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การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) : 
ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ประเมิน
ปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) และ 2) ศกึษา
ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ โดยน า IPOO Model มาประยกุต์ใช้กบั
กลุม่ตวัอยา่งผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) 
รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 390 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู โดยได้รับกลบัคืนมาจ านวน 330 ชดุ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.6 จากจ านวนทัง้หมด 
ร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) ผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 4 คน ในช่วงเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2558 สถิติท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกือบทัง้หมดเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 98.2) มีอายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี (ร้อยละ 32.4) ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคเหนือ (ร้อยละ 99.1) สมรสแล้ว (ร้อยละ 79.4) 
มีบุตร 1 - 2 คน (ร้อยละ 64.8) ไม่ได้เรียน/ต ่ากว่าประถมศึกษา (ป.6) (ร้อยละ 41.8) ครอบครัว
มีอาชีพหลกัรับจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 54.5) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 53.6) 
มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 80.6) และมีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 81.2) มีช่องทางการรับรู้
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศนูย์ฯ จากเพ่ือน (ร้อยละ 37.0) โดยเลือกหลกัสตูรฝึกอบรมใน 11 หลกัสตูร 
โดยมีความรู้ความช านาญก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในระดบัปานกลาง(ร้อยละ 40.6) ต้องการน าความรู้  
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ไปประกอบอาชีพหลกั/รอง เพ่ือเพิ่มรายได้ (ร้อยละ 72.1) และคาดหวงัตอ่การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ในการประกอบอาชีพเสริม (ร้อยละ 54.2) 

ผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) 
พบว่า ในภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.83) ด้านกระบวนการ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมา ด้านปัจจัยน าเข้า 
(คา่เฉล่ีย 3.86) ด้านผลผลิต (คา่เฉล่ีย 3.85) และด้านผลลพัธ์ (คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั  

ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา ระดบันโยบาย ได้แก่ 1) ควรมีการทบทวนคา่ตอบแทนของ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั 2) ควรมีการก าหนดราคา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละหลักสูตรให้มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
3) ควรมีการปรับเพิ่มคา่วิทยากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานภายนอก และ 
4) จงัหวดัล าพนูยงัเป็นสงัคมเมืองท่ีสงบสขุ ผู้คนมีวิถีชีวิตพอเพียง หนว่ยงานรัฐควรจดัสรรงบประมาณ
เพ่ือรับสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มขึน้ เพ่ือได้มีความรู้และทกัษะน าไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้
เลีย้งตนเองและครอบครัว มีคณุภาพและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ชว่ยลดอตัราการย้ายไปท างานตา่งถ่ิน 
การประกอบอาชีพไมเ่หมาะสม ข้อเสนอแนะในระดบัปฏิบตั ิ 1) ควรปรับลดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสตูรละไมเ่กิน 15 คน 2) ควรสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง และเพิ่มระยะเวลาการ
ฝึกอบรมส าหรับผู้ ท่ีจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือจะได้มีทักษะและประสบการณ์มากขึน้ 
3) ควรจดัอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจดัการ การตลาด ทกัษะใหม่ ๆ และการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี
แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 4) เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องควรได้รับการพฒันา 
ศกึษาดงูาน แลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการฝึกอาชีพ 5) ควรจดัหาตลาดหรือ
สถานท่ีจ าหน่ายให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหรือกลุ่มอาชีพ 6) ควรสนบัสนนุเงินทนุประกอบอาชีพ
เพ่ือซือ้วสัดอุปุกรณ์และเงินทนุหมนุเวียนให้เป็นรายบคุคลหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม 7) หลกัสตูรท่ีเปิด
ฝึกอบรมควรมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกบั
สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ 8) สนบัสนนุให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมรวมกลุม่กนัประกอบอาชีพ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 1) ควรท าการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือติดตามผล
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและทศันคติในการประกอบอาชีพของ
สตรีชนบทภาคเหนือ และ 2) การประเมินครัง้ตอ่ไป ควรใช้เคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ  เช่น แบบวดัความรู้ 
แบบวดัเจตคติ หรือแบบวดัการปฏิบตัินอกเหนือจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เพื่อท่ีจะได้
ค าตอบเชิงลกึย่ิงขึน้  
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 The Evaluation of Vocational Training Project for Creating a New Life for Women and 
Families (44 - Day Course : A Case Study of Lamphun Vocational Training Center in Honour 
of the Seventy - Second Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit. This research aims to 
1) evaluation the input, process, output, and outcome. 2) study on the obstacle and 
recommendation for project improvement. IPOO Model was employed in order to evaluate 
the vocational training project for creating a new life for woman and families (44 - day course) 
from 390 members in the fiscal year 2014, with the returning of 330 of the completed 
questionnaires (or 84.6% of total members). In addition, an in-depth interview of the officer 
in the period of March - May 2015 was implemented. The statistics that used to analyze 
the result were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. 
 The results show in that most of the members are women (98.2%), age between 
51 - 60 years old (32.4%), had the hometown in North part of Thailand (99.1%), most of the members 
were married (79.4%) with 1 - 2 children (64.8%) and non-education or lower than elementary 
school (41.8%), their family occupation was self-employ (54.5%), the main occupation of members 
was self-employ (53.6%) The incomes of members were lower than 5,000 baht (80.6%) 
and not sufficient for their families (81.2%), they learned about the vocational training project 
from friends (37.0%), the members had medium level of knowledge about the program (40.6%). 
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The reason for joining the program was for learning as a main or subordinate career for increasing 
their income (72.1%) and expected on using knowledge for a subordinate career (54.2%). 
 The overall evaluation of Vocational Training Project was at the high appropriate level 
(overall mean 3.83). The procedure of the training was the highest one (mean 3.87), next was 
input factor (3.86), output factor (mean 3.85) and outcome (mean 3.80) consecutively. 
 The recommendation at the policy level included; 1) There should reconsider the 
compensation of the members according to the present economy, 2) There should specify the cost of 
material in each course to be difference and according with the realistic, 3) There should adjust the 
compensation rate for the lecturer to equal with the employment rate, and 4) That Lamphun is the 
peaceful province, peoples has sufficient life. In consequence, the state organization should allocate the 
budget for increasing the number of woman members for vocational training. Where the rural area 
women can have the knowledge and skills to use as their vocational and generating income for their 
own and family livelihood, and for improving the quality of life and living, which can reduce the 
proportion of people migrate to work in another area and inappropriate work of the rural women in the 
north part of Thailand. The recommendation at the operation level included; 1) There should reduce the 
members’ number to be not more than 15 for each training, 2) There should support the training to be 
more continuously and increasing the period of training to increase course, members skills and 
experiences on the project, 3) There should operate the training course in business management, 
marketing management and new skills, 4) The project officers should improve equity by have field trip, 
5) There should provide the market channel for the members that complete the training, 6) There should 
have cost supporting for material purchased, and supporting on the fund after finished the training 
course, 7) The courses that the center opened should rearrangement to meet the demand of labor 
market and appropriated with the changing of the society, for the standard improvement, and 8) There 
should seriously support the completed training members to get in a group for the vocational. 
 The recommendation for next research, 1) The qualitative research for monitoring the 
completed training members in the project, implement in the area of knowledge usage for vocational 
and the attitude for vocational of rural woman in the north part of Thailand. 2) Next evaluation should use 
the difference method i.e. knowledge evaluation test, attitude test or implementation test and evaluation 
by the interview for the depth answer.  
 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) : ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
ส าเร็จลลุว่งได้ เน่ืองมาจากผู้ เขียนได้รับแรงบนัดาลใจ แนวคิด และแนวทางการศกึษา จากผลงาน
การประเมินโครงการพฒันาสตรี : กรณีศึกษาศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ ของ
นายวลัลภ พลอยทบัทิม ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการคุ้มครองและพฒันาอาชีพ เพ่ือปรับปรุงโครงการ
และพฒันาให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นสตรี เยาวสตรี หรือผู้ประสบปัญหาทางสงัคม ได้มีความรู้
ทกัษะและน าไปใช้ประกอบอาชีพ เพ่ือมีรายได้เลีย้งตนและครอบครัว   
 ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร อาจารย์ท่ีปรึกษาควบคุม
วิทยานิพนธ์ของผู้ เขียนท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชีแ้นะ ข้อแนะน า และข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิทยานิพนธ์ในทกุขัน้ตอน  
 ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ทุกท่านของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่ผู้ เขียน ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีคณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการ และ
เจ้าหน้าท่ีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพูน  ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การลงพืน้ท่ี และค าแนะน าในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดียิ่ง  
 สดุท้ายนี ้ขอขอบพระคณุ และขอมอบความส าเร็จทัง้หมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
แด ่นายปัญญา เลิศไกร ผู้บงัคบับญัชา รองผู้อ านวยการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
ท่ีเป็นผู้ส่งเสริม สนบัสนนุ และเป็น Best Practice ในการครองตน ครองคน และครองงานท่ีส าคญัยิ่ง
ของผู้ เขียนมาโดยตลอด จนท าให้การศึกษาครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัทุกประการ และ
ผู้ เขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาตอ่ไป 
 
 ลกัษณา อิศรางกรู ณ อยธุยา 
  ธนัวาคม 2559 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ก่อนปี พ.ศ. 2500 ไทยจดัอยู่ในประเทศก าลงัพฒันา ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
โครงสร้างพืน้ฐานมีไม่เพียงพอ เศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นเร่ืองของการเกษตรและการค้าผลิตผล
การเกษตรเป็นสว่นใหญ่ อตุสาหกรรมเกือบทัง้หมดเป็นของภาครัฐ เช่น โรงงานน า้ตาล โรงงานกระดาษ 
ทนุจากภาคเอกชนมีจ ากดัท่ีจะลงทนุในอตุสาหกรรม เศรษฐกิจของไทยเกิดการขยายตวัอย่างก้าวกระโดด
นับแต่เร่ิมมีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มาใช้เป็น
กรอบแนวทางการพฒันาประเทศสง่ผลให้เศรษฐกิจของไทยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7 - 8 ตอ่ปี 
บางปีสูงถึงร้อยละ 10 เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึน้น าไปลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ฐานรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง
ไม่ติดขัด บรรยากาศการค้าการลงทุนท่ีดีและนโยบายของรัฐบาลท่ีเอือ้อ านวยเป็นแรงเสริม
ชว่ยดงึดดูอตุสาหกรรมหลากหลายเข้ามาลงทนุตัง้ฐานการผลิตในประเทศ ภาคอตุสาหกรรมขยายตวั
อย่างสูง เกิดความต้องการแรงงาน เป็นจ านวนมากอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้ในประเทศไทยมาก่อน 
(โฆสิต  ปัน้เป่ียมรัษฏ์, 2555: 10 - 11; ปรีดยิาธร  เทวกลุ, 2555: 13) 

การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 - 7  

(พ.ศ. 2504 - 2539) ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขยายตวัในระดบัสงูอย่างตอ่เน่ืองและเปิดกว้าง
ไปสูร่ะบบเศรษฐกิจทนุนิยมนานาชาติ ก่อนภาวะฟองสบูแ่ตกจนเกิดเป็นวิกฤตต้มย ากุ้ งในปี 2540 
จากการก่อหนีต้่างประเทศและการลงทุนท่ีไม่เกิดผลตอบแทนของภาคเอกชน ซึ่งมาจากการ
ให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยเช่ือว่า “หากเศรษฐกิจดีจะท าให้คนมีงานท า 
มีรายได้ดี และคณุภาพชีวิตของคนจะดีตามมา” แตก่ารพฒันากลบัพบความไม่สมดลุหลายด้าน
เป็นไปในลักษณะท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน” เกิดผลกระทบ
ข้างเคียงแง่ลบมากมายและน าไปสูปั่ญหาตา่ง ๆ อาทิ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่ มเฟือย  
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พืน้ท่ีนิคมลงทุนอุตสาหกรรมหนาแน่น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน สภาพแวดล้อม
เส่ือมโทรมลงและเป็นสาเหตหุนึ่งของการเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีรุนแรงตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ทกุปี
รวมถึงความเหล่ือมล า้ของคนในประเทศ ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ ช่องว่างระหว่าง
คนรวยและคนจน (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2544: 1) อีกทัง้ปัจจยัด้านเงินตราเข้ามามีบทบาทส าคญั
ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้  สิ่งอ านวยความสะดวกจากเทคโนโลยีขัน้สูงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของคนในสงัคม ครอบครัวต้องดิน้รนเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การยงัชีพในชุมชนเมือง 
ส่วนภาคชนบทประชากรกว่าร้อยละ 80 มีอาชีพเพาะปลูก ท่ีดินเป็นปัจจัยส าคญัต่อการท ากิน 
แต่ความเป็นจริงกลับมีท่ีดินไม่เพียงพอและไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตน รายได้หลักจากการท า
การเกษตรเพาะปลูกก็ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ เหล่านีล้้วนแต่
ส่งผลกระทบตอ่ครอบครัวของชาวชนบทท่ีมีจ านวนสมาชิกมากและขนาดครัวเรือนใหญ่แตร่ายได้
ไมเ่พียงพอกบัรายจา่ย เกิดปัญหาหนีส้ิน ความยากจน ความอตัคดัขดัสน ส่งผลให้ชาวชนบทส่วนหนึ่ง
ต้องดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดแสวงหารายได้เพิ่มด้วยการอพยพเข้ามาใช้แรงงานในชุมชนเมือง 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมกัเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะฝีมือจากการท่ีมีฐานะยากจน จบการศึกษาภาคบงัคบั
แล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระบบ รวมถึงขาดการพฒันาทกัษะทางด้านอาชีพ โดยเฉพาะผู้หญิง
และเดก็หญิงซึง่มีโอกาสทางการศกึษาน้อยกว่าผู้ชาย จึงมีแนวโน้มถกูชกัจงูล่อลวงไปประกอบอาชีพ
ไมเ่หมาะสมได้ง่าย โดยเฉพาะเดก็ไทยชว่งวยั 13 - 18 ปี เข้าสูข่บวนการค้าประเวณีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
จนกลายเป็นปัญหาส าคญัและส่งผลต่อช่ือเสียงของประเทศและเกิดผลกระทบด้านอ่ืนตามมา 
โดยปัญหาเหล่านีร้ัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา
อยา่งตอ่เน่ือง (วลัลภ พลอยทบัทิม, 2535:1; อดลุย์ แสงสิงแก้ว, 2557: 3) 

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ มีบทบาทภารกิจในการคุ้มครองสวสัดิภาพผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงพฒันา
คณุภาพชีวิตแก่หญิงด้อยโอกาส หญิงติดเชือ้เอดส์ และผู้ประสบปัญหาทางสงัคม ด้วยการจดัตัง้
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีเพ่ือให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของท้องถ่ิน 
เพ่ือลดปัญหาการวา่งงาน อพยพแรงงาน และป้องกนัการประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เน้นกลุ่มผู้หญิง
หรือเด็กหญิงยากจนจบการศึกษาเพียงภาคบงัคบัแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อและ ผู้ประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจถกูเลิกจ้างวา่งงาน โดยภารกิจของศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ นบัเป็นมาตรการหนึ่ง
ท่ีช่วยให้ผู้ หญิงและเด็กหญิงได้มีโอกาสในด้านอาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
เข้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต การบริการได้อย่างมีคณุภาพ หรือเกิดการรวมกลุ่ม
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ประกอบอาชีพในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมถึงอาจเลือกประกอบอาชีพส่วนตวัตามความถนัดหรือ
ความต้องการ อันน าไปสู่การยกระดบัศกัยภาพของสตรีให้สามารถพึ่งตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ 
สง่ผลตอ่สภาพความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี เปิดด าเนินการ 8 แหง่ ทัว่ภมูิภาค ดงันี ้ 
1)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จงัหวดัล าปาง  
2)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จงัหวดันนทบรีุ  
3)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ 
4)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จงัหวดัขอนแก่น  
5)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จงัหวดัสงขลา  
6)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา  

ครบ 36 พรรษา จงัหวดัชลบรีุ  
7)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จงัหวดัเชียงราย  
8)  ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จงัหวดัล าพนู 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (2540 - 2544) นับเป็นจุดเปล่ียน
ส าคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและอนาคต โดยให้
ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม มุ่งเน้นคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา
โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ทัง้นี ้
การด าเนินงานของศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฯ 
ฉบบัท่ี 8 - 10 ท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและน้อมน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ท่ีว่าด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา” ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
และ “หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตมีุผล และ
มีภมูิคุ้มกนัเป็นแนวคดิส าคญั และยงัตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ข้อ 5.1.1 สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ทกุคนในสงัคมไทยควบคูก่บัการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเองสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศกัยภาพของพืน้ที่และยุทธศาสตร์ท่ี 5.2.2 การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อ 5.2.3 พัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
พฒันาทกัษะให้คนมีการเรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิตตอ่ยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิด เรียนรู้ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
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แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อ 5.2.4 ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน
ยึดหลกัการพฒันาพืน้ท่ี ภารกิจและการมีส่วนร่วมโดยจงัหวดัเป็นพืน้ท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนและ
เป็นจุดเ ช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2555: 3 - 17) 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จังหวัดล าพูน เป็นสวัสดิการสังคมรูปแบบองค์กร 
สงัคมสงเคราะห์ ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สตรีผู้ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสงัคม  เป็น 1 
ใน 8 แห่ง ที่เปิดด าเนินการ ต่อมาภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น “ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู” มีรูปแบบการให้บริการ (ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ จงัหวดัล าพนู, 
2557: 1 - 2) ดงันี ้ 

1) การบริการภายในศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินาถ จงัหวดัล าพนู  
จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรี เยาวสตรี ผู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ ประสบ

ปัญหาเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้างว่างงาน โดยมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 3 - 6 เดือน และหลักสูตร 
ปวช./ปวส. เช่น ตัดเย็บเสือ้ผ้า งานบริการโรงแรม การดูแลผู้ สูงอายุและเด็ก นวดแผนไทย 
โภชนาการ และช่างเสริมสวย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ภายหลงัส าเร็จการฝึกอบรมแล้วมีการจดัหา
งานให้ท าโดยให้ได้รับคา่จ้างตามอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าเป็นอยา่งน้อย 

2) การบริการภายนอกศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 44 วัน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและ

ครอบครัว เพ่ือผู้หญิงหรือเด็กหญิงท่ีไม่มีโอกาสศึกษาตอ่ ถูกเลิกจ้างว่างงาน หรือมีฐานะยากจน 
ให้มีทกัษะอาชีพ โดยเนือ้หาวิชาชีพท่ีเปิดสอนจดัขึน้ตามความต้องการของท้องถ่ิน ได้แก่ การท า
ผ้าห่ม การทอผ้าพืน้เมือง เคร่ือง ปัน้ดินเผา การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กาแฟและล าไย เป็นต้น  
ในระหว่างการอบรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับค่าเบีย้เลีย้งเป็นค่ายังชีพและเงินสงเคราะห์
ครอบครัวภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม และได้รับการส่งเสริมทกัษะการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
60 วนั เพ่ือฝึกทกัษะการปฏิบตัแิละการบริหารจดัการกลุ่มให้แก่สตรีท่ีผ่านการฝึกอบรมอาชีพตาม
หลักสูตร 44 วัน เพ่ือจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอยู่ในท้องถ่ินของตนเป็นการสร้าง
ความยัง่ยืนและความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน  

มลูเหตจุูงใจศึกษา เน่ืองจากศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพูน 
นบัแตเ่ร่ิมก่อตัง้และด าเนินงานสงเคราะห์และฝึกอาชีพมาตัง้แตปี่ 2547 ยงัไม่มีผู้ ใดศกึษา และเห็นว่า
การฝึกอบรมวิชาชีพเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่สตรี เพราะการฝึกอบรมอาชีพ
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คือการสร้างความรู้ความสามารถท่ีจะส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของสตรี ได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะสตรีชนบทภาคเหนือท่ีมีอัตราการเ ส่ียงต่อปัญหาต่าง  ๆ สูง จึงเป็นเหตุจูงใจ 
ผู้ศึกษาเลือกโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) ซึ่งเป็นโครงการ
ท่ีช่วยเหลือสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้ มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส หรือประสบปัญหาทางสงัคมให้ได้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้เลีย้งตนเองและครอบครัว
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  เพ่ือประเมิน ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสูตร 44 วนั) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 

1.2.2  เพ่ือศกึษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่โครงการสร้างชีวิตใหม่
ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
จงัหวดัล าพนู 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
            การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  
น ารูปแบบจ าลอง IPOO มาประยกุต์ใช้ประเมินเนือ้หา 4 ด้าน ดงันี ้

1.3.1.1  ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
1)  หลกัสตูร 
2)  บคุลากร 
3)  วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อม 

 1.3.1.2  ด้านกระบวนการ (Process) 
1)  การบริหารจดัการโครงการ 
2)  การจดัการเรียนการสอน 
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1.3.1.3  ด้านผลผลิต (Output) 
1)  ทกัษะความรู้ความช านาญ 
2)  ความพงึพอใจตอ่โครงการ 

1.3.1.4  ด้านผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1.3.2  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
      ประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั)

ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 

      เก็บข้อมลูระหวา่งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 (รวมระยะเวลา 3 เดือน) 
1.3.4  ขอบเขตด้านประชากร 

1.3.4.1  ศกึษาจากผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 ของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 

1.3.4.2  ศกึษาจากผู้ รับผิดชอบและเก่ียวข้องกบัโครงการ  
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1  ทราบการประเมินปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์การฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
 1.4.2  ทราบปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
และครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู   
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
(หลกัสตูร 44 วนั) : ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู ผู้ศกึษา
อาศยัแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางศกึษาและน าไปสูว่ิธีการวิจยั ดงันี ้ 

2.1  แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบักบัการพฒันาสตรี 
2.4  ข้อมลูทัว่ไปของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
   
  2.1.1  ความหมายของโครงการ 
  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2554: 280) ให้ค าจ ากดัความของโครงการ หมายถึง 
แผนหรือเค้าโครงตามท่ีก าหนดไว้ เป็นศพัท์ตรงกบัค าในภาษาองักฤษ  “Project”  ซึ่งเป็นระดบัหนึ่ง
หรือสว่นหนึง่ของแผนงาน (Plan) บางต ารามีความหมายเช่นเดียวกบัค าว่า “Program” อนัหมายถึง
แผนงานท่ีมีรายละเอียดการปฏิบตังิานชดัเจน 
 สมคดิ พรมจุ้ย (2550: 23) ให้นิยามโครงการวา่ประกอบด้วยงานและกิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์
เก่ียวข้อง เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีลกัษณะเฉพาะท่ีเดน่ชดัก าหนดเวลาเร่ิมต้นและ
สิน้สดุท่ีแนน่อน  

มยุรี อนุมานราชธน (2551: 6) กล่าวถึงโครงการหมายถึงกลุ่มของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กนั
และจดัท าอย่างเป็นระบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ท่ีสดุเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามจดุมุ่งหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 
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 เชาวน์ อินใย (2553: 2) กล่าวถึงโครงการว่าเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน ประกอบด้วย
ชดุของกิจกรรมท่ีจดัขึน้อยา่งมีระบบ ก าหนดทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน
ไว้อยา่งชดัเจน โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

สิน พนัธุ์พินิจ (2555: 11) กล่าวถึงโครงการเป็นแผนท่ีใช้ครัง้เดียวโดยระบุกิจกรรมและ
ทรัพยากรด าเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ มีการเช่ือมโยงการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายทัง้หมดท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมหรือ
งานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ เพ่ือหวงัผลตอบแทน โดยมีข้อจ ากดัเร่ืองเวลา งบประมาณ 
และมีลกัษณะบง่ชีถ้ึงระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ เม่ือวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้บรรลผุลส าเร็จเสร็จสิน้ลง 

 
2.1.2  ลักษณะและประเภทของโครงการ 
จากค าจ ากดัความ  “โครงการ” ข้างต้น โครงการหนึง่ ๆ จะต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะส าคญั

อยา่งน้อย 5 ประการ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557: 16 - 18) ดงันี ้
1)  มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 
2)  มีความเป็นอิสระในการด าเนินการ 
3)  มีขอบเขตการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
4)  มีระยะเวลาท่ีแนน่อน 
5)  มีก าหนดการท่ีแนน่อน 

 จากลกัษณะทัง้ 5 ประการดงักลา่ว อธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ ดงันี ้ 
  1)  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ หมายถึงผลงานท่ีต้องการในอนาคต 
การก าหนดวัตถุประสงค์ควรชัดเจนเพราะจะเป็นประโยชน์ในขัน้ต่อมา  วัตถุประสงค์ท่ีดี
จะเป็นแนวทางการปฏิบตังิานเปรียบเสมือนหลกักิโลท่ีต้องไปให้ถึง  
  2)  มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดยความเป็นอิสระนัน้ มิได้ว่าไม่ต้องขึน้อยู่
กบัผู้ ใด แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ มีอ านาจหรือผู้ รับผิดชอบ ไม่ได้ขาดจากหน่วยงาน
เดิม เพียงแตมี่ความเป็นอิสระในการคดิการตดัสินใจ 
  3)  มีขอบเขตการด าเนินงานท่ีแน่นอนชัดเจน คือ ต้องมีการระบุพืน้ท่ีเป้าหมาย 
ก าหนดผู้ รับผิดชอบและลักษณะงาน การก าหนดขอบเขตการด าเนินงานท่ีแน่นอนช่วยให้ง่าย
ตอ่การปฏิบตัแิละการประเมินผล 
  4)  มีระยะเวลาท่ีแนน่อนชดัเจน โครงการแตกตา่งจากงานประจ า หมายถึง โครงการ
มีจุดเร่ิมต้นและระยะเวลาสิน้สุดแน่นอน แตง่านประจ ามีการด าเนินงานไปตามภาระหน้าท่ีปกติ
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ของหน่วยงานนัน้ การก าหนดระยะเวลามีความเก่ียวพันกับงบประมาณ ซึ่งต้องมีการใช้
งบประมาณภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีอนมุตัิ 
  5)  มีก าหนดการท่ีแน่นอน หมายถึง การมีแผนปฏิบตัิงานก าหนดไว้ว่าจะท าอะไร  
(What)   ท าเม่ือไร (When) ท าท่ีไหน (Where) ใครเป็นผู้ด าเนินการ (Who) ท าไมถึงต้องท า (Why) 
และจะท าอย่างไร (How) เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบั 5 W และ 1 H ซึ่งช่วยควบคมุและติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและโครงการมีความนา่เช่ือถือ 
  คณุลกัษณะทัง้ 5 ข้างต้น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทกุโครงการไมว่า่จะเป็นโครงการประเภท 
   1)  จ าแนกตามระดบัหนว่ยงาน ได้แก่ 
   (1)  โครงการระดับชาติ หมายถึง โครงการท่ีก าหนดจากบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดนโยบายขึน้ เพ่ือให้กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่ารับไปปฏิบตัิ  
โดยครอบคลมุพืน้ท่ีด าเนินการหลายพืน้ท่ีหรือเก่ียวข้องกบักิจกรรมหลายหน่วยงาน เช่น โครงการ
พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น 
   (2)  โครงการของหน่วยราชการส่วนภูมิภาค หมายถึงโครงการท่ีจังหวัด
และ/หรืออ าเภอจัดท าขึน้เอง เป็นการรับนโยบายมาจากส่วนกลางหรือริเร่ิมโครงการขึน้ใหม่
เชน่ โครงการจงัหวดัเข้มแข็ง โครงการอ าเภอยิม้ โครงการต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง เป็นต้น 
  (3)  โครงการท่ีท้องถ่ินจดัท า หมายถึง หน่วยงานปกครองท้องถ่ินและ/หรือ
ต าบลหมู่บ้านจัดท าขึน้เพ่ือรองรับนโยบายจากส่วนกลางหรือภูมิภาคหรือเป็นโครงการริเร่ิม
จัดตัง้ขึน้ใหม่ เช่น โครงการต าบลนมแม่ โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ถ า้สิงห์
พบประชาชน  เป็นต้น 

2)  การจ าแนกตามระยะเวลาด าเนินการ 
(1)  โครงการระยะยาว คือ ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 10 ปี ขึน้ไป เช่น 

โครงการเสริมความมัน่คงภาคใต้ เป็นต้น 
(2)  โครงการระยะกลาง คือ ระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 1 - 10 ปี เช่น 

โครงการก่อสร้างเหมืองหรือฝาย โครงการประมงหมูบ้่าน เป็นต้น 
(3)  โครงการระยะสัน้ คือ ระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 1 ปี เช่น โครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการฝากบ้านไว้กบัต ารวจชว่งเทศกาล เป็นต้น 
3)  การจ าแนกตามพืน้ท่ี  

(1)  โครงการในเขตเมือง เชน่ โครงการพฒันาความสะอาดของเมืองพทัยา 
โครงการจดัให้มีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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(2)  โครงการในเขตชนบท แบง่ได้อีกเป็นโครงการพฒันาพืน้ท่ีชนบทล้าหลงั
และพืน้ท่ีชนบทก้าวหน้า เป็นต้น 

4)  จ าแนกตามเนือ้หาการพฒันา 
(1)  ด้านการเกษตร เช่น โครงการชลประทาน ส่งเสริมการเพาะปลกู เกษตร 

ประมง ป่าไม้ ปศสุตัว์ และจดัสรรท่ีดนิ เป็นต้น 
(2)  ด้านการสาธารณสุข เช่น โครงการสาธารณสุขมูลฐาน โครงการ

กองทนุยา โครงการอาหารปลอดภยั เป็นต้น 
(3)  ด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือสงัคมแหง่การเรียนรู้  เป็นต้น 
(4)  ด้านมหาดไทย เช่น โครงการรักษาความปลอดภัย พัฒนาสังคม 

คมนาคม พลังงาน เช่น โครงการหมู่บ้าน อปพ. โครงการพัฒนาสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
โครงการปรับปรุงทางน า้สญัจร โครงการส ารวจพลงังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

5)  จ าแนกตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
(1)  มุ่งไปท่ีตวับุคคล เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาจิตใจ 

โครงการป้องกนัโรคตดิตอ่ เป็นต้น 
(2)  มุ่ งไปท่ีวัตถุ เช่น โครงการก่ อสร้างอ่างเ ก็บน า้  โครงการเ ข่ือน

ชลประทาน เป็นต้น  
6)  จ าแนกตามผู้ด าเนินโครงการ 

(1)  รัฐบาลด าเนินการโดยล าพงั เช่น  โครงการก่อสร้างสนามบินสวุรรณภูมิ 
โครงการผลิตก าลงัไฟฟ้าของ กฝพ.  การสร้างทางหลวงแผน่ดนิ เป็นต้น 

(2)  รัฐบาลด าเนินการร่วมกับประชาชน เช่น โครงการสร้างแหล่งน า้
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสร้างถนนระหว่างต าบลหมู่บ้าน  เป็นต้น ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือ
ระหว่างราชการกับภาคประชาชน เพราะการด าเนินงานตามโครงการส่วนใหญ่จะต้องอาศยัเงิน
งบประมาณ เคร่ืองมือ และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ ซึ่งฝ่ายราชการมีแตป่ระชาชนไม่มี หากประชาชน
ไมเ่ข้ามาร่วมมือก็ไม่อาจด าเนินการได้ หรือท าได้ก็ไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ท่ีควร 

(3)  โครงการท่ีประชาชนด าเนินการเองโดยล าพงั เป็นโครงการท่ีประชาชน
คดิเองและด าเนินการเองได้ เชน่ โครงการซอ่มแซมถนนเข้าหมูบ้่าน โครงการขดุลอกหนองบงึในหมูบ้่าน  

(4)  โครงการท่ีสถาบันเอกชนเป็นผู้ ด าเนินการ โดยสถาบันเอกชน เช่น 
สมาคม มูลนิธิ สถาบนัทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศเข้ามาเป็นผู้ด าเนินงานโครงการพฒันา
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ด้วยก็ได้ เป็นการเสริมงานพฒันาท้องถ่ินให้มีมากยิ่งขึน้ เพราะล าพงัการด าเนินงานของฝ่ายรัฐบาล
หรือประชาชนอาจยงัไมเ่พียงพอ  

กล่าวโดยสรุป “โครงการ” คือ กิจกรรมพืน้ฐานท่ีก าหนดขึน้เพ่ือน าวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้
ไปปฏิบตัิให้ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใด จะมี
ลกัษณะร่วมคือเป็นหน่วยองค์การหรือหน่วยจดัการอิสระท่ีมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายชัดเจน       
มีจดุเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุของโครงการชดัเจน มีสถานท่ีตัง้ กิจกรรมและวิธีด าเนินการท่ีสอดคล้อง  กับ
การบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ และผลลพัธ์สดุท้ายคือคณุภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิกในสงัคม 

 
2.1.3  ความหมายของการบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการ  “Project  Administration”  หรือ Project  Management  มีความหมาย ดงันี ้

  Awani  (1983: 7)  การบริหารโครงการ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผน การ
วางก าหนดการ และการควบคุมกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมปกติภายใต้เง่ือนไขของเวลาและ
ทรัพยากรท่ีก าหนด 

Maylor (1999: 6) การบริหารโครงการ หมายถึง กิจกรรมเก่ียวกับการวางแผน การจดั
องค์การ การอ านวยการ และการควบคมุ เพ่ือจงูใจให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ 

รัตนา สายคณิต (2546: 34) การบริหารโครงการ คือ การท าหน้าท่ีการบริหารด้านวางแผน  
จดัองค์การ ประสานงาน ควบคมุการใช้ทรัพยากรของโครงการ เพ่ือโครงการจะได้ด าเนินไปได้และ
บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 สรุป การบริหารโครงการ คือ กระบวนการการบริหารในการผสมผสานทรัพยากร อนัได้แก่  
การวางแผน การจดัองค์กรหรือสายการบงัคบับญัชา การจดัคนเข้าท างาน การอ านวยการ การควบคมุ
หรือสัง่การภายใต้บริบทของโครงการเพ่ือความส าเร็จตามท่ีมุง่หวงัไว้ 
  
