 34.85 คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) มีคา 1.79 มีประสิทธิภาพ E1 เทากับ  87.13 เกณฑความรูหลังการฝกบรม

กําหนดคะแนนเต็ม 70 คะแนนผลปรากฏวา ไดคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 60.15 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) มีคา 2.93 มีคาประสิทธิภาพ  E2 เทากับ 85.93 ซึ่งพบวาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องกระบวนการผลิต

เสื้อผาสําเร็จรูป มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 85/85 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 หลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไม

ตํ่ากวาเกณฑ 80/80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

               ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1  ทําการสํารวจ 

 ตอนที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ 

 ตอนที่ 3  นําหลักสูตรไปใชโดยจัดฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บ และเพนทเล็บเพื่อหา

ประสิทธิภาพ  

 ตอนที่ 4  ติดตามประเมินผลเพื่อหา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการตัดเล็บ 

และเพนท 

  

 ตอนที่ 1 ไดทําการสํารวจนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 200 คน พบวานักศึกษารอยละ 87 

ตองการมีรายไดในระหวางเรียน และรอยละ 42 ที่ระหวางเรียนไดทํางานชวยทางครอบครัวไปดวย และ

รอยละ 41  ที่ตองการมีอาชีพอิสระในการหารายไดขณะเรียน สวนรอยละ 17 ของการสํารวจนักศึกษา

ตองการเรียนอยางเดียว ในเรื่องอาชีพท่ีสํารวจ  นักศึกษาสนใจอาชีพตัดเย็บเสื้อผาสุนัขขาย  มีผูสนใจรอย

ละ 25 อาชีพทําพวงหรีด  มีผูสนใจรอยละ 12  อาชีพเพนทและตกแตงเคสมือถือ มีผูสนใจรอยละ 28 และ

อาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ  มีผูสนใจรอยละ 35  ในรอยละ 35 นี้เปนผูท่ีสนใจตองการมีความรูเพื่อนําไป

เพนทเล็บตนเอง รอยละ 50  เพื่อความประหยัดคาใชจายในการแตงตัว และอีกรอยละ 50 ตองการไป

ประกอบอาชีพเพื่อมีรายได ดังนั้น จึงไดดําเนินจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการตัดเล็บและเพนทเล็บ 

 ตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บเปน 3 หนวยการ

เรียนรูจากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสร ะ 

ประกอบดวย หนวยที่ 1 ความรูเก่ียวกับอุปกรณในการตัดเล็บและเพนทเล็บ  หนวยที่ 2 การตัดเล็บที่ถูกวิธี  

และหนวยท่ี  3 วิธีการเพนทเล็บและแบบของการเพนทเล็บ  และกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร มีการ

จัดทําตารางการวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรม กําหนดความสําคัญของเนื้อหา แบงระยะเวลาการฝกอบรมให

การพัฒนาอาชีพ โดยการ

จัดทําหลักสูตรฝกอบรมอาชีพ

อิสระเรื่องการตัดเล็บ

และเพนทเล็บ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของหลักสูตรฝกอบรมไมตํ่ากวา 

80/80 และนักศึกษาที่เขาอบรม

สามารถทํารายไดใหตนเอง ไม

นอยกวารอยละ 50 
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สอดคลองกับตารางวิเคราะหหลักสูตร กําหนดแบบทดสอบระหวางและหลังการฝกอบรมใหสอดคลองกับ

ตารางวิเคราะหหลักสูตร กําหนดจํานวนขอทดสอบระหวางและหลังการฝกอบรมใหสอดคลองกับตาราง

วิเคราะหหลักสูตร และนําขอสอบที่ไดจัดทําขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานคือ นางนันนภัส  นันทะปน และนาง

ศุภรา ลี้ระเดช จากโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพอทวีศักด์ิฯ) นางสายหยุด ขุนทิพยทอง  จาก

โรงเรียนสตรีวิทยา และนางบุญเสริม ฟกขยัน จากโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล และนางสําอาง เภาสูตร  จาก

โรงเรียนวัดสังเวช ทําการประเมินความสอดคลองระหวาง หลักการกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมมี

คาความสอดคลองเทากับ 0.6  จุดมุงหมายกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมมีคาความสอดคลอง เทากับ 

0.8  โครงสรางของหลักสูตรกับรูปแบบการฝกอบรมมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.8  เนื้อหาหลักสูตรกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.8  กิจกรรมหรือวิธีการฝกอบรมกับเนื้อหามีคา

ความสอดคลองเทากับ 0.8  การประเมินผลกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.8 

กิจกรรมหรือวิธีการฝกอบรมกับเนื้อหาหลักสูตรมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.6 สื่อกับเนื้อหาหลักสูตรมีคา

ความสอดคลอง เทากับ 1.0  การประเมินผลกับเนื้อหาหลักสูตรมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.8  สื่อกับ

กิจกรรม หรือวิธีการฝกอบรมมีคาความสอดคลอง เทากับ  1.0  การประเมินผลกับกิจกรรม หรือวิธีการ

ฝกอบรมมีคาความสอดคลอง เทากับ 0.8 และแผนการฝกอบรมกับระยะเวลาการฝกมีคาความสอดคลอ ง

เทากับ 1.0  สรุปภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การตัดเล็บและเพนทเล็บนั้นมีความ

สอดคลอง เทากับ  0.8 และผูวิจัยไดสรางขอคําถามเปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก เมื่อดําเนินการสรางขอ

คําถามแลวนําขอคําถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงของภาษา นํา

แบบทดสอบเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนที่ 3 นําหลักสูตรไปใชโดยจัดฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บในวันเสารที่5   

12  และ 19 ธันวาคม 2558 วันละ 6 ชั่วโมง รวมเปนเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง เพื่อหาประสิทธิภาพของ

หลักสูตร โดยเนนการใหความรูจากการบรรยายและเนนการปฏิบัติโดยวิทยากร 

 ตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการตัดเล็บ และเพนทเล็บ 

ในการดําเนินการในขั้นตอนนี้จะเปนการประเมินการใชหลักสูตรโดยการใชแบบทดสอบ ซึ่งการประเมินผล

นั้นจะใชวิธีประเมินระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม เพราะการประเมินสามารถทําใหทราบถึง

ความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรม และทําใหทราบคุณภาพของหลักสูตรวาทําใหผูเขารับการฝกอบรม

เกิดการพัฒนาขึ้นหรือไมหลังจากการฝกอบรม โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑไวที่ 80/80 และมี

การติดตามผลหลังจากการฝกอบรมไปแลว 3 เดือนเพื่อตองการทราบผลของการที่ทําใหมีรายไดในที่นี้เรา

คาดหวังไวรอยละ 50 ของผูเขาการอบรมท่ีตองการนําไปทําใหเกิดรายได 

  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการตัดเล็บ และเพนทเล็บ  
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   1. ในดานความรูระหวางการฝกอบรม ในหนวยท่ี 1 เรื่อง ความรูเก่ียวกับอุปกรณในการ

ตัดเล็บและเพนทเล็บ แบบทดสอบชนิดจับคู 10 ขอ 10 คะแนน ผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 8.00 

คาประสิทธิภาพเทากับ 80.00 ในหนวยท่ี 2 เรื่องการตัดเล็บที่ถูกวิธี แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 3 

ตัวเลือกจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คาประสิทธิภาพเทากับ 

90.00 และในหนวยที่ 3 เรื่องวิธีการเพนทเล็บและแบบของการเพนทเล็บ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 

3 ตัวเลือกจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 8.50 คาประสิทธิภาพเทากับ 

85.00  

   ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานความรูของผูเขารับการฝกอบรมระหวางฝกอบรม

หลักสูตรการตัดเล็บและเพนทเล็บ (E1) ของทั้ง 3 หนวยการเรียนคาประสิทธิภาพเทากับ 85.00 

   2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานความรูของผูเขารับการฝกอบรมหลังการ

ฝกอบรมหลักสูตรการตัดเล็บและเพนทเล็บ ( E2) โดยทําการทดสอบรวมทั้ง 3 หนวยการเรียน เมื่อเสร็จสิ้น

การฝกอบรมจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 27.00 คาประสิทธิภาพ

เทากับ 90.00 

   3. การติดตามผลปรากฏวา จากผูที่เขารับการฝกอบรมที่ตองการมีรายไดจํานวน 10 คน 

สามารถนําไปหารายได 5  คน คิดเปนรอยละ 50 ของผูตองการมีรายได โดยไดรายไดโดยเฉลี่ย 6 ,000 – 

10,000 บาท เปนไปตามที่คาดหวัง 

  ผูวิจัยสามารถสรุปประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การตัดเล็บ

และเพนทเล็บ ไดตามเกณฑของสมมติฐานการวิจัยคือ  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระ

เรื่อง การตัดเล็บและเพนทเล็บระหวางการฝกอบรม ( E1) เทากับ 85.00  มากกวาเกณฑประสิทธิภาพท่ี

กําหนดไวคือ 80 และประสิทธิภาพของหลักสูตรหลังฝกอบรม ( E2) เทากับ 90.00 มากกวาเกณฑ

ประสิทธิภาพที่กําหนดไวคือ 80 และผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด 

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 (85/90)  และตองการมีรายได โดยไดรายไดโดยเฉลี่ย 6 ,000 – 10,000 

บาท 

 

อภิปรายผล 

 จากการดําเนินการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการสํารวจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม พบวานักศึกษารอยละ 87 ของ

การสํารวจตองการมีรายไดในระหวางเรียน ในเรื่องอาชีพที่สํารวจท่ีนักศึกษาสนใจมี  4 อาชีพคือ อาชีพตัด

เย็บเสื้อผาสุนัขขาย  อาชีพทําพวงหรีด  อาชีพเพนทและตกแตงเคสมือถือ  และอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็ บ 

ซึ่งอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ มีผูสนใจมากสุดถึงรอยละ 35  จากการสํารวจ  ในรอยละ 35 นี้เปนผูท่ีสนใจ
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ตองการมีความรูเพื่อนําไปเพนทเล็บตนเอง รอยละ 50  เพื่อความประหยัดคาใชจายในการแตงตัว และอีก

รอยละ 50 ตองการไปประกอบอาชีพเพื่อมีรายได ดังนั้น  จึงเปนสาเหตุใหดําเนินการสรางหลักสูตรอาชีพ

อิสระเรื่องการฝกอบรมตัดเล็บและเพนทเล็บขึ้น 

 2. การพัฒนาหลักสูตร ฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในดานแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ โดยมีวิธีดําเนินการดังในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 

 3. นําหลักสูตรไปใชโดยจัดฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บเพื่อหา

ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ โดยเนนการใหความรูและ

สามารถปฏิบัติได การนําหลักสูตรไปใชกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  โดยใชรูปแบบ

การวิจัยแบบหน่ึงกลุมวัดสองครั้ง ซึ่งเปนการทดสอบระหวางและหลังการฝกอบรม จากการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง 

 

 

 

 

 

          

 

                          
 
 
       ไมผาน 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ 

ผูเชี่ยวชาญทางหลักสูตร ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

กําหนดหลักสูตรฝกอบรมอาชีพตัดเล็บและเพนทเล็บ 

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/ผูเชี่ยวชาญกล่ันกรอง

 

แกไข/ปรับปรุง 

จัดพิมพหลักสูตร 

จัดฝกอบรม 

ประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพของหลักสูตร 
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 4. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ เปนการ

ประเมินการใชหลักสูตรโดยการใชแบบทดสอบ ซึ่งในการประเมินผลน้ันใชวิธีประเมินระหวางการฝกอบรม 

และหลังการฝกอบรมเพราะการประเมินดังกลาวสามารถทราบถึงความกาวหนาของผูเรียน และทําให

ทราบคุณภาพของหลักสูตรอีกดวยวาทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาขึ้นหรือไมหลังจากการฝกอบรม โดยการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑไวที่ 80/80 

 ผูวิจัยไดประยุกตระหวางทฤษฏีการวิเคราะหหลักสูตรของทาบา  และจากการศึกษารวบรวม

ขอมูล งานวิจัย มากําหนดเปนขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การตัดเล็บ

และเพนทเล็บ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสอดคลองกับกลุมตัวอยางมี 4 ขั้นตอน  มีความ

ครอบคลุมขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุพัตร แกวหนู (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตรฝกบรม เรื่องกระบวนการผลิต

เสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ รวบรวม

ขอมูล จัดทําโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ทดลองใชหลักสูตร และประเมินหลักสูตร 

 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานความรูระหวางการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม

มีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ เนื้อเรื่องรายละเอียด และ

จุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรมนั้น  ใหความรูและความเขาใจ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข (2552)  ท่ีไดศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการใชเครื่องจักรเปาถุงพลาสติก สรุปไดวาประสิทธิภาพดานความรูระหวางการฝกอบรม มีเนื้อหา

รายละเอียดและจุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรมการใชเครื่องจักรเปาถุงพลาสติกนั้นใหความรู และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานการใชเครื่องจักรเปาถุงพลาสติก ไดมาก ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ  บุญ

เลิศ ไพรินทร (2538)  ท่ี ใหความหมายของการฝกอบรมไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบเพื่อใหบุคคลมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยมุงใหสามารถนําเอาไปใชในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคตได

เปนอยางดี และ  จินตนา จันทรสงวน (2559) จากชมรมแมบานโรงเรียนนายสิบทหารบก  ท่ีไดศึกษาการ

อบรมอาชีพระยะสั้นทําอาหาร และขนม สรางรายไดเสริมใหแกครอบครัวอยูดีมีสุข  กลาววา จากการศึกษา

การฝกอบรมอาชีพระยะสั้นเปนการสรางงานและสรางรายไดใหกับครอบครัวจะตองคํานึงถึงผูที่จะเขารับ

การฝกอบรมวามีความตองการในอาชีพอะไรและยังตองดูถึงทักษะเดิมรวมทั้งอายุของผูเขารับการ

ฝกอบรมดวย และควรเปนการสรางงาน สรางอาชีพในรูปแบบใหม เชน  การสรางผลิตภัณฑที่ไมใชสินคา

และงานบริการ ดังนั้น  ผูวิจัยจึงจัดฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บซึ่งเปนอาชีพบริการ

และเหมาะสมกับวัยและทักษะของนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาท่ีตองการนําไปประกอบอาชีพมีรายไดเดือน

ละ 6,000 – 10,000บาท  ซึ่งสอดคลองกับงานของ  พัชรา โลจินดารัตน  (2553) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
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อาชีพของผูหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาสวนใหญผูหญิงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีเวลาวางจาก

การทําการเกษตร ดังนั้นจึงจัดฝกอบรมเพื่อใหมีความรูและสามารถเสริมสรางอาชีพ  ผลปรากฏวาผูเขารับ

การฝกอบรมอาชีพเสริมทําใหผูหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต 5 จังหวัดทําใหผูหญิงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 5 จังหวัดมีรายไดเพิ่มขึ้นวันละ 100 – 200 บาท 

 ดังน้ัน  การพัฒนารายไดใหกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โดยการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมอาชีพอิสระเรื่องการตัดเล็บและเพนทเล็บ  เปนหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ และนําไปเปน

หลักสูตรที่ใชฝกอบรมได และผูเขารับการฝกอบรมที่ตองการนําไปสรางรายไดสามารถนําไปสรางรายได

จริง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในครั้งนี้มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารายไดใหกับนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิ จ 

มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้ 

1. ควรมีการตอยอดการจัดอบรมในเรื่องเก่ียวกับการหาตลาดหรือแหลงท่ีทําการผลิต เทคนิคการ

จัดราน การออกแบบ ลวดลายเพนทเล็บ  เพราะจะทําใหผูเขาอบรมสามารถนําไปเปนอาชีพหลักไดอยาง

มั่นคงและย่ังยืน 

2. การเลือกประกอบอาชีพเสริมในระหวางเรียนในอนาคตจะมีมากขึ้น แตก็ไมไดเปนหลักประกัน

วาผูเขาอบรมอาชีพจะประสบความสําเร็จในอาชีพเสมอไป ทั้งนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาเก่ียวของ เชน 

สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยหรือไม ภาวการณของตลาดเปนอยางไร ที่สําคัญคือผูเขารับการฝกอบรมเองมี

ความพรอมมากนอยเพียงใด ท้ังในดานเงินทุน และความรอบรูในธุรกิจ รวมตลอดถึงมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับการจะเปนเจาของธุรกิจ สําหรับผูที่เขาอบรมอาชีพเสริมอิสระที่ตองการมีรายได ก็จําตอง

พิจารณาหาสถานท่ีทํางานใหใกลสถานศึกษาเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง เพราะเวลาที่ใชในการทํางานเปน

สวนหนึ่งของเวลาที่ใชในการศึกษาดวย 
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