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บทคัดย่อ  

  การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของ
โครงการ 3) เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ รูปแบบการประเมิน
โครงการใช้แบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. เป็นกรอบการวิจัย พื้นที่ดำเนินการวิจัย คือ ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กลุ ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมฯ จำนวน 44 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดการอาชีวศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 265 คน ได้มาโดยการสุ ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) แบบประเมิน        
การปฏิบัติงาน ทักษะอาชีพ และ 3) แบบสำรวจการมีอาชีพ และมีงานทำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ด้านบริบทในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ 
 2. ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ 
 3. ด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 4.1 ความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกข้อ 
 4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ทุกข้อ 
 4.3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ  
 4.4 การมีอาชีพ และมีงานทำของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ  

   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และ
สามารถสร้างอาชีพได้จริง  
 

คำสำคัญ: ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ, การฝึกอบรมวิชาชีพ, การประเมินโครงการ  
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Abstract 
 The objectives of the project assessment are 1) to assess the project context, 2) to assess 
the inputs of the project, 3) to assess the project process, and 4) to assess the project's output. The 
project model assessment used Stufflebeam CIPP as a research framework. The research area is in 
Yarang District Vocational Training Center, Pattani Vocational College branch. The sample group were 
the College Board of Directors and the Training Center Committee which consist of 44 people and 
265 participants of the Vocational Training Center were obtained by simple random sampling. The 
research instrument are 1) The questionnaire with 1-5 2) Performance evaluation Form and                  
3) Occupational and employment status surveys. Statistic in this research used the percentage, 
average value (x-) and Standard Deviation (S.D.)  The results showed that 
 1. context evaluation was appropriate at the high level and pass all the specified criteria 
 2. input evaluation was appropriate at the high level and pass all the specified criteria 
 3. process evaluation was appropriate at the average level and pass all the specified criteria 
 4.  Productivity assessment results 
  4.1 Satisfaction of Eexecutive board of education administration, Institution Committee 
The overall was found to be at a high level. and pass all the specified criteria. 
  4.2 Satisfaction of participants of Vocational Training Center The overall picture was 
found to be at the highest level. and pass all the specified criteria 
  4.3 Achievements from Vocational Training Project pass all the specified criteria 
  4.4 Occupational and employment of participants of Vocational Training Center pass all 
the specified criteria   
 The vocational training of Yarang District Vocational Training Center meet the local needs 
and can actually build a career. 
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1. บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ได้กล่าวถึงหลัก

สำคัญในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 กำหนดไว้ 3 ประการ คือ 1. การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน             
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 
29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
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รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน[1] ทั้งนี้พระราชบัญญัติ        
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้ความหมายคำว่า “การฝึกอบรมวิชาชีพ” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และการฝึก
ทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็น
โครงการหรือสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด และสนับสนุน
การฝึกอบรมวิชาชีพ[2] 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ขึ้น 
เพ่ือรองรับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยแนวคิดในการก่อตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอบรมและฝึกวิชาชีพ
ให้กับเยาวชนรวมถึงผู้ที ่สนใจ และพยายามที่จะจัดระบบการฝึกวิชาชีพที่เอื ้อประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย[3]        
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการทางสติปัญญา ความถนัดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่จะสนับสนุน และร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา
การเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
วิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา โดยการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้แก้ปัญหาความยากจนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน 
ตามความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งให้บริการด้านวิชาชีพ พัฒนาอาชีพในท้องถิ่นด้วยการต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ผลผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบชิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม[4] เพ่ือให้ทราบว่าการ
ดำเนินงานโครงการได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดผลดี ผลเสีย และการดำเนินงานที่ควรปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนา ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขการดำเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 

2.1 เพื ่อประเมินบริบทโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

2.2  เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2.3 เพื ่อประเมินกระบวนการของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  

2.4.1 ความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 
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ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 2.4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 2.4.3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 2.4.4 คุณภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 
3. ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
    ตารางท่ี 1 ข้อมูลขอบเขตของการประเมินโครงการ 

การประเมิน ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านเวลา 
1. ด้านบริบท  ศึกษาความจำเป็นในการ

ดำเนินโครงการ ความ
สอดคล้องของหลักการ
เหตุผล และวัตถุประสงค์
ของโครงการ ความ
เหมาะสมของเป้าหมาย วิธี
ดำเนินงาน และระยะเวลา 
และความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

1) สภาพความจำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ  2) ความ
สอดคล้องของหลักการ
เหตุผล และวัตถุประสงค์
ของโครงการ 3) ความ
เหมาะสมของเป้าหมาย วิธี
ดำเนินงานและระยะเวลา 
และ 4) ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

ประเมินก่อน
ดำเนินโครงการ 
ช่วงภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ศึกษาความเหมาะสม
เกี่ยวกับการจัดบุคลากร 
งบประมาณ ทรัพยากร/
เทคโนโลยี และปัจจัย
สนับสนุนอ่ืน ๆ 

ความเหมาะสมเกี่ยวกับ    
การจัดบุคลากร 
งบประมาณ ทรัพยากร/
เทคโนโลยี และปัจจัย
สนับสนุนอ่ืน  

ประเมินก่อน
ดำเนินโครงการ 
ช่วงภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

3. ด้านกระบวนการ ศึกษากระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม ว่า
มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 
เพ่ือหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรม 

กระบวนการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่
ปรากฎในโครงการที่มีการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

ประเมินระหว่าง
การดำเนิน
โครงการ ช่วงภาค
เรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

4 ด้านผลผลิต  



  การประชุมวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

  การประชุมวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
พื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

การประเมิน ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านเวลา 
4.1 ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพ ที่มตี่อ
การจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 

การประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการฯ ที่มีต่อการ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพ 

ประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

4.2 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
การจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 

การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีต่อการจัดฝึกอบรม
วิชาชีพ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาก
การเข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะ 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้
จากการเข้ารับการฝึกอบรม 
การปฏิบัติงาน ทักษะอาชีพ
ตามเกณฑ์หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

4.4 คุณภาพผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

การประเมินคุณภาพผู้เข้า
รับการฝึกอบรมวิชาชีพ 
จากการมีอาชีพ มีงานทำ 
และเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น 

มีอาชีพ มีงานทำ และเกิด
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

4. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 การประเมินครั้งนี้ ได้นำแนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการแบบชิปป์ (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม[4] กำหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 

ประเมินบริบท 
(Context Evaluation) 

      1. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและนโยบายต้นสังกัด 
      2. ความต้องการจำเป็นของโครงการ 
      3 วัตถุประสงค์ของโครงกร 
      4. เป้าหมายของโครงการ 

ประเมินปัจจัยนำเข้า 
(Input  Evaluation) 

      1. ความเพียงพอของบุคลากร 
      2. ความพร้อมด้านสถนท่ี 
      3. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ 
      4. ความเหมาะสมของงบประมาณ 



  การประชุมวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

  การประชุมวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
พื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 : กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
5. วิธีดำเนินการประเมินโครงการ     

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มท่ี 1 
  1) ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จำนวน 18 คน คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 คน และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน 
  2) กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จำนวน 44 คน 
จากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน[5] ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 กลุ่มท่ี 2  
  1) ประชากร คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จำนวน 850 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการจัดฝึกอบรมและบริการด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวนโดยการเปิดตารางของ 
เครจซี่และมอร์แกน[5] จำนวน 265 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมวชิาชีพของศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี  
  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ของโครงการ (Context  Evaluation) 

2. ผลการประเมินด้านปจัจัยเบื้องต้น ของโครงการ (Input Evaluation) 
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 
4. ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการ (Product Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ  
(Process  Evaluation) 

      1. การวางแผน (Plan) กิจกรรม  
      2. การดำเนินการ (Do) กิจกรรม 
      3. การประเมินผล (Check) กิจกรรม 
      4. การปรับปรุง (Action) กิจกรรม 

ประเมินผลผลิต  
(Product Evaluation) 

      1. ความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
      2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      3. ผลสัมฤทธ์ิจากการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ 
      4. คุณภาพผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ   



  การประชุมวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

  การประชุมวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
พื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการและการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นโดย  

อาศัยการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านบริบท เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล[6] 
  ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านปัจจัยนำเข้า เป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล[6] 
  ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านกระบวนการ เป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) ตามวิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล [6] 
  ฉบับที ่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
วิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล[6] 

  ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ  
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล[6]   
   ฉบับที่ 6 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ที ่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
   ฉบับที่ 7 แบบสำรวจการมีอาชีพ และมีงานทำของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  ผู ้ประเมินหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของเครื ่องมือ ทั ้ง 5 ฉบับ โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach)[7] ได้ค่าความเชื่อม่ันดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ค่าสถิติความเชื่อม่ัน 

รายการประเมิน 
จำนวนข้อ ข้อที่ IOC จำนวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

(ร่าง) ต่ำกว่า 0.6 (< 0.6) หลังจากปรับ (Reliability) 
ฉบับที่ 1 ด้านบริบท 15 ไม่มี 15 0.894 
ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า 14 ไม่มี 14 0.871 
ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ 16 ไม่มี 16 0.907 
ด้านผลผลิต (ฉบับที่ 4 - 5)     
ฉบับที่ 4 ความพึงพอใจของ 
     คณะกรรมการวิทยาลยัฯ  
     คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
     และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพฯ 

15 ไม่มี 15 0.889 
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รายการประเมิน 
จำนวนข้อ ข้อที่ IOC จำนวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

(ร่าง) ต่ำกว่า 0.6 (< 0.6) หลังจากปรับ (Reliability) 
ฉบับที่ 5 ความพึงพอใจของ 
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

18 ไม่มี 18 0.901 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์การประเมินตามวิธีวัดแบบลิเคิทสเกล[6] มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
6. ผลการประเมินโครงการ 
ตารางท่ี 3 การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล เกณฑ์  
(�̅� ≥ 3.51) 

ผลการ
ประเมิน x̅ S.D. 

1. ด้านบริบท 4.33 0.25 มาก  ผ่าน 
2. ด้านปัจจัยนำเข้า 4.33 0.30 มาก  ผ่าน 
3. ด้านกระบวนการ 4.35 0.29 มาก  ผ่าน 
4. ด้านผลผลิต      
 4.1 ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

4.45 0.28 มาก  ผ่าน 

 4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

4.57 0.25 มากที่สุด  ผ่าน 

 4.3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเข้า
รับการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ผู้ที่ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 96.98 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) 

ผ่าน 

 4.4 คุณภาพผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

ผู้ที่มีอาชีพ และมีงานทำ ร้อยละ 75.84 (ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60) 

ผ่าน 

สรุปรวม ผ่าน 

 จากตารางที่ 3 การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ พบว่า การประเมินโครงการด้านบริบท 

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.25) การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.30) การประเมินโครงการด้านกระบวนการ ภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35, S.D. = 0.29) การประเมินโครงการด้านผลผลิต จากการประเมินความพึง
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พอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

ภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = 0.28) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภาพรวม

พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57, S.D. = 0.28) ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวม จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) และร้อยละของผู้ที่มีอาชีพ และมีงานทำใน
ภาพรวม จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 75.84 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการประเมินโครงการ 
 7.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ในภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
โครงการทุกคนมีความพร้อมในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับโครงการและนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.)[8] และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการทำให้การประเมินด้านบริบทของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก  

7.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ในภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
[2] การเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติไปประกอบอาชีพได้  
 7.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ในภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบ่งงออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาโครงการหรือหลักสูตร ในภาพรวมพบว่า   
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านการจัดฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 
3) ด้านการวัดและประเมินผลเข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ทุกข้อ  
 7.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตามการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ในภาพรวมพบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรม
วิชาชีพ ในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาก
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ร้อยละของผู้ที่ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) และการสำรวจ
การมีอาชีพ และมีงานทำของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลังจากเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ร้อยละของผู้ที่มีอาชีพ 
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และมีงานทำในภาพรวม จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 75.84 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551[2] ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม  โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  
8. ข้อเสนอแนะ           

8.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  ตรงตามความ

ต้องการของท้องถิ่น และสามารถสร้างอาชีพได้จริง จึงควรดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรจัดให้มีการส่งเสริมด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในกิจกรรม โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง และมีการสนับสนุนประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ บูรณาการกับเนื้อหา และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพ่ือดึงดูดความสนใจ  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมของแต่ละชุมชนมากที่สุด  
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