 2.1.4  ความหมายของการประเมินโครงการ 
  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบวุ่า “ประเมิน” หมายถึง การก าหนด
หรือให้ค่าหรือราคาเท่าท่ีควรจะเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ส่วนค าว่า "ประเมินผล" หมายถึง  
การพิจารณาและวดัคณุคา่ของกิจการใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้    
   พิสณุ ฟองศรี (2549: 68) กล่าวถึงการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการตดัสินคณุค่า
ของโครงการในระยะใดระยะหนึ่งหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวดัมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือตดัสินใจจดัท าโครงการ ทดลอง น าร่อง ปรับเปล่ียน ระงบั ปรับปรุง ขยายผล 
หรือยกเลิกโครงการ 
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  สมหวงั พิธิยานวุตัน์ (2553: 20 - 21) การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดลุยพินิจและ
หรือคา่นิยมและข้อจ ากดัตา่ง ๆ ในการพิจารณาตดัสินคณุคา่ของสิ่งใดสิ่งหนึง่  
 สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2554: 2) กลา่วถึงการประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศกึษา
แสวงหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรและบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการหรือไม่หรือมี
ผลกระทบในแง่มมุอยา่งไรท่ีเกิดจากโครงการบ้าง   
 พิชิต ฤทธ์ิจ ารูญ (2555: 71) กล่าวถึงการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ
เพ่ือตรวจสอบหรือบ่งชีป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การปรับปรุง และการพฒันาโครงการ 
 อเนก พ.อนุกูลบุตร (2556: 18) นิยามการประเมินโครงการ  หมายถึง การตัดสินคุณค่า
โครงการโดยใช้ข้อมลูและเกณฑ์ต่าง ๆ และจากนิยามดงักล่าว การตดัสินคณุค่าของโครงการเป็น
การก าหนดคณุคา่ตดัสินใจวา่จากการเก็บ วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แล้วจึง
ตดัสินคณุคา่สว่นตา่ง ๆ ของโครงการวา่มีคณุคา่เพียงไร  
 Weiss (1972: 21) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินคณุคา่
การด าเนินงานของกิจกรรมใด ๆ อยา่งมีระบบ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  
 Davis Jr. (1974: 272) การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไมแ่ละบรรลเุป้าหมายนัน้ด้วยดีมากน้อยเพียงใด 
 Stufflebleam (1971: 93) การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการบรรยายเก็บรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกับเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินงานและผลกระทบเพ่ือใช้ในการตดัสินใจสร้างความ
นา่เช่ือถือและสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 
 Suchman (1974: 93) การประเมินโครงการ คือ การอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจสอบการวดัและวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดคณุคา่และความส าเร็จของโครงการ 
 สรุปความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ เน้นกิจกรรม    
การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูหรือความหมายของข้อเท็จจริง  เพ่ือการตรวจสอบหรือบง่ชี ้
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ  อันจะน ามาซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการโครงการและการตดัสินใจว่าควรจะพัฒนา/ด าเนินการต่อ/ยุติหรือปรับปรุงแก้ไข
โครงการตอ่ไป 
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 2.1.5  วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  วตัถุประสงค์ส าคญัของการประเมินโครงการ คือ เพ่ือการตดัสินคณุค่าหรือคณุภาพของ
โครงการหรือการพิจารณาและลงความเห็นว่ากิจกรรม/กระบวนต่าง ๆ ในโครงการโดยรวมดี
หรือไม ่มีคณุภาพเพียงพออย่างไร ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์การประเมินโครงการควรเป็นไปเพ่ือการตา่ง ๆ  
(ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ์, 2529: 20) ดงันี ้ 
  1)  เพ่ือด าเนินงานตอ่หรือเลิกด าเนินงานตามโครงการ 
  2)  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัใินโครงการ 
  3)  เพ่ือเพิ่มหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภทในโครงการ 
  4)  เพ่ือสร้างโครงการในลกัษณะคล้ายคลงึกนัในท้องท่ีอ่ืน ๆ  
  5)  เพ่ือแบง่สรรทรัพยากรระหวา่งโครงการ 
  6)  เพ่ือสนบัสนนุหรือหกัล้างทฤษฎีท่ีเป็นรากฐานของโครงการ 
  วตัถปุระสงค์การประเมินโครงการ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557: 200 - 204) มีดงันี ้
  1)  เพ่ือความเข้าใจและชดัเจนของโครงการ 
  2)  เพ่ือความโปร่งใสของการด าเนินงาน 
  3)  เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
  4)  เพ่ือการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
  5)  เพ่ือด าเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ขององค์การนัน้ ๆ  
 สรุปวตัถปุระสงค์ของการประเมินโครงการมีความหลากหลายขึน้อยู่กบับริบทของการประเมิน 
แตโ่ดยทัว่ไปมกัมุง่น าไปใช้ในการปรับปรุง การบริหารโครงการให้ดียิ่งขึน้ หรือแก้ไขปัญหาอปุสรรค
จากการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้เกิดผลหรือแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม มิใช่ประเมินผลแคว่่าดี
หรือไมดี่เทา่นัน้ แตย่งัน าข้อมลูมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
  2.1.6  เป้าหมายและวิธีการประเมินโครงการ 
 เป้าหมายการประเมินมี 2 แนวทาง (ศริิชยั กาญจนวาสี, 2552: 8 - 9 อ้างถึงใน สรุสิทธ์ิ วชิรขจร 
และจิระพร บรูณสิน, 2554: 52) ดงันี ้
 แนวทางแรก ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เป็นการน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือพฒันา
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เ ก่ียวข้องหรือสังคมให้มากท่ีสุด โดยนักประเมินมีหน้าท่ีเพียงผู้ เสนอ
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหาร สว่นการตดัสินใจเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้สารสนเทศ  
 นกัทฤษฎีการประเมินในกลุ่มนี ้ได้แก่ Tyler (1950) Provus (1971)  Stufflebeam (1975) 
และ Patton (1978) 
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 แนวทางท่ีสอง พหุนิยม (Pluralism) เป็นการตดัสินคณุค่าของสิ่งหรือเหตกุารณ์ท่ีท าการ
ประเมินตามความรู้ ประสบการณ์และความเช่ือของนักประเมิน หรือท าการประเมินเพ่ือแสดง
กลไกแห่งอ านาจในการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ส่วนผลท่ีจะน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สขุแก่สงัคมถือเป็นประเดน็รอง 
 นกัทฤษฎีการประเมินในกลุ่มนี ้ได้แก่ Scriven (1967) Stake (1967) Worthen and Sander 
(1973) Eisner (1975) Guba and Lincoln (1981) 
 จากเป้าหมายการประเมินทัง้ 2 แนวทาง การจะยดึแนวทางใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบับริบทและ
ความต้องการของผู้ ใช้สารสนเทศจากผลการประเมินเป็นส าคัญ ปัจจุบันพบว่านโยบายการ
ประเมินการปฏิบตัิงานในองค์การโดยทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดแบบพหุนิยม ท่ีเป็นการตดัสิน
คณุคา่ของการปฏิบตังิานตามเกณฑ์เพ่ือให้ทัง้สามารถน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันาสิ่งท่ีประเมินให้
เกิดอรรถประโยชน์สงูสดุและยงัเป็นกลไกในการบริหารหรือพฒันาสิ่งท่ีจะประเมินได้ด้วย 

 วิธีการประเมิน แบง่ออกเป็น 2 วิธี  (ศริิชยั กาญจนวาสี, 2545: 10 - 11) ดงันี ้
  1)  วิธีเชิงระบบ (Systematic  Approach) หรือแนวทางปรนยันิยม(Objectivism) 

โดยนักประเมินใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์สากล เน้นวิธีเชิงระบบด้วยการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน ใช้เคร่ืองมือมาตรฐานในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เป็นไปตามลกัษณะของการประเมินโดยยึดหลกัการ 

  2)  วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic  Approach) เป็นแนวทางอตันิยม (Subjectivism) 
นกัประเมินก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตดัสินคณุค่าขึน้เองตามเหตผุลของตนโดยด าเนินการ
อยา่งยืดหยุน่ รวบรวมข้อมลูสารสนเทศอยา่งครอบคลมุตามสภาพธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะของ
การประเมินโดยใช้ความเช่ียวชาญเป็นหลกั 

 แนวทางการประเมินทัง้ 2 วิธี มีข้อดีและข้อเสียตา่งกนั โดยข้อดีของวิธีเชิงระบบคือมีความ
ชดัเจน เป็นปรนยั น่าเช่ือถือ และนกัประเมินไม่ต้องเช่ียวชาญ ส่วนข้อเสียคือ สารสนเทศท่ีได้ถูก
จ ากัดตามกรอบท่ีก าหนดไว้ ขาดความลึกซึง้  ในขณะท่ีข้อดีของวิธีเชิงธรรมชาติ คือ มีความ
ยืดหยุ่น เข้าถึงสภาพท่ีแท้จริงของสิ่งท่ีประเมิน นกัประเมินต้องเป็นผู้ ท่ีเช่ียวชาญซึ่งการเข้าร่วม
ตามสภาพธรรมชาติอาจท าให้มีอคติได้ และการประเมินวิธีนีมี้ความสิน้เปลืองสงู แตเ่น่ืองจากทัง้ 
2 วิธี ตา่งมีข้อดีข้อเสีย นกัประเมินจงึเร่ิมน าวิธีการทัง้ 2 มาใช้ร่วมกนัในการประเมินเพ่ือเสริมซึ่งกนั
และกัน โดยการประเมินวิธีเชิงระบบคล้ายกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการประเมินวิธีเชิง
ธรรมชาตคิล้ายกบัวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่นกัวิจยัเร่ิมนิยมใช้วิธีการวิจัยทัง้ 2 วิธี ร่วมกนัมากขึน้ 
ท่ีเรียกวา่วิธีการวิจยัแบบผสม  
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 2.1.7  ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  การประเมินเพ่ือการเปล่ียนแปลงตามหลกัการพฒันาย่อมก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน 
(ประชมุ รอดประเสริฐ, 2535: 74 - 75) ดงันี ้ 
  1)  ช่วยให้การก าหนดวตัถปุระสงค์และมาตรฐานการด าเนินงานมีความชดัเจนขึน้ 
กล่าวคือโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน หากขาดความชดัเจนก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนน าไปปฏิบตัิ 
ซึง่เม่ือน าไปปฏิบตัแิล้วยอ่มได้ผลมากกวา่โครงการท่ีไมไ่ด้รับการประเมิน 
 2)  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าเพราะการประเมินโครงการจะต้อง
วิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการและทรัพยากรทุกชนิดจะถูกจดัสรรอย่างเหมาะสมเพียงพอแก่การ
ด าเนินงาน 
 3)  ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน เม่ือ
โครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปด้วยดีย่อมท าให้แผนงาน
ด าเนินไปด้วยดีและบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  4)  ชว่ยแก้ปัญหาอนัเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้
เกิดความเสียหายลดน้อยลงเช่น โครงการเข่ือนแม่น า้โจน ซึ่งการสร้างถนนเพ่ือไปสู่สถานท่ีสร้าง
เข่ือนต้องผา่นป่าไม้ธรรมชาตทิ าให้เกิดการลกัลอบตดัไม้ท าลายป่าและสตัว์ป่าหลายชนิดอาจต้อง  
สญูพนัธุ์ การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการป้องกันรักษาป่าโครงการอนุรักษ์และอพยพ
สตัว์ป่าเพ่ือการแก้ปัญหาเป็นต้น 
  5)  ช่วยควบคุมคุณภาพของงานเน่ืองจากการประเมินโครงการมีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและวิทยาศาสตร์ มีการวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดของทุกส่วนของ
โครงการและปัจจยั ทัง้ข้อมลูน าเข้ากระบวนการและผลงาน หากส่วนใดไม่มีคณุภาพจะได้รับการ
พิจารณาย้อนกลบัเพ่ือให้มีการด าเนินการใหมจ่นกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีต้องการ 
 6)  ช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจให้ผู้ปฏิบตัิงานตามโครงการเพราะการประเมินมิใช่
เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิงาน อนัจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดีและเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดก าลงัใจและความพงึพอใจในการปฏิบตังิานให้แก่บคุลากร 
  7)  ช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ ท าให้ผู้ บริหารทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ความเป็นไปได้และแนวทางปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ จะช่วยเป็นข้อมูลให้ผู้ บริหาร
ตดัสินใจด าเนินการสืบตอ่หรือยตุโิครงการนัน้  
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 เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี (2542: 93 - 95) กล่าวถึงประโยชน์จากการประเมินโครงการไว้วา่ 
  1)  เป็นเคร่ืองมือของการรับรองคณุภาพในการให้บริการ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
ประกนัผลสมัฤทธ์ิขัน้สงูสดุของโครงการได้ แตส่ามารถรับรองคณุภาพของการให้บริการในระดบัหนึง่ 
  2)  ช่วยให้ผู้สนบัสนนุด้านเงินทนุได้รับทราบปัญหาหรืออปุสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
  3)  ชว่ยให้ได้ข้อมลูซึง่เป็นสารสนเทศท่ีมีคณุคา่ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  4)  ชว่ยชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของแตล่ะโครงการตามล าดบัก่อนหลงั โดยสามารถ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน เพ่ือช่วยลดความกดดันจากอ านาจทาง
การเมืองอนัเน่ืองมาจากโครงการมีจ านวนมาก 
  5)  ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้ รับบริการ ข้อมลูประเภทนีท้ าให้ทราบถึงข้อจ ากัด
และปัญหาจากการปฏิบตังิาน เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการและเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู้ให้และผู้ รับบริการ 
  6)  ชว่ยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทัง้ด้านพงึประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่
กนัไป แม้วา่การด าเนินโครงการตา่งๆ ล้วนแตมี่จดุมุง่หมายเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีพึงประสงค์เป็นหลกั
แตใ่นความเป็นจริงแล้วก็มีบางสว่นท่ีไมพ่งึประสงค์เกิดตามมาด้วย 
 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ สรุปคือ การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงทัง้ท่ีจบัต้องได้
และสิ่งท่ีมองไมเ่ห็นรวมถึงจบัต้องไม่ได้เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสดุท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
ผู้ รับผิดชอบโครงการใช้เป็นเคร่ืองมือในการหาค าตอบต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการ  ทัง้ก่อนเร่ิม 
ระหว่างและหลังการด าเนินโครงการเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงโครงการและพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและคณุภาพมากขึน้ 
 
 2.1.8  รูปแบบการประเมินโครงการ  
 รูปแบบการประเมิน คือ การถ่ายทอดแบบจ าลองของทฤษฎีการประเมินท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมิน ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ
การประเมินได้อย่างเป็นระบบ ทัง้นี ้มีผู้ เสนอแนวคิดรูปแบบการประเมินไว้หลายรูปแบบ ในแตล่ะแบบ
มีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีจะประเมินแตกตา่งกนัไป ดงันี ้ 
 ประชมุ รอดประเสริฐ (2535: 85 - 88) สรุปรูปแบบการประเมินท่ีส าคญัและนิยมใช้ ดงันี ้
  1)  แบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เน้นผลประโยชน์จากโครงการและ
ความพยายามหาความเก่ียวข้องของรูปแบบ แผนงานท่ีวางในโครงการกับตวับง่ชีข้องข้อมลูและ
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ผลท่ีเกิดจากโครงการ ซึง่ต้องวดัได้ในเชิงปริมาณและหาสาเหตท่ีุเป็นเร่ืองของเหตแุละผลได้ นิยมใช้
ในการวดัผลโครงการทางด้านบริหารสงัคม 

2)  แบบยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objectives) ผู้ประเมินน า
วตัถปุระสงค์ท่ีผู้พฒันาโครงการตัง้ไว้ว่าต้องการให้ประสบผลส าเร็จเท่าใดมาเป็นเกณฑ์ ซึ่งความ
แตกตา่งระหวา่งวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้กบัท่ีโครงการท าจริงคือผลของโครงการ โดยความส าเร็จของ
โครงการก็คือไมมี่ความแตกตา่งหรือมีความแตกตา่งน้อยมากระหว่างวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้กบัสิ่งท่ี
โครงการท าได้จริง 

  3)  แบบยึดการตดัสินใจ (Decision Making) การประเมินท่ียึดถือรูปแบบหรือ
กระบวนการตดัสินใจเป็นบรรทดัฐาน ผู้ประเมินต้องเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจเป็นผู้
พิจารณาเพ่ือตดัสินใจจะด าเนินการอย่างไรกับโครงการ ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินได้มาจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกับโครงการ แล้วผู้ ท าการประเมินจะท าหน้าท่ี
กลัน่กรองวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน าเสนอพิจารณาตดัสินใจโดยผู้บริหารโครงการ 

4)  แบบยึดความเป็นอิสระจากเป้าประสงค์ (Goal Free) เป็นการประเมินท่ีมี
ลักษณะตรงข้ามกับการประเมินแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการประเมินทุกอย่างท่ี
เกิดขึน้จากโครงการพิจารณาดูว่าเป็นไปตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยไม่ต้องเทียบเคียงกับ
วตัถปุระสงค์ของโครงการ  

5)  แบบศิลปวิจารณ์  (Art Criticism) รูปแบบการประเมินท่ีท าโดยผู้ เช่ียวชาญผู้ มี
ความรู้ในโครงการเป็นอย่างดี การประเมินด้วยวิธีนีไ้ม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอนแต่เป็นไปตามความเช่ือ
คา่นิยม ความรู้สกึประสบการณ์และการศกึษาอบรมของผู้ประเมินเป็นส าคญั 

6)  แบบรับรองมาตรฐาน (Accreditation) เป็นการประเมินท่ีเกิดจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
ในวิชาชีพชนิดเดียวกัน เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวะ และอ่ืน ๆ เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานและ
คณุคา่ของการประเมินนัน้  

7)  แบบสืบสวนสอบสวน (Adversary) หรือแบบกึ่งกฎหมาย (Quasi Legal  Procedure) 
เป็นการประเมินโครงการท่ีน าเอากระบวนการไต่สวนพิจารณาของศาล โดยคณะลูกขุนมาใช้ใน
การประเมินปัญหาทางสงัคมท่ีส าคญั  

8)  แบบการถ่ายทอด (Transactions) หรือแบบการศกึษาเฉพาะกรณี (The Case 
Study) เป็นการประเมินโครงการท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจ  (Audience) เก่ียวกับโครงการอย่าง
ละเอียดทุกด้าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์และศึกษาสภาพแวดล้อมของ
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โครงการ รูปแบบการประเมินนีใ้ช้มากในการประเมินหลกัสูตร ประเมินการเรียนการสอนในวง
การศกึษาและยงัใช้ประเมินโครงการโดยทัว่ไปด้วย 
 
 2.1.9  ประเภทของการประเมิน 
 การประเมินจ าแนกได้หลายประเภทขึน้อยู่กบัเกณฑ์ท่ีใช้ โดยใช้เวลา วตัถปุระสงค์ วิธีการ
และรูปแบบการประเมิน เพ่ือบง่บอกถึงประเภทของการประเมิน (ทวีป ศริิรัศมี, 2544) ดงันี ้
 1)  การประเมินโดยผู้ประเมินภายในและผู้ประเมินภายนอก  
   (1)  การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) 
ผู้ประเมินเป็นเก่ียวข้องหรือปฏิบตัิงานกบัสิ่งท่ีประเมินนัน้หรือปฏิบตัิงานในองค์การท่ีรับผิดชอบสิ่งท่ี
ประเมินมี ข้อดีคือทราบรายละเอียดของสิ่งท่ีประเมินแตมี่ข้อเสียเร่ืองความล าเอียงเข้าข้างตนเองเสมอ 
   (2)  การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) 
ผู้ประเมินเป็นบคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องหรือไมไ่ด้ปฏิบตังิานกบัสิ่งท่ีประเมินโดยตรง อาจเป็น
บุคลากรของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานกลาง ซึ่งมีข้อดี คือความเป็นกลาง แต่มีข้อเสียคือ
มักทราบรายละเอียดของสิ่งท่ีประเมินไม่ดีพอและอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะถ้าเห็นวา่เป็นการจบัผิด 
  2)  การประเมินระหวา่งด าเนินโครงการและการประเมินหลงัสิน้สดุโครงการ  
  (1)  การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินองค์ประกอบตา่ง ๆ เป็นระยะในกระบวนการด าเนินโครงการเพ่ือน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ โครงสร้างระบบ ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมและองค์ประกอบอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องโดยมุง่เน้นท่ีกระบวนการเป็นส าคญั 
  (2)  การประเมินหลงัสิน้สดุโครงการ (Pay-Off-Evaluation) มุ่งไปท่ีผลรวบยอด 
(Sum Things Up) เพ่ือตรวจสอบว่าวตัถปุระสงค์บรรลผุลหรือไม่ โครงการมีผลกระทบตอ่ลกูค้า
หรือผู้ รับบริการอย่างไรบ้าง ประสิทธิผลคุ้มคา่หรือไม่เพ่ือผลลพัธ์จะเป็นพืน้ฐานการตดัสินใจของ
ผู้ เก่ียวข้องวา่ควรจะด าเนินอยา่งไรตอ่ไปเก่ียวกบัโครงการ 
  3)  การประเมินตามหน่วยการวิเคราะห์ (Evaluation  Based  on  the Units  of  Analysis) 
ได้แก่ การประเมินผู้ เข้าอบรม การประเมินโครงการ  การประเมินผลของกลุ่มและการประเมินผลกระทบ
ท่ีมีตอ่ชมุชน เป็นต้น 
  ฐาปนา ฉ่ินไพศาล และอจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2542) กล่าวถึงการประเมินในช่วงตา่ง ๆ 
ของการด าเนินโครงการไว้ ดงันี ้
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 1)  การประเมินก่อนการด าเนินงาน (Pre-Evaluation) 
เป็นการประเมินศกัยภาพและความเป็นไปได้ของโครงการก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินงาน

ตามโครงการ โดยประเมินทางเลือกตา่ง ๆ วา่ทางเลือกใดดีท่ีสดุท่ีจะควรน าไปด าเนินงาน วิธีการท่ี
นิยมน ามาใช้ประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการ คือ การวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีได้เทียบกบัต้นทนุท่ีลงไป 
หรือวิธีคา่ปัจจบุนัสทุธิ  

2)  การประเมินขณะก าลงัด าเนินงาน (On-Going-Evaluation)  
เป็นการประเมินในขณะท่ีก าลังด าเนินโครงการอยู่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมิน

ความก้าวหน้าและค้นหาจดุออ่นเพ่ือน ามาสูก่ารแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้อย่างทนัท่วงที 
การประเมินในระยะนีเ้รียกได้อยา่งหนึง่วา่การประเมินผลการปฏิบตังิาน  
  3)  การประเมินเม่ือเสร็จสิน้โครงการ (End-of-Project Evaluation)  
 เป็นการประเมินเพื่อวัดประสิทธิผลของโครงการ โดยวัดผลลัพธ์ของโครงการ 
ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี ้
การประเมินผลเม่ือเสร็จสิน้โครงการยงัศกึษาเก่ียวกบัผลท่ีตามมาและผลกระทบเบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้
จากโครงการ น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและให้เป็นไปตาม
จดุมุง่หมายของโครงการตอ่ไป 
 4)  การประเมินหลงัเสร็จสิน้โครงการ (Post-Project Evaluation)  
 การประเมินผลรวมในขัน้สุดท้าย โดยสรุปถึงสถานภาพความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของโครงการ ผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมา ตลอดจนผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในระยะยาว เพ่ือให้
ผู้บริหารโครงการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจว่าโครงการนัน้ควรด าเนินการตอ่ไป
หรือควรจะยตุโิครงการนัน้เสีย 
 กิตตพิฒัน์ นนทปัทมดลุ (2540: 131) จ าแนกประเภทการประเมิน ดงันี ้ 
 1)  การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative  Evaluation) เน้นกระบวนการวิจยัท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ อาจมีการน าการวิจยัเชิงทดลองท่ีได้
แนวคดิมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 2)  การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ไม่มุ่งเน้นสถิติ ตวัเลข 
คณิตศาสตร์หรือวิธีวิทยาศาสตร์ แต่เน้นไปท่ีการวิจัยรูปแบบมานุษยวิทยาหรือสังคมวิทยา
เก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ทางสงัคม ประสบการณ์ การมีสว่นร่วม การรับรู้ การวิเคราะห์ข้อมลูเป็น
การอ้างอิงเกณฑ์ท่ีพฒันามาจากข้อเท็จจริงเชิงประสบการณ์ 
 สมพร แสงชยั (2520: 36 - 37) จ าแนกประเภทการประเมิน ได้แก ่
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  1)  Goal Attainment Model คือ การประเมินโดยพิจารณาเฉพาะวตัถปุระสงค์ของ
โครงการว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ เช่น ดูว่ามีการสร้างถนนได้ตามที่ระบุหรือไม่
การขนสง่ตา่ง ๆ ดีขึน้มากน้อยเพียงใด มีการเพิ่มผลผลิตมากขึน้หรือไม ่เป็นต้น 
  2)  System Model  คือ การพิจารณาว่าการปฏิบตัิงานโครงการมีลกัษณะท่ีเป็น
ระบบมีส่วนน าเข้า (Input) คือ คน เงิน วสัด ุกระบวนการแปลงรูป เช่น ระบบบริหารตา่ง ๆ และ
ผลท่ีได้ออกมา (Output) ตลอดจนผลกระทบ (Side Effect) ท่ีเกิดจากโครงการนัน้ ดงันัน้จึงต้องท า
การประเมินให้หมดทกุสว่นของระบบ 
  
 2.1.10  แบบจ าลองการประเมิน 
 แบบจ าลองการประเมินในปัจจบุนัมีหลากหลาย เกือบทัง้หมดพฒันามาจากตา่งประเทศ 
รูปแบบการประเมินมีทัง้สิน้ 32 รูปแบบ บางรูปแบบไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในประเทศไทย  
โดยแบบจ าลองส่วนใหญ่ท่ีน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (สุวิมล  
ตริกานนัท์, 2550: 41) ดงันี ้
 1)  รูปแบบการประเมินท่ีเน้นวตัถปุระสงค์ (Objective Based Model) กลุ่มนีมุ้่ง
ความสนใจเปรียบเทียบผลท่ีได้รับกับวัตถุประสงค์  ว่าผลท่ีเกิดขึน้จากโครงการเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการนัน้หรือไม่ นกัวิชาการในกลุม่นี ้ได้แก่ Tyler Conbach และ Kirkpatrick 
  2)  รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินคณุค่า (Judmental Evaluation Model) 
กลุ่มสองนีใ้ห้ความสนใจการตดัสินคณุค่าของสิ่งท่ีถกูประเมิน นกัวิชาการ ได้แก่ Stake Scriven 
และ Provus 
 3)  รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation 
Model) เป็นกลุ่มท่ีมุ่งผลิตสารสนเทศเพ่ือช่วยการตัดสินใจของผู้ บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและมีเหตผุล นกัวิชาการกลุม่นี ้ได้แก่ Stufflebeam และ Alkin 
 การตดัสินวา่รูปแบบการประเมินท่ีจะเลือกน ามาใช้ในการประเมินมีความเหมาะสมเพียงใด
หรือไม่ ควรพิจารณาจากความต้องการสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ชนิดของการตดัสินใจ ข้อจ ากัด
ของรูปแบบหรือการประเมิน ตลอดจนข้อจ ากดัด้านเวลาและเงินทนุ ซึ่งผู้ท าการประเมินอาจเลือก
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะประเมินเพียงรูปแบบเดียวหรืออาจใช้การผสมผสานวิธีการตา่ง ๆ เข้า
ด้วยกันแล้วก าหนดเป็นแนวทางเฉพาะในการประเมินนัน้ ๆ (พิชิต ฤทธ์ิจ ารูญ, 2555: 117) ทัง้นี ้
แบบจ าลองท่ีส าคญัและนิยมใช้ในงานประเมิน ได้แก่ 
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   1)  แบบจ าลองของ Tyler 
   2)  แบบจ าลองของ Cronbach 
   3)  แบบจ าลองของ Stake  
   4)  แบบจ าลองของ Alkin 
   5)  แบบจ าลองของ Provus 
   6)  แบบจ าลองของ Stufflebeam 
   7)  แบบจ าลอง Kirkpatrick 
   8)  แบบจ าลองของ Parker 
   9)  แบบจ าลอง Bushnell 
   10)  แบบจ าลอง ของ Scriven 
   11)  แบบจ าลองของ Warr, Bird และ Rackham 
   12)  แบบจ าลองของ Jackson และ Kulp 
   13)  แบบจ าลอง CPO Model ของ เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี 

รายละเอียดแบบจ าลองและแนวทางการประเมินของแตล่ะแบบมีดงันี ้ 
  1)  แบบจ าลองของ Tyler 
  Tyler (1969 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550) ผู้บุกเบิกแนวคิดการประเมิน
โครงการท่ียึดจดุมุ่งหมาย (Goal Attainment Model or Objective) เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการด้านการศึกษา ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือวตัถุประสงค์ โดยตรวจสอบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ส่วนใดประสบผลส าเร็จให้ใช้ตอ่ไป ส่วนใดไม่ประสบ
ผลส าเร็จควรปรับปรุงแก้ไข โดยน าไปใช้กบักลุม่ประชากรขนาดใหญ่ เพ่ือให้สาธารณชนได้ข้อมลูท่ี
นา่เช่ือเถือ 
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ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองการประเมินของ Tyler 
แหล่งท่ีมา: Tyler, 1936 อ้างถึงใน สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 42. 
 
 จากแนวคิดและรูปแบบขัน้ตอนการประเมินของ Tyler เน้นความชดัเจนของวตัถุประสงค์    
มีจุดเด่นคือความสะดวกและความชัดเจนในการประเมิน  โดยแนวคิดนีย้ังมีอิทธิพลมาจนถึง
ปัจจบุนั เพราะสามารถประเมินเปรียบเทียบกนัได้และง่ายตอ่การน าไปใช้  
 
 

น าผลท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

เปรียบเทียบคะแนน Pretest และ 
คะแนน  Posttest 

ทดสอบหลงัการเรียน 
(Posttest) 

สอนด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

ทดสอบก่อนการเรียน 
(Pretest) 

เขียนจดุมุง่หมายในรูปของ 
จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

ก าหนดจดุมุง่หมายทางการศกึษา 
(ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา) 
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  2)  แบบจ าลองของ Cronbach (Goal and Side Effect Attainment Model)  
 Cronbach (1982 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2550: 43) พฒันาแบบจ าลองของ Tyler 
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในแบบจ าลองของ Tyler จดุเน้นของแบบจ าลองนีเ้ป็นการประเมินเพ่ือสร้าง
สารสนเทศในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงตวันกัเรียน และการจดัการ
บริหาร โดย Cronbach ได้แก้ไขข้อบกพร่องของ Tyler โดยให้มีการประเมินในด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย 
  วิธีการประเมินประกอบด้วย 
  (1)  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาเหมือน Tyler 
  (2)  ประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
 (3)  ประเมินประสิทธิภาพ 
 (4)  ประเมินทศันคต ิ
 (5)  การตดิตามผลหลงัการเรียนรู้  
  3)  แบบจ าลองของ Stake (Countenance Model) 
  Stake (1967 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2550: 43) เสนอแนวคิดการประเมินท่ีเน้น
การตดัสินคณุค่าโดยผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญและเน้นการประเมินท่ีเป็นรูปธรรมและการบรรยาย
สิ่งท่ีถูกประเมินซึ่งเป็นการประเมินใน 3 ประเด็นหลกั คือ ปัจจยัเบือ้งต้น การปฏิบตัิ และผลลพัธ์ 
โดยจ าแนกวิธีการเป็น 2 เมตริกซ์ ประกอบด้วยเมตริกซ์การบรรยายและเมตริกซ์การตดัสินคณุค่า 
ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  เมตริกซ์การบรรยายและเมตริกซ์การตดัสินคณุคา่ 
แหล่งท่ีมา: สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 43. 
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 การใช้เมตริกซ์ทัง้สองเป็นการพิจารณาใน 2 ประเดน็ คือ 
 (1)  การพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเบือ้งต้น การปฏิบตั ิและผลลพัธ์ 
 (2)  การพิจารณาความสอดคล้องระหวา่งสิ่งท่ีคาดหวงัและสว่นของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3  ประเดน็ท่ีประเมินและการพิจารณาความสมัพนัธ์และความสอดคล้อง 
แหล่งท่ีมา: สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 44. 
 
 จากภาพท่ี 2.3 พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบือ้งต้น การปฏิบตัิและ
ผลลพัธ์ทัง้ 3 สว่น ขณะเดียวกนัต้องพิจารณาความสอดคล้องระหวา่งสิ่งท่ีคาดหวงัและสิ่งท่ีเกิดขึน้
จริงด้วย 
 ส าหรับการตดัสินคณุคา่ซึง่เป็นสว่นตดัสินความส าเร็จของโครงการ ผู้ประเมินต้อง
ศกึษามาตรฐานท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบเพ่ือชว่ยตดัสินใจ โดยอาจใช้ เกณฑ์ 2 ประเภท คือ  
 (1)  เกณฑ์สมับรูณ์ (Absolute  Criterion) เป็นเกณฑ์ผู้ประเมินตัง้ไว้ 
 (2)  เกณฑ์สมัพทัธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีได้จากพฤติกรรม
ของกลุ่มโดยผลการประเมินเป็นการเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันท่ีประสบ
ความส าเร็จ ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4  การเปรียบเทียบสมับรูณ์และการเปรียบเทียบสมัพทัธ์ 
แหล่งท่ีมา: สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 44. 
 
  การประเมินตามรูปแบบของ Stake จะได้สารสนเทศครอบคลมุมากกวา่ Tyler แตก่าร
ประเมินยุง่ยากกวา่เน่ืองจากต้องพิจารณาสาระของสิ่งท่ีจะประเมินมากกว่า 
  4)  แบบจ าลองของ Alkin 
  Alkin (1969 อ้างถึงใน สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 44) ได้พฒันาแบบจ าลองการประเมิน
ตามวตัถปุระสงค์ 5 ประเภท ดงันี ้
   (1)  การประเมินเพื่อตดัสินใจหรือก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป็นการประเมินระบบ (System Assessment) ก่อนท ากิจกรรมหรือโครงการ ผลการประเมิน
มกัอยู่ในรูปของการพรรณนา สภาพระบบเปรียบเทียบ สภาพท่ีแท้จริง คาดว่าจะเกิด ตลอดจน
ความต้องการของประชาชน ชมุชน สงัคมท่ีมีตอ่สภาพการณ์ปัจจบุนั 
   (2)  การประเมินเพ่ือการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมิน
ก่อนเร่ิมโครงการเพ่ือพิจารณาตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ 
   (3)   การประ เมิ น การน า ไปใ ช้ห รือด า เนิน โครงการ  (Program 
Implementation) ประเมินเพ่ือค้นหาข้อมูลความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการในทุกด้านรวมถึง
ผลกระทบของโครงการท่ีมีตอ่โครงการอ่ืนเพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุง 

ผลของโครงการ 
ที่ต้องการประเมิน 

ผลของโครงการ 
ที่ต้องการประเมิน 

ABSOLUTE 
COMPARISON 

 

RELATIVE 
COMPARISON 

 

มาตรฐาน 

การตดัสนิใจ 
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   (4)  การประเมินเพ่ือพฒันาปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) 
ประเมินระหวา่งการด าเนินโครงการเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงโครงการ 

(5)  การประเมินเพ่ือการยอมรับผลของโครงการ  (Program Certification) 
เป็นการประเมินเพ่ือตดัสินคณุค่าของโครงการและรวบรวมข้อมูลไว้เพ่ือการปรับปรุงยกเลิกหรือ
ขยายโครงการ 

5)  แบบจ าลอง ของ Provus 
Provus (1971 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 46) ได้สร้างแบบจ าลองท่ี

ประกอบด้วยขัน้ตอนการก าหนดปัจจัยท่ีท าให้เกิดการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและ
ก าหนดผลท่ีคาดหวงัจากการด าเนินงาน การน าปัจจยัท่ีท าให้เกิดการด าเนินงานสู่กระบวนการ
ด าเนินการตามแผน ผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือผลการด าเนินงาน 
การประเมินตามแบบจ าลองของ Provus มีขัน้ตอนดงันี ้

S = Standard  ผู้ประเมินต้องตัง้มาตรฐานของสิ่งท่ีต้องการวดัไว้ก่อน 
P = Performance รวบรวมข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นพฤตกิรรมท่ีชดัเจน 
C = Compare  เปรียบเทียบข้อมลูท่ีรวบรวมมา กบัมาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 
D = Diserepancy ค้นหาความแตกตา่งระหวา่งผลท่ีเกิดขึน้ กบัผลท่ีคาดหวงั 
Decision - Making ผู้ประเมินผลสง่ผลการประเมินให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจ 

6)  แบบจ าลองของ Stufflebeam (CIPP Model) 
Stufflebeam (1967 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานันท์, 2550: 47) พฒันาแบบจ าลองนี ้

โดยมีแนวคิดในการสร้างสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเด็น ตาม
ประเภทของการตดัสินใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ตารางที่  2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจและการน าไปใช้  
ประโยชน์ ตามแบบจ าลองของ Stufflebeam 

 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ การน าไปใช้ประโยชน์ 
Context Evaluation Planning Decision ใช้ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย  

ใช้คดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสม 
Input Evaluation Structuring Decision ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน 

ยทุธวิธี วิธีการ แผนการด าเนินงาน 
Process Evaluation Implementation Decision ติดตามและก ากับการด าเนินงานตาม

แผนป รั บป รุ ง วิ ธี ก า รด า เ นิ น ง าน 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

Product Evaluation Recycling Decision ยตุ ิชะลอ หรือขยายโครงการ 
 

 
แหล่งท่ีมา : สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 47. 
 

 Stufflebeam (1967 อ้างถึงใน สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 2544: 186) พฒันารูปแบบ
การประเมินโดยก าหนดขอบเขตการด าเนินโครงการอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมมากท่ีสดุ
ซึ่งครอบคลุมการประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเข้า (Input Evaluation) 
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ดงันี ้ 
   (1)  การประเมินบริบทเป็นการประเมินผลพืน้ฐานเก่ียวกับการค้นหา
สารสนเทศเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาเป้าหมายโครงการ เชน่ ข้อมลูสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหา เป็นต้น 
  (2)  การประเมินปัจจัยน าเข้าเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ค้นหาสิ่งท่ีเอือ้ตอ่การบรรลเุป้าหมายของโครงการเช่น เงินทนุ บคุลากร ผู้ รับบริการผู้ ให้บริการและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
  (3)  การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ค้นหาสารสนเทศ แนวทางหรือวิธีปฏิบตัสิ าหรับโครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
  (4)  การประเมินผลผลิตหรือผลลพัธ์ เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายใน
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลผลิตจากโครงการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ว่าเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ โดยมีผลการประเมินบริบทปัจจยัเข้าและกระบวนการร่วมด้วย 
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ภาพท่ี 2.5  รูปแบบการประเมินท่ีชว่ยในการตดัสินใจของ Stufflebeam 

แหล่งท่ีมา: สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 2544: 186. 
 
  7)  แบบจ าลองของ Kirkpatrick 
  Kirkpatrick (1975 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2550: 48) เสนอแนวคิดการประเมินผล
การฝึกอบรมใน 4 ด้าน ดงันี ้
   (1)  ปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้ เข้าอบรมท่ีมีตอ่การจดัอบรมในประเด็นตา่ง ๆ 
เชน่ อาคาร สถานท่ี วสัด ุอปุกรณ์ วิทยากร หลกัสตูรการฝึกอบรม  เป็นต้น 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสนิใจ 

ประเมินสภาวะแวดล้อม 

 (Context Evaluation) 
วตัถปุระสงค์ 

โครงการ 

ประเมินปัจจยัหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation) 

 

 

 
 

น าโครงการสูก่ารปฏิบตัิ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จดุแขง็และจดุออ่นของโครงการ 

วิธีการ 

และกลวิธีด าเนินโครงการ 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

 

 

ประเมินผลผลติหรือผลลพัธ์ 

(Product Evaluation) 
 

 

 

ปรับขยายโครงการ 
ยตุิโครงการ 

ยกระดบัเป็นโครงการประจ า 
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   (2)  การเรียนรู้ (Learning) ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้อะไรจากโครงการ 
  (3)   พฤติกรรม (Behavior) เ ป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการฝึกอบรม 
  (4)  ผลลพัธ์ (Outcomes) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์การ 
เชน่ องค์การมีผลประกอบการดีขึน้ เป็นต้น 

  8)  แบบจ าลองของ Parker 
  Parker (1973 อ้างถึงใน ณฎัฐ์พนัธ์ เขจรนนัทน์, 2543: 45 - 47) เสนอแบบจ าลอง
การประเมินผลการฝึกอบรม ใน 4 มิต ิได้แก่ 
  (1)  การปฏิบตัิงาน (Job Performance) คือการประเมินการเปล่ียนแปลง
ผลการปฏิบตังิานภายหลงัการอบรม 

(2)  การปฏิบตัิงานกลุ่ม (Group Performance) คือการประเมินผลการ
ฝึกอบรมท่ีมีตอ่กลุม่ท่ีผู้ เข้าอบรมเก่ียวข้องด้วย 

(3)  ความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรม (Participants’s Satisfaction) คือ 
การประเมินความรู้สกึในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 

(4)  ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม (Participants’s Knowledgegained) 
  9)  แบบจ าลองของ Bushnell (IPOO) 
 David Bushnell (1990 อ้างถึงใน สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2554: 87) เสนอแบบจ าลอง
กระบวนการฝึกอบรมซึง่ประกอบด้วย  

(1)  ปัจจัยเข้า (Input) เป็นการประเมินส่วนประกอบทัง้หมด ได้แก่ 
คณุสมบตัขิองผู้ เข้าอบรมและวิทยากร วสัดอุปุกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น 

(2)  กระบวนการ (Process) เป็นการประเมินวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
การก าหนดมาตรฐานการอบรม การเลือกรูปแบบการฝึกอบรม เป็นต้น 

(3)  ผลผลิต (Output) ประกอบด้วยความรู้สึกของผู้ เข้าอบรมท่ีมีต่อ
โครงการ รวมทัง้ความรู้และทกัษะท่ีได้รับซึง่สง่ผลตอ่การปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

(4)  ผลลพัธ์ (Outcome) เป็นการตดิตามการเปล่ียนแปลงการปฏิบตัิงาน
และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์การ 
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แบบจ าลองกระบวนการตามแบบ IPOO ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลการฝึกอบรม 
ดงัรูปภาพ 2.6 

 

 
ภาพท่ี 2.6  รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวทางของ IPOO 
แหล่งท่ีมา: สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2554: 87. 

 
10)  แบบจ าลองของ Scriven 
Scriven (1967 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจ ารูญ, 2555) มีแนวคดิการประเมินผล โดยมี

จดุมุง่หมายหลกั 2 ประการ คือ 
(1)  การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน

ขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยู่ มุ่งตรวจสอบ ควบคมุ ก ากบัดแูลการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน
ของแผนการด าเนินงาน ตลอดจนการศกึษาความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องตา่ง ๆ ใน
ระหว่างด าเนินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแก้ไข ดงันัน้ จึงควรเป็นการประเมิน
โดยบคุคลภายในองค์การ (Internal Evaluation)  
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(2)  Summative Evaluation หรือการประเมินหลงัจากสิน้สดุโครงการ
แล้วเพ่ือตรวจสอบว่าโครงการประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
หรือคุ้มคา่เพียงใด ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจว่าควรยตุิโครงการหรือด าเนิน
โครงการต่อไป หรือปรับขยายโครงการในช่วงต่อไป โดยผู้ ประเมินควรเป็นบุคคลภายนอก 
(External Evaluation)  

11)  แบบจ าลองของ Warr, Bird and Rackham (CIRO) 
Warr, Bird and Rackham (1970 อ้างถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2547: 49) 

เสนอแนวคิดเชิงบรูณาการระหว่างการประเมินผลโครงการฝึกอบรมและการประเมินผลโครงการ
ทัว่ไป มีองค์ประกอบดงันี ้
 (1)  บริบท (Context) ประกอบด้วยการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 (2)  ปัจจัยน าเข้า (Input) ประเมินทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือ
พิจารณาทางเลือกให้บรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุ 
 (3)  ปฏิกิริยา (Reaction) หรือความรู้สกึท่ีมีตอ่การจดัอบรม 
 (4)  ผลลพัธ์ (Outcomes) ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในระดบับุคคล
และระดบัองค์กรภายหลงัการเข้าอบรม 

12)  แบบจ าลองของ Jackson and Kulp 
 Jackson and Kulp (1979 อ้างถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2547: 47) เสนอ
แนวคดิการประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะผลลพัธ์ ดงันี ้
 (1)  ผลลพัธ์ทางปฏิกิริยา (Reaction Outcomes) ประเมินความรู้สึกของ
ผู้ เข้ารับการอบรมตอ่การจดัอบรมในด้านตา่ง ๆ  
 (2)  ผลลพัธ์ทางความสามารถ (Capability Outcomes) ประเมินความ
คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดจากการอบรม 
 (3)  ผลลพัธ์ทางการประยกุต์ (Application Outcomes) ประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบตังิานจริงภายหลงัการอบรม 
 (4)  ผลลพัธ์ความคุ้มค่า (Worth Outcomes) เปรียบเทียบประโยชน์ท่ี
ได้รับกบังบประมาณหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัโครงการ 
  13)  แบบจ าลองของ เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี (CPO Model) 
 เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี (2546: 305) ได้พฒันาแบบจ าลองการประเมินโครงการ
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในประเทศไทยได้โดยตรง แสดงดงัภาพท่ี 2.7 
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1. ปัจจัยพืน้ฐานด้านสภาวะแวดล้อม 

(Context)ความสอดคล้อง 

ความต้องการที่
จ าเป็นของโครงการ 

ความเป็นไปได้ 
ของโครงการ 

วตัถปุระสงค์ 
ของโครงการ 

ความพร้อม 
และทรัพยากร 

2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ 

(Process) 

กิจกรรมของ 
โครงการ 

ช่วงเวลาที ่
ด าเนินการ 

ความสอดคล้องของกิจกรรมและเวลา 

3. ผลผลิตของโครงการ 

(Outcome) 

ผลรวม 
ผลกระทบ 
คณุคา่และ 
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  แสดงแบบจ าลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) 
แหล่งท่ีมา: เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546: 306. 
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 หมายเหต:ุ สญัลกัษณ์ท่ีใช้ ดงันี ้
 ........... หมายถึง เส้นแบง่ระหวา่งองค์ประกอบ ซึง่แยกกนัไมเ่ดด็ขาด 

หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแตล่ะองค์ประกอบในลกัษณะของการส่ือสารแบบ 
 สองทางอยา่งครบวงจร 
 C หมายถึง Context 
 P หมายถึง Process 
 O หมายถึง Outcome 
 จากรูปแบบข้างต้น (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546: 307) พบว่าแบบจ าลอง 
“CPO” (CPO’S Evaluation Model) ประกอบด้วย 3 สว่นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกนัตามล าดบั ดงันี ้ 
 (1)  ปัจจยัพืน้ฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) หมายถึง 
บริบทท่ีเก่ียวข้องกับโครงการทัง้หมด เช่น ปัจจยัทางการเมือง สงัคม วฒันธรรมรวมถึงปัจจยัทาง
กายภาพและทางด้านจิตใจ เป็นต้น โดยประเมินสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อโครงการ
หรือไมอ่ยา่งไร 
 (2)  กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) หมายถึง 
ขัน้ตอนหรือวิธีการท่ีจะต้องปฏิบตัิตามล าดบัก่อนหลังอย่างเป็นระบบและครบวงจรในช่วงการ
ด าเนินโครงการ กระบวนการปฏิบตัริะหวา่งด าเนินโครงการอาจแตกตา่งกนับ้างตามเป้าหมายของ
แต่ละโครงการ ส าหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมีองค์ประกอบท่ีส าคัญซึ่งจ าเป็นต้อง
พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงความสอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใดและช่วงเวลาการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ทราบว่า 
ช่วงเวลาด าเนินโครงการด้านกิจกรรม มีความเหมาะสมเพียงใดและช่วงเวลาท่ีก าหนดสามารถ
ปรับเปล่ียนไปจากเดมิตามความจ าเป็นหรือไม ่ 
 (3)  ผลผลิตของโครงการ (Outcome) หมายถึง ผลงานหรือผลท่ีได้รับ
จากโครงการ โดยแบง่ผลงานออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม เป็นผลท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจากกิจกรรม
ของโครงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบเป็นผลท่ีตามมาจากการด าเนินโครงการทัง้
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงจากการคาดหวังไว้และไม่ได้คาดหวังไว้ด้วย  ส่วนคุณค่าหรือ
ประโยชน์คือคุณค่าหรือความส าคญัของผลท่ีได้จากการประเมินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจหรือเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 

   สรุป รูปแบบจ าลองการประเมินถกูน ามาใช้ประเมินผลโครงการหรือแผนงาน โดย
มีคณุสมบตัิเฉพาะและมีจดุเน้นในตวัเอง โดยขึน้อยู่กบัผู้ศกึษาหรือผู้ประเมินว่าจะยึดแบบจ าลอง
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ใดแบบจ าลองหนึ่งท่ีเหมาะสมกับโครงการท่ีจะประเมินหรืออาจน าส่วนดีจากแต่ละแบบมา
ผสมผสานร่วมกนัหรือประยกุต์ใช้ในโครงการท่ีจะประเมินก็สามารถท าได้ 

 
 2.1.11  ประโยชน์และแนวทางการเลือกใช้แบบจ าลอง 
 แบบจ าลองหรือรูปแบบการประเมินมีประโยชน์ส าคญั 4 ประการ (พิสณุ ฟองศรี, 2549: 49) 
กลา่วคือ 
  1)  ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดการประเมิน การเรียนรู้รูปแบบการ
ประเมินท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้
อยา่งเหมาะสมกบัสิ่งท่ีมุง่ประเมิน 
  2)  ช่วยให้การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมินมีความคมชดัและครอบคลุม 
เน่ืองจากรูปแบบการประเมินแตล่ะแบบมีกรอบความคดิเชิงเหตผุล การเลือกหรือประยกุต์ใช้แตล่ะ
รูปแบบสามารถจะก าหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกบัรูปแบบนัน้ได้ 
  3)  ชว่ยให้ก าหนดตวัแปรหรือประเดน็ส าคญัในการประเมินได้อยา่งชดัเจน 
  4)  ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบครอบคลุมเป็นท่ียอมรับและส่ือ
ความหมายได้ชดัเจน  
 แนวคิดการเลือกใช้รูปแบบมีสมมตุิฐานการเลือก (ศิริชยั กาญจนวสี, 2552: 128 - 129) 
ดงันี ้
  1)  แบบจ าลองท่ีเน้นการตัดสินใจ เป็นรูปแบบท่ีสนับสนุนหลักการน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ได้ดีกวา่แบบจ าลองท่ีเน้นการตดัสินคณุคา่ 
  2)  แบบจ าลองท่ีเน้นการตดัสินใจ เหมาะสมกับผู้บริหารหรือผู้ ใช้ผลประเมินท่ีมี
ความสามารถเชิงวิชาการสูง เน่ืองจากผู้ ใช้ผลการประเมินต้องเป็นผู้ วินิจฉัยคุณค่าด้วยตนเอง
อยา่งถกูต้องก่อนน าผลการประเมินไปใช้ 

  3)  แบบจ าลองท่ีเน้นการตดัสินคณุคา่ เหมาะสมกบันกัประเมินท่ีมีความสามารถ
เชิงวิชาการสงูและผู้ เช่ียวชาญ เพราะสามารถวินิจฉยัคณุคา่ได้อยา่งถกูต้องมากกวา่ผู้ใช้ผลการประเมิน 
  4)  การประเมินด้วยวิธีธรรมชาตสิามารถสนองความต้องการสารสนเทศได้ดี แตมี่
ปัญหาด้านความน่าเช่ือถือของผลการประเมิน ในขณะท่ีการประเมินเชิงระบบให้ผลการประเมินท่ี
นา่เช่ือถือกว่า 
  5)  สถานการณ์ของการประเมินจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาทัง้จากผู้ใช้ผลการประเมิน นกัประเมิน และสิ่งท่ีต้องการประเมิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม  
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สรุป รูปแบบหรือแบบจ าลอง (Model) เป็นสิ่งท่ีสร้างจากแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือถ่ายทอดให้
เข้าใจง่าย น าไปปฏิบตัิได้ แต่ละรูปแบบมีจดุเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป หน้าท่ีของนกัประเมินควร
ท าความเข้าใจเพ่ือเลือกใช้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมกบัประเดน็การประเมิน  

 
2.1.12  ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 

 สมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต (2526: 124 ) กล่าวถึงการปฏิบตัิงานโครงการประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  
คือ (1) การวางแผน  (2) การปฏิบตัติามแผน  และ(3) การประเมินโครงการแสดง  ดงัภาพท่ี 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8  ขัน้ตอนการปฏิบตังิานโครงการ 
แหล่งที่มา: สมศกัดิ ์สวุรรณสจุริต, 2526: 124. 
 

 การประเมินโครงการเป็นขัน้ตอนท่ีสาม เป็นกระบวนการส าคญัท่ีขาดไม่ได้ในการบริหาร
โครงการ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายของโครงการได้บรรลุไปมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 สวุิมล ตริกานนัท์ (2550: 13) ระบถุึงการด าเนินการประเมินขัน้ตอนโดยละเอียดขึน้อยู่กบั
สิ่งท่ีจะประเมินและประเภทของการประเมิน โดยเร่ิมต้นจากการศึกษารายละเอียดของสิ่งท่ีถูก
ประเมิน ศกึษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ก าหนดตวัชีว้ดั ออกแบบการประเมิน พฒันา
ตวัชีว้ดั เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู แปลผลและสรุปผล จนถึงการเขียนรายงานการประเมิน  
ดงัแสดงตามภาพท่ี 2.9 
 

1. การวางแผน 

2. การปฏิบตัิตามแผน 3. การประเมินโครงการ 
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ภาพท่ี 2.9  ขัน้ตอนการประเมิน 
แหล่งท่ีมา: สวุิมล ตริกานนัท์, 2550: 14. 

เขียนรายงาน 

จดัท าข้อเสนอแนะในการใช้ผลการประเมิน 

แปลผลและสรุปผล 

วิเคราะห์ข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

1. สร้างเคร่ืองมือ 2. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 3. เก็บข้อมูล 

ศกึษารายละเอียดของสิง่ทีถ่กูประเมิน 

(การวิเคราะห์โครงการ) 
ศกึษาความต้องการของผู้ใช้ 

ผลการประเมิน 

ก าหนดประเด็นในการประเมิน 

ก าหนดตวัชีว้ดั 

พฒันาตวัชีว้ดั 

1. ก าหนดแหลง่ข้อมลู 2. ก าหนดเคร่ืองมือ 3. ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตวัชีว้ดั 
 

ออกแบบการประเมิน 

1. ออกแบบการสุม่ตวัอยา่ง 2. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลู 3.ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

ทฤษฎีและโมเดล
การประเมิน 
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สรุป การประเมินโครงการสามารถใช้ประเมินการด าเนินงานได้ทัง้โครงการ แผนงาน 
นโยบาย องค์กร มีธรรมชาติต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มักมีขัน้ตอนส าคญัร่วมกัน โดยเร่ิมจากศึกษา
วิเคราะห์โครงการท่ีจะประเมิน ระบปุระเด็นหลกัการหรือเหตผุลท่ีจะต้องท าการประเมินโครงการนัน้ ๆ 
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินให้ชดัเจนครอบคลุม ออกแบบการประเมิน พฒันาเคร่ืองมือ
และเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและขัน้ตอนสดุท้ายคือการเขียนรายงานการประเมินส าหรับ
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มคา่  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

 
 2.2.1  ความหมายของการฝึกอบรม 
 Good (1973) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการช่วยให้บคุคลอ่ืนมีทกัษะใน
การเรียนรู้และจดัขึน้ภายใต้สภาวะเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่  
  เครือวลัย์ ลิ่มอภิชาต (2531: 2) ให้ความหมายการฝึกอบรมและการพฒันา คือ กิจกรรม
การเรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคลเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะหรือความ
ช านาญการ รวมถึงทศันคตอินัเหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและ
ทศันคตเิพ่ือการปฏิบตังิานในหน้าท่ี เพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบตัิงานให้อยู่ในระดบัสงูขึน้และท าให้
บคุคลมีความก้าวหน้าในงาน 
 สมคดิ บางโม (2538: 14) กลา่ววา่ การฝึกอบรม คือ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานของบคุคล โดยมุ่งเพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารยกมาตรฐานการท างานให้สงูขึน้ ท าให้บคุคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
และองค์การบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 สมชาย กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2552: 14) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม
คือ กระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ และทศันคติ ท่ี
ดีในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจนเกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากความหมายของการฝึกอบรมท่ีนกัวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปว่า การฝึกอบรมและ
การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีท าให้บคุคลเกิดการเรียนรู้และพฒันาทัง้ในความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) ทศันคติ (Attitude) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอ่หนว่ยงานและองค์การในภาพรวม 
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 2.2.2  จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
 ทวีป อภิสิทธ์ิ (2536: 24 - 26) กล่าวถึง จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรมของแตล่ะโครงการ
ยอ่มมีความมุง่หมายท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป แตโ่ดยทัว่ไปมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ดงันี ้ 
  1)  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และแนวคดิใหม ่ๆ  
  2)  เพ่ือเพิ่มทกัษะความช านาญและประสบการณ์ใหม ่ๆ  
  3)  เพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมให้เหมาะสม 
  4)  เพ่ือเปล่ียนเจตคตใิห้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์การ 
  5)  เพ่ือจงูใจบคุลากรให้ปฏิบตังิานให้ดีขึน้ 
 Beach (1970: 375) ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมว่าเป็นกระบวนการท่ีจดัขึน้เพ่ือให้บคุคลได้
เรียนรู้และมีทกัษะโดยมีจดุมุง่หมายในการฝึกอบรมอย่างใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เพ่ือชว่ยป้องกนัปัญหา 
2)  เพ่ือชว่ยแก้ปัญหา 
3)  เพ่ือสง่เสริม/สร้างวิทยาการอนัทนัสมยั 
4)  เพ่ือประหยดัรายจา่ย 
5)  เพ่ือลดการเสียเวลาการท างานในการเรียนรู้เพิ่มเตมิประสบการณ์ 
6)  เพ่ือสร้างความสามคัคีระหวา่งพนกังานในหนว่ยงาน 
7)  เพ่ือพฒันาบคุลิกภาพและภาวการณ์เป็นผู้น า 
8)  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตลอดชีพ 

 
 2.2.3  กระบวนการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีต้องด าเนินงานตามล าดบัตามขัน้ตอนอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระบบ โดยพิจารณาถึงปัจจยัน าเข้า การด าเนินงานท่ีมีกระบวนการ มีผลผลิตและมีข้อมลูย้อนกลบั
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ขัน้ตอนของกระบวนการฝึกอบรม (วิน เชือ้โพธ์ิหกั, 2537: 24 - 34) ประกอบด้วย 
  1)  การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
  2)  การสร้างหลกัสูตร ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การเลือกเนือ้หา การจดัล าดบั
เนือ้หา และการก าหนดการฝึกอบรม 
  3)  การเสริมหลกัสูตร ได้แก่ การก าหนดและการคดัเลือกวิทยากร ผู้ ฝึกอบรมการ
ก าหนดสถานท่ีสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการก าหนดและการจดัหางบประมาณ 
  4)  การด าเนินการฝึกอบรม 
  5)  การประเมินผล และการตดิตามผลการฝึกอบรม  
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 2.2.4  ระบบการฝึกอบรม 
 ระบบการฝึกอบรมเป็นการด าเนินการโดยพิจารณาหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ระหว่างกัน
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการท่ีมีสิ่งท่ีน าเข้าไป” (Input) 
มีกระบวนการ (Process) มีผลท่ีออกมา (Output) และต้องมีการป้อนกลบั (Feedback) อย่างตอ่เน่ือง 
ทกุกระบวนการต้องมีการกระท าตอ่เน่ืองเป็นระบบและมีความส าคญัทกุกระบวนการ  
 องค์ประกอบของระบบการฝึกอบรมประกอบด้วย 5 ประการ (กุลธน ธนาพงศธร และคณะ, 
2531: 354) ได้แก่ 
  1)  ปัจจยัน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 
    (1)  คน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุของระบบการฝึกอบรม บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
การฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม วิทยากรและผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
  (2)  งบประมาณ การฝึกอบรมนับว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ท่ีต้องอาศยั
งบประมาณในแตล่ะครัง้ไมม่ากก็น้อย เพ่ือน ามาใช้ในการฝึกอบรม 
  (3)  วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการฝึกอบรม เช่น เอกสาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังานสิ่งท่ีประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น 
  (4)  การจัดการในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับการฝึกอบรม เช่น การจัดท าแผน 
การควบคมุการฝึกอบรมและการจดัท าโครงการฝึกอบรม 
   2)  กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) จะท าหน้าท่ีเปล่ียนปัจจัย
น าเข้าให้เป็นปัจจยัน าออก ดงันัน้ กระบวนการแปรสภาพจึงมีความส าคญัตอ่ผลส าเร็จของระบบ
เป็นส่วนรวม ระบบจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดขึน้อยู่กบัตวักระบวนการแปรสภาพ
เป็นส าคญั โดยตวักระบวนการในท่ีนีคื้อการฝึกอบรม อาจเป็นกระบวนการฝึกอบรม ประเภทการ
ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม เป็นต้น ซึง่เม่ือมีการด าเนินการแล้วจะท าให้ได้ปัจจยัน าออก 
  3)  ปัจจยัน าออก (Outputs) คือผลของการฝึกอบรม เม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส าเร็จการ
ฝึกอบรมแล้ว ผลของการฝึกอบรมก็คือต้องการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติท่ีดีเพ่ือ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และน าความรู้ทักษะไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตัติอ่ไป 
   4)  ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ได้แก่ กิจกรรมการประเมินผลและการติดตามผล          
การฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงการฝึกอบรมต่อไปและให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมนัน้
ได้ผลตามต้องการ 
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  5)  สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลยิ่งต่อการเปล่ียนแปลง
ภายในระบบ เพราะระบบฝึกอบรมเป็นระบบเปิดท่ีต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ เช่น ระบบ
ท่ีใหญ่กว่านโยบายขององค์การ ค่านิยม ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ทัศนคติของ
ผู้ บังคับบัญชา เป็นต้น สิ่งเหล่านีห้ากมีการเปล่ียนแปลงไปย่อมท าให้การฝึกอบรมมีการ
เปล่ียนแปลงไปด้วย ดงันัน้ ในแง่ของการเจริญเติบโตของระบบการฝึกอบรมแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
กิจกรรมทกุอยา่งภายในระบบจะต้องปรับตวัเองให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมด้วย 
  การฝึกอบรมเชิงระบบ สามารถแสดงภาพความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ ใน
ระบบการฝึกอบรม ดงัภาพท่ี 2.10 

 
ภาพท่ี 2.10  แสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบระบบการฝึกอบรม 
แหล่งท่ีมา: กลุธน ธนาพงศธร และคณะ, 2531: 355. 
 
 
 
 

 

 
สภาพแวดล้อม 

กระบวนการแปรสภาพ 
- กระบวนการฝึกอบรม 
- วิธีการ 
- ประเภท 
- อ่ืน ๆ 

ปัจจัยน าเข้า 
- คน 
- เงิน 
- วสัด ุ 
- การจดัการ 

ปัจจัยน าออก 
- เพิ่มความรู้ 
- เพิ่มทกัษะ 
- เปล่ียนทศันคติ 

 
 

  
ข้อมูลย้อนกลับ 
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 2.2.5  การฝึกอบรมวิชาชีพ 
การฝึกอบรมวิชาชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal 

Education) ซึง่ด าเนินการโดยหลายหนว่ยงานท่ีมีการจดัหลกัสตูร ระยะเวลาการเรียน การวดั และ
ประเมินผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้ เรียน โดยไม่จ ากัดอาย ุ
รูปแบบการเรียน การสอน หรือสถานท่ี ซึง่เป็นกระบวนการหนึ่งในวงจรการศกึษาตลอดชีวิต โดยมี
หลักการท่ีจะพัฒนาประชาชนให้สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพ โดยใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปัญหาการว่างงาน และ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิตลอดจนนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งพฒันาคน
ให้มีศกัยภาพ มีความรู้และทกัษะสามารถประกอบอาชีพท่ีต้องการได้หรือเสริมอาชีพเดิมท่ีมีอยู่
เพ่ือการน าไปสู่ความอยู่ดีกินดีและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ หลกัสตูรวิชาอาชีพซึ่งเป็นหลกