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บทคดัยอ่ 
 

การวจิยัในครั )งนี) มวีตัถุประสงคเ์พื/อ สาํรวจภาพคหกรรมศาสตรท์ี/เกดิจากความนึกคดิ และความรูส้กึของคน
ในสงัคมไทย  วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดที/ควรพฒันาของวชิาชพีคห-กรรมศาสตร ์ และสงัเคราะหแ์นวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย การวจิยัใช้วธิกีารวจิยัแบบผสานวธิรีะหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณ และคณุภาพ 
โดยระยะที/ 1 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ นิสติ/นักศกึษา และอาจารยร์ะดบัมหาวทิยาลยั จาํนวน 200 คน
และ 60 คน ตามลําดบั ระยะที/ 2 วจิยัเชงิสาํรวจโดยใช้แบบสอบถาม นิสติ/นกัศกึษามหาวทิยาลยั จาํนวน 2000 คน  
อาจารยร์ะดบัมหาวทิยาลยั จาํนวน 600 คน และนกัเรยีนระดบัชั )นมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 1400 คน การ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติพิื)นฐาน เพื/อหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลี/ย คา่เบี/ยงเบนมาตรฐาน และ สถติเิชงิอนุมานเพื/อ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็โดยใช ้F-test  และ t-test สว่นขอ้มลูเชงิคุณภาพใช้การวเิคราะหเ์นื)อหา 

 
ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของคนทั /วไปในสงัคมที/มตี่อวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์ โดยรวม เป็นภาพ

ทางบวกโดยมคีา่ระดบัคะแนนเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.64, S.D.=.234)  ภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นความ

คดิเหน็ของนักเรยีน มคีา่ระดบัคะแนนเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.63, S.D.=.212)  ความคดิเหน็ของนิสติ/นกัศกึษา 

มคีา่ระดบัคะแนนเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.64, S.D.=.234)  และ ความคดิเหน็ของอาจารยม์คีา่ระดบัคะแนน

เฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.68, S.D.=.278) ผลการทดสอบความแตกต่างภาพรวมความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ที/มตี่อ
วชิาชพี คหกรรมศาสตรร์ะหวา่งกลุ่ม พบวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี/ระดบั .05 โดยกลุ่มอาจารย์
มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่ากลุ่มนิสติ/นกัศกึษาและกลุ่มนักเรยีน ผลการทดสอบความ
แตกต่างตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์พบวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี/ระดบั .05 โดย กลุ่ม
ที/รูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์าก มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์งูกว่ากลุ่มที/รูจ้กัวชิาชพีคหกร
รมศาสตรน้์อย  รองลงมาคอืกลุ่มที/รูจ้กัคหกรรมศาสตรม์ากที/สุด และกลุ่มที/รูจ้กัคหกรรมศาสตรน้์อยที/สุด  และผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งเพศ  พบวา่ เพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี/ระดบั .05 โดยเพศหญงิมรีะดบัคา่เฉลี/ยความคดิเหน็ต่อสงูกวา่เพศ
ชาย  
 

จดุแขง็ของวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์คอืเป็นสาขาที/ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปวฒันธรรมไทย แสดง
เอกลกัษณ์ของชาต ิและภูมปิญญา เกี/ยวขอ้งกบัชวีติความเป็นอยูข่องมนุษย ์ พฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชน ั

สงัคม และประเทศชาต ิ ใช้ในการดาํรงชวีติ  เป็นสาขาที/สรา้งสรรค ์สรา้งและผลติสิ/งอุปโภค บรโิภคที/ดมีคีณุภาพ  
บูรณาการความรูท้ ั )งทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม และประกอบอาชพีไดห้ลากหลาย  จดุที/ควรพฒันาภาพลกัษณ์ใน  
การทําอาหาร งานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย  งานแมบ่า้นแม่เรอืน และตดัเยบ็ั เสื)อผา้  แต่ละสถาบนัการศกึษา
มคีวามแตกต่างกนัในจุดเริ/มตน้สาขาคหกรรมศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษา  ดา้นหลกัสตูร วชิาพื)นฐานไมเ่พยีงพอ  การ
พฒันาบุคลากร การพฒันาตนเองสูโ่ลกกวา้งของครูและการประชาสมัพนัธผ์ลงานสูส่งัคมของคร ู  

 
แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทยควร การรบัผูเ้ขา้ศกึษาที/มพีื)นฐานวชิาการ

เพยีงพอ มคีวามสมดลุระหว่างผูห้ญงิ และผูช้าย  พฒันาหลกัสตูร  พฒันาระบบการเรยีนการสอน  บุคลากร  ยกระดบั
มาตรฐานวชิาชพี  การเปลี/ยนชื/อ และการประชาสมัพนัธ ์
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to explore home economic image in concept to Thai 
society, then analyze strength, weakness and synthesis trend to adjust its image. Mixed 
methodology between quantitative and qualitative methods were used for collecting data 200 
students and 60 lecturers were interviewed in the phase 1. Data were analyzed content analysis. In 
the phase 2, 2000 university students, 600 university lecturers and 1400 secondary school students 
were investigated by the questionnaires. Data were analyze by descriptive statistics (percentage, 

x , S.D.) and inferential statistics (t-test, F-test) 
 
 
  Findings showed that  home economic image in concept of Thai society, people had 

positive image at more level ( x  = 2.64, S.D. = .234). It’s similar to  secondary school students 

( x = 2.63, S.D. = .212) university student ( x = 2.64, S.D. = .213) university lecturers ( x = 2.68, 
S.D. =.278) After testing concept to home economic between subject group it found different 
significance at .05 level. University lecturers has high concept in home economic image than 
university and secondary school students. In the part at knowing of home economic career, it found 
different significance at .05 too. The more knowing group in home economic had positive concept in 
home economic than the most, the less and the least knowing groups. After testing by sex, it found 
that male and female had different image in home economic at .05 level of significance. The female 
had high mean score than male.    
 
 Home economic was integrated  career between science and social science, it had strength 
point in conservation of Thai culture, showing identity and local wisdom  of human being, application 
in life and improving human quality in community, social and nation. Moreover it was department to 
produce consumed  thing and could application in many careers. The weakness point in its image 
was doing of food, embroidery, house work, dressmaking. In each educational institutes had 
difference toward curriculum, and beginning of studying. Basic subject wasn’t  sufficient and there 
were limitation in public relation. 
 
 Trend to approve home economic image was consideration in sufficient academic basic, 
balance between male and female, curriculum development, studying system, personnel and 
upgrade in career standard, changing home of home economic and public relation.       
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คาํนํา 

 

การทาํวจิยัเรื*องการพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทยนี, ไดแ้รงบนัดาลใจ
จากการทําวทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาเอกเรื*อง วถิคีหกรรมศาสตรใ์นประเทศไทย: บทสะทอ้น
วสิยัทศัน์ และกระบวนทศัน์จากปจจุบนัสู่ั อนาคต ซึ*งผลการวจิยัครั ,งนั ,นพบว่า นิสติ/นักศกึษาใน
สาขาคหกรรมศาสตรม์คีวามรูส้กึว่าสงัคมไม่ให้ความสําคญักบัคหกรรมศาสตร ์และมองสาขา 
คหกรรรมศาสตรอ์ยู่ในระดบัตํ*ากว่าวชิาชพีอื*น ดงันั ,นผูว้จิยัในฐานะที*คลุกคลอียูก่บัแวดวงคห-
กรรมศาสตร์ และมรีากเง้ามาจากการศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จงึมคีวามสนใจประเด็น
มุมมองที*คนในสงัคมมต่ีอสาขาคหกรรมศาสตร ์ เพื*อยนืยนัขอ้เทจ็จรงิบนพื,นฐานของมลูที*ไม่ใช่
เกดิจากความรูส้กึ หรอืคดิเอง  นอกจากนั ,นยงัสามารถนําขอ้มลูที*ไดร้บั  มาพจิารณาหาแนวทาง
ในการพฒันาสาขาคหกรรมศาสตรต่์อไป 

 
จากแรงบนัดาลใจดงักล่าว ประกอบกบัมหาวทิยาลยัโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีให้ทุน

สนบัสนุนการวจิยัจงึทาํใหง้านวจิยันี,ประสบความสาํเรจ็  นอกจากนั ,นผูว้จิยัยงัไดร้บัความร่วมมอื
จาก อาจารยห์ลายๆท่าน  ลกูศษิย ์และเพื*อนๆที*กรุณาช่วยประสานงาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในการสมัภาษณ์  การถอดถ้อยคําการสมัภาษณ์  และการสํารวจขอ้มลูทั *วประเทศจากโรงเรยีน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ*งผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี, 

 
งานวจิยันี,จะขาดความสมบูรณ์หากไม่ได้คําปรกึษาที*มคีุณค่าจากอาจารยท์ี*เปี*ยมล้น

ดว้ยความเมตตาดูแลลูกศษิยต์ั ,งแต่เรยีนระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก จวบจน
จบการศกึษากย็งัให้การดูแลและให้คําปรกึษาเพื*อให้งานวจิยัมคีุณภาพ และมคีุณค่า ซึ*งผู้วจิยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นอย่างสูง ที*ประสิทธิ =
ประสาทวชิาตลอดจนเป็นต้นแบบแห่งความเป็นครูให้กบัผู้วจิยั สุดท้ายนี,หากงานวจิยัมขีอ
บกพรอ่ง  ผูว้จิยัขอน้อมรบัคาํแนะนําดว้ยความยนิด ี
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90 

ตารางที5 58 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมี
ใจรกัในสาขาวชิาชพีคหกรรมศามสตรจ์รงิๆตามกลุ่มตวัอยา่ง 

90 

ตารางที5 59 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรไ์มต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณติศาสตรต์ามกลุ่มตวัอยา่ง 

91 

ตารางที5 60 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตรต์ามกลุ่มตวัอยา่ง 

91 

ตารางที5 61 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่หต์าม
กลุ่มตวัอยา่ง 

92 

ตารางที5 62 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรต์อ้งมคีวามรู้
ความ สามารถสงูตามกลุ่มตวัอยา่ง 

92 

ตารางที5 63 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์บุีคลกิภาพดตีามกลุ่มตวัอยา่ง 

93 

ตารางที5 64 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มบุีคลกิภาพดตีามกลุ่มตวัอยา่ง 

93 

ตารางที5 65 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สอนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผลตามกลุ่มตวัอยา่ง 

94 

ตารางที5 66 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์อนให้
คดิอยา่งมเีหตุผลตามกลุ่มตวัอยา่ง 

94 

ตารางที5 67 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ตีามกลุ่มตวัอยา่ง 

95 

ตารางที5 68 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มมีนุษยสมัพนัธด์ตีามกลุ่มตวัอยา่ง 

95 

ตารางที5 69 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการตามกลุ่มตวัอยา่ง 

96 

ตารางที5 70 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วยให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการตามกลุ่มตวัอย่าง 

96 

ตารางที5 71 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นคนเฉื5อยตามกลุ่มตวัอยา่ง 
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  หน้า 
ตารางที5 72 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์

เป็นคนเฉื5อยตามกลุ่มตวัอย่าง 
97 

ตารางที5 73 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบตามกลุ่มตวัอยา่ง 

98 

ตารางที5 74 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นคนละเอยีดรอบครอบตามกลุ่มตวัอยา่ง 

98 

ตารางที5 75 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรูต้ามกลุ่มตวัอยา่ง่  

99 

ตารางที5 76 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วยให้
ผูเ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรูต้ามกลุ่มตวัอยา่ง่  

99 

ตารางที5 77 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรคต์ามกลุ่มตวัอยา่ง 

100 

ตารางที5 78 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรคต์ามกลุ่มตวัอยา่ง 

100 

ตารางที5 79 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็อาชพีในสาขาคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นอาชพีที5ไมค่่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกัตามกลุ่มตวัอยา่ง 

101 

ตารางที5 80 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรห์างานทําค่อนขา้งยากตามกลุ่มตวัอยา่ง 

101 

ตารางที5 81 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
หางานทําค่อนขา้งยากตามกลุ่มตวัอยา่ง 

102 

ตารางที5 82 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั >นไม่สามารถ
ประกอบอาชพีอื5นไดต้ามกลุ่มตวัอยา่ง 

102 

ตารางที5 83 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ส่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั >นไมส่ามารถประกอบ
อาชพีอื5นไดต้ามกลุ่มตวัอยา่ง 

103 

ตารางที5 84 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื5นๆตามกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

103 

ตารางที5 85 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื5นๆตามกลุ่มตวัอยา่ง 

104 
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  หน้า 
ตารางที5 86 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม

ศาสตรม์รีายไดจ้ากการทํางานสงูตามกลุ่มตวัอยา่ง 
104 

ตารางที5 87 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ี
รายไดจ้ากการทํางานสงูตามกลุ่มตวัอยา่ง 

105 

ตารางที5 88 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์กัจะอบรมเลี>ยงดูบุตรหลานไดด้ตีามกลุ่มตวัอยา่ง 

105 

ตารางที5 89 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรท์าํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อยตามกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

106 

ตารางที5 90 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหส้ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ตีามกลุ่มั

ตวัอยา่ง 

106 

ตารางที5 91 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหส้ามารถแก้ปญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ตีามกลุ่มตวัอยา่งั  

107 

ตารางที5 92 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหส้ามารถดแูลครอบควัไดด้ใีนอนาคตตามกลุ่มตวัอยา่ง 

107 

ตารางที5 93 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ภาพรวมของคนทั 5วไปที5มต่ีอคห-
กรรมศาสตร ์ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์

108 

ตารางที5 94 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัความคดิเหน็ของคนทั 5วไปที5มต่ีอคห-
กรรมศาสตร ์ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์

108 

ตารางที5 95 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็สงัคมใหค้วามสําคญัน้อยไม่เป็นที5นิยม
ในสงัคม ตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์

109 

ตารางที5 96 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัความคดิเหน็ประเดน็สงัคมให้
ความสาํคญัน้อยไมเ่ป็นที5นิยมในสงัคม ตามการรูจ้กัวชิาชพีคห-
กรรมศาสตร ์

109 

ตารางที5 97 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์หมาะสาํหรบั
ผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตรผ์ลการ 

110 

ตารางที5 98 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายตามการรูจ้กัวชิาชพีคห-
กรรมศาสตร ์
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  หน้า 
ตารางที5 99 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์

เน้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ีวชิาการตามการรูจ้กัวชิาชพี 
คหกรรมศาสตร ์

111 

ตารางที5 100 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์น้น
งานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ีวชิาการตามการรูจ้กัวชิาชพีคห-
กรรมศาสตร ์

111 

ตารางที5 101 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เรยีนง่ายกว่าสาขาอื5นตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์

112 

ตารางที5 102 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์รยีน
งา่ยกว่าสาขาอื5นตามการรูจ้กัวชิาชพีคหกรรมศาสตร ์

112 

ตารางที5 103 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นงานที5ลา้สมยัและโบราณตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

113 

ตารางที5 104 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
งานที5ลา้สมยัและโบราณตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

113 
 

ตารางที5 105 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นศาสตรท์ี5ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั >นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื5นๆตาม
การรูจ้กั คหกรรมศาสตร ์

114 

ตารางที5 106 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
ศาสตรท์ี5ไม่ซบัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั >นสงูเหมอืนศาสตรอ์ื5นๆตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

114 

ตารางที5 107 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอืตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

115 

ตารางที5 108 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแมแ่ละหนงัสอืตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

115 

ตารางที5 109 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ควรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษาตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
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  หน้า 
ตารางที5 110 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรค์วร

เป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษาตามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์

116 

ตารางที5 111 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรไ์ม่
ควรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยัตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

117 

ตารางที5 112 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรไ์มค่วร
เป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยัตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

117 

ตารางที5 113 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ควรเป็นหลกัสตูรระยะสั >นเรยีนตามความสนใจตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

118 

ตารางที5 114 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรค์วร
เป็นหลกัสตูรระยะสั >นเรยีนตามความสนใจตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

118 

ตารางที5 115 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรยีน
งานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ยั ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

119 

ตารางที5 116 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
การเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ยั ตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

119 

ตารางที5 117 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรยีน
ทาํอาหารตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

120 

ตารางที5 118 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
การเรยีนทาํอาหาร ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

120 

ตารางที5 119 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ควรเป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื>อผา้ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

121 

ตารางที5 120 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรค์วร
เป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื>อผา้ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

121 

ตารางที5 121 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นการเรยีน
งานแมบ่า้นแมเ่รอืนตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

122 

ตารางที5 122 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
การเรยีนงานแมบ่า้นแมเ่รอืนตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
 

122 



การพฒันาภาพลกัษณ์คหกรรมศาสตรใ์นสงัคมไทย 

  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นนทล ีพรธาดาวทิย ์และคณะ หน้า ฏ 
 

  หน้า 
ตารางที5 123 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นวชิาชพีที5น่า

ภาคภมูใิจตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
123 

ตารางที5 124 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
วชิาชพีที5น่าภาคภมูใิจตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

123 

ตารางที5 125 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็เนื>อหาวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์ามารถใชใ้นการดํารงชวีติไดด้ตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

124 

ตารางที5 126 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็เนื>อหาวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

124 

ตารางที5 127 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชนและสงัคม ตาม
การรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

125 

ตารางที5 128 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชนและสงัคมตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

125 

ตารางที5 129 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคมและ
ประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื5นๆ ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

126 

ตารางที5 130 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตไิด้
เท่ากบัอาชพีอื5นๆ ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

126 

ตารางที5 131 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชต้ามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์

127 

ตารางที5 132 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชต้ามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

127 

ตารางที5 133 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที5ช่วย
อนุรกัษ์และสบืทอดศลิปและวฒันธรรมไทยตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์
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  หน้า 
ตารางที5 134 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น

สาขาที5ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปและวฒันธรรมไทยตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

128 

ตารางที5 135 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภูมปิญญาั ตามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์

129 

ตารางที5 136 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภูมปิญญาั ตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

129 

ตารางที5 137 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาที5เรยีน
แลว้ไมส่ามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

130 

ตารางที5 138 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5เรยีนแลว้ไมส่ามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ ตามการรูจ้กัคหกร
รมศาสตร ์

130 

ตารางที5 139 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพีตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

131 

ตารางที5 140 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพีตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

131 

ตารางที5 141 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5เรยีนแลว้ไมเ่ครยีดสนุกตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

132 

ตารางที5 142 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5เรยีนแลว้ไมเ่ครยีดสนุกตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

132 

ตารางที5 143 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นสาขาที5สรา้งและผลติสิ5งอุปโภค บรโิภคที5ดมีคีุณภาพตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

133 

ตารางที5 144 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรเ์ป็น
สาขาที5สรา้งและผลติสิ5งอุปโภค บรโิภคที5ดมีคีุณภาพตามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์
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  หน้า 
ตารางที5 145 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีน 

คหกรรมศาสตรต์ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
134 

ตารางที5 146 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนคห-
กรรมศาสตรต์ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

134 

ตารางที5 147 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็จะไมแ่นะนําใหเ้พื5อน/ญาตพิี5น้อง/ลกู/
หลานเรยีนคหกรรมศาสตรต์ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

135 

ตารางที5 148 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็จะไมแ่นะนําใหเ้พื5อน/ญาตพิี5
น้อง/ลกู/หลานเรยีนคหกรรมศาสตร ์ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

135 

ตารางที5 149 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็สาขาคหกรรมศาสตร์
เหมาะสําหรบัคนที5เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน 

136 

ตารางที5 150 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะ
สาํหรบัคนที5เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน 

136 

ตารางที5 151 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ประเดน็สาขาคหกรรม
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที5ไมช่อบท่องตําราตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

137 

ตารางที5 152 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็สาขาคหกรรมศาสตรเ์หมาะ
สาํหรบัผูเ้รยีนที5ไมช่อบท่องตําราตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

137 

ตารางที5 153 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจ
และมใีจรกัในสาขาวชิาชพีคหกรรมศาสตรจ์รงิๆตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

138 

ตารางที5 154 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสนใจและมี
ใจรกัในสาขาวชิาชพีคหกรรมศามสตรจ์รงิๆตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

138 

ตารางที5 155 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรไ์มต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณติศาสตรต์ามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

139 

ตารางที5 156 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ไมต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตรต์ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

139 

ตารางที5 157 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้เีสน่หต์าม
การรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
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  หน้า 
ตารางที5 158 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรท์าํใหม้ี

เสน่ห ์ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
140 

ตารางที5 159 ผลการเปรยีบเทยีบประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรต์อ้งมคีวามรู้
ความ สามารถสงู ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

141 

ตารางที5 160 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนคหกรรมศาสตรต์อ้งมี
ความรูค้วามสามารถสงู ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

141 

ตารางที5 161 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์บุีคลกิภาพดตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

142 

ตารางที5 162 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มบุีคลกิภาพดตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

142 

ตารางที5 163 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สอนใหค้ดิยา่งมเีหตุผลตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

143 

ตารางที5 164 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรส์อนให้
คดิยา่งมเีหตุผลตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

143 

ตารางที5 165 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

144 

ตารางที5 166 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มมีนุษยสมัพนัธด์ตีามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

144 

ตารางที5 167 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

145 

ตารางที5 168 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วยให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการจดัการตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

145 

ตารางที5 169 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นคนเฉื5อยตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

146 

ตารางที5 170 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นคนเฉื5อยตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

146 

ตารางที5 171 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

147 

ตารางที5 172 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
เป็นคนละเอยีดรอบครอบตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

147 
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  หน้า 
ตารางที5 173 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์

ช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่ ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
148 

ตารางที5 174 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตรช่์วยให้
ผูเ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรู้่ ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

148 

ตารางที5 175 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรคต์ามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

149 

ตารางที5 176 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็ประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรคต์ามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

149 

ตารางที5 177 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็อาชพีในสาขาคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นอาชพีที5ไมค่่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกัตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

150 

ตารางที5 178 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็อาชพีในสาขาคหกรรมศาสตร์
เป็นอาชพีที5ไมค่่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั ตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

150 

ตารางที5 179 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรห์างานทําค่อนขา้งยาก 

151 

ตารางที5 180 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
หางานทําค่อนขา้งยากตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

151 

ตารางที5 181 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั >นไม่สามารถ
ประกอบอาชพีอื5นไดต้ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

152 

ตารางที5 182 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ส่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั >นไมส่ามารถประกอบ
อาชพีอื5นไดต้ามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

152 

ตารางที5 183 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื5นๆตามการ
รูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

153 

ตารางที5 184 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
สามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื5นๆตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

153 
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  หน้า 
ตารางที5 185 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม

ศาสตรม์รีายไดจ้ากการทํางานสงูตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์
154 

ตารางที5 186 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตรม์ี
รายไดจ้ากการทํางานสงูตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

154 

ตารางที5 187 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรม์กัจะอบรมเลี>ยงดูบุตรหลานไดด้ตีามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

155 

ตารางที5 188 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
มกัจะอบรมเลี>ยงดบุูตรหลานไดด้ ีตามการรูจ้กัคหกรรมศาสตร ์

155 

ตารางที5 189 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรท์าํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อยตามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์

156 

ตารางที5 190 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ทาํใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูน้อย ตามการรูจ้กัคหกรรม
ศาสตร ์

156 

ตารางที5 191 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหส้ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ีั ตามการรูจ้กัค
หกรรมศาสตร ์

157 

ตารางที5 192 ผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรมศาสตร์
ช่วยใหส้ามารถแก้ปญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ีั  ตามการรูจ้กัคห-
กรรมศาสตร ์

157 

ตารางที5 193 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประเดน็คนจบวชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหส้ามารถดแูลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต ตามการรูจ้กั 
คหกรรมศาสตร ์

158 

ตารางที5 194 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยภาพลกัษณ์คหกรรม
ศาสตรโ์ดยรวมตามเพศ 

158 

ตารางที5 195 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็สงัคมให้
ความสาํคญักบัวชิาชพีคหกรรมศาสตรน้์อยไมเ่ป็นที5นิยมในสงัคม 
ตามเพศ 

159 

ตารางที5 196 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ตามเพศ 

159 
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  หน้า 
ตารางที5 197 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม

ศาสตรเ์น้นงานปฏบิตัมิากกว่าดา้นทฤษฎ/ีวชิาการ ตามเพศ 
160 

ตารางที5 198 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5เรยีนง่ายกว่าสาขาอื5นๆ ตามเพศ 

160 

ตารางที5 199 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นงานที5ลา้สมยัและโบราณ ตามเพศ 

161 

ตารางที5 200 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี5ไมซ่บัซอ้น/ไมใ่ช่ศาสตรช์ั >นสงูเหมอืนศาสตร์
อื5นๆ ตามเพศ 

161 

ตารางที5 201 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์ามารถเรยีนรูไ้ดเ้องจากพ่อแม่และหนงัสอื ตามเพศ 

162 

ตารางที5 202 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรค์วรเป็นวชิาเลอืกมากกว่าวชิาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา 
ตามเพศ 

162 

ตารางที5 203 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรไ์มค่วรเป็นหลกัสตูรในระดบัมหาวทิยาลยั ตามเพศ 

163 

ตารางที5 204 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรค์วรเป็นหลกัสตูรระยะสั >นเรยีนตามความสนใจ ตามเพศ 

163 

ตารางที5 205 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นการเรยีนงานฝีมอื/งานประดษิฐ/์เยบ็ปกถกัรอ้ย ตามเพศั  

164 

ตารางที5 206 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นการเรยีนทาํอาหาร ตามเพศ 

164 

ตารางที5 207 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นการเรยีนตดัเยบ็เสื>อผา้ ตามเพศ 

165 

ตารางที5 208 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นการเรยีนงานแม่บา้นแมเ่รอืน ตามเพศ 

165 

ตารางที5 209 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นวชิาชพีที5น่าภาคภมูใิจ ตามเพศ 

166 

ตารางที5 210 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็เนื>อหาวชิาชพี 
คหกรรมศาสตรส์ามารถใชใ้นการดาํรงชวีติไดด้ ีตามเพศ 

166 
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  หน้า 
ตารางที5 211 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม

ศาสตรเ์ป็นสาขาที5ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคน ชุมชน และสงัคม 
ตามเพศ 

167 

ตารางที5 212 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5มสี่วนช่วยพฒันาบุคคล ครอบครวั สงัคมและ
ประเทศชาตไิดเ้ท่ากบัอาชพีอื5นๆ ตามเพศ 

168 

ตารางที5 213 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5นําความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้ตาม
เพศ 

168 

ตารางที5 214 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรส์าขาที5ช่วยอนุรกัษ์และสบืทอดศลิปและวฒันธรรมไทย ตาม
เพศ 

169 

ตารางที5 215 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5แสดงเอกลกัษณ์ของชาตแิละภูมปิญญา ตามเพศั  

170 

ตารางที5 216 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาเรยีนแลว้ไมส่ามรถนําไปใชง้านไดจ้รงิ ตามเพศ 

170 

ตารางที5 217 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี5ไมเ่หมาะในการนําไปประกอบอาชพี ตามเพศ 

171 

ตารางที5 218 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5เรยีนแลว้ไมเ่ครยีด สนุก ตามเพศ 

171 

ตารางที5 219 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5สรา้งและผลติส่งอุปโภค บรโิภคที5ดมีคีุณภาพ 
ตามเพศ 

172 

ตารางที5 220 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์ป็นสาขาที5คนเรยีนเก่งมกัไมเ่ลอืกเรยีนตามเพศ 

172 

ตารางที5 221 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็จะไม่แนะนําให้
เพื5อน/ญาตพิี5น้องลกู/หลานเรยีนวชิาชพีคหกรรมศาสตรต์ามเพศ 

173 

ตารางที5 222 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัคนที5เตรยีมเป็นแมบ่า้นแมเ่รอืน ตามเพศ 

174 

ตารางที5 223 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็สาขาคหกรรม
ศาสตรเ์หมาะสาํหรบัผูเ้รยีนที5ไมช่อบท่องตํารา ตามเพศ 

174 
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ตารางที5 224 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพี 

คหกรรมศาสตรต์อ้งมคีวามสนใจและมใีจรกัในสาขาจรงิๆ ตามเพศ 
175 

ตารางที5 225 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขา 
คหกรรมศาสตรไ์มต่อ้งเก่งวทิยาศาสตร/์คณติศาสตร ์ตามเพศ 

175 

ตารางที5 226 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขาค
หกรรมศาสตรท์ําใหม้เีสน่ห ์ตามเพศ 

176 

ตารางที5 227 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขา 
คหกรรมศาสตรต์อ้งมคีวามรูค้วามสามารถสงู ตามเพศ 

176 

ตารางที5 228 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขา 
คหกรรมศาสตรม์บุีคลกิภาพด ีตามเพศ 

177 

ตารางที5 229 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็สาขาคหกรรม
ศาสตรส์อนใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล ตามเพศ 

177 

ตารางที5 230 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขาค
หกรรมศาสตรม์มีนุษยสมัพนัธด์ ีตามเพศ 

178 

ตารางที5 231 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนสาขา  
คหกรรมศาสตรม์คีวามสามารถในการจดัการ ตามเพศ 

178 

ตารางที5 232 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพีค
หกรรมศาสตรเ์ป็นคนเฉื5อย ตามเพศ 

179 

ตารางที5 233 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูเ้รยีนวชิาชพี 
คหกรรมศาสตรเ์ป็นคนละเอยีดรอบครอบ ตามเพศ 

179 

ตารางที5 234 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามใฝรูต้ามเพศ่  

180 

ตารางที5 235 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ5มสรา้งสรรคต์ามเพศ 

180 

ตารางที5 236 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็อาชพีในสาขา  
คหกรรมศาสตรเ์ป็นอาชพีที5ไมค่่อยมเีกยีรตเิท่าใดนกั ตามเพศ 

181 

ตารางที5 237 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็คนจบสาขาคห-
กรรมศาสตรห์างานทําค่อนขา้งยาก  ตามเพศ 

181 

ตารางที5 238 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็คนจบสาขาคห-
กรรมศาสตรส์่วนมากจะเป็นแมบ่า้นดแูลครอบครวัเท่านั >นไม่
สามารถประกอบอาชพีอื5นได ้ ตามเพศ 

182 
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ตารางที5 239 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูจ้บสาขาคห-

กรรมศาสตรส์ามารถประกอบอาชพีไดท้ดัเทยีมกบัสาขาอื5นๆ ตาม
เพศ 

182 

ตารางที5 240 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูจ้บสาขาคห-
กรรมศาสตรม์รีายไดจ้ากการทาํงานสงู ตามเพศ 

183 

ตารางที5 241 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูจ้บสาขาคห-
กรรมศาสตรม์กัจะอบรมเลี>ยงดบุูตรหลานไดด้ ีตามเพศ 

183 

ตารางที5 242 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็คนจบสาขาคห-
กรรมศาสตรท์ําใหม้โีอกาสในการศกึษาต่อระดบัสงูน้อย ตามเพศ 

184 

ตารางที5 243 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็ผูจ้บสาขาคห-
กรรมศาสตรช่์วยใหส้ามารถแกป้ญหาในชวีติประจาํวนัไดด้ ีตามั

เพศ 

185 

ตารางที5 244 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี5ยประเดน็วชิาชพีคหกรรม
ศาสตรช่์วยผูเ้รยีนสามารถดูแลครอบครวัไดด้ใีนอนาคต ตามเพศ 

185 
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ตารางผนวกที5 1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศกึษาใน

ระดบัอุดมศกึษา 
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ตารางผนวกที5 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามอาจารย ์นิสติ/
นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
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ตารางผนวกที5 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา  
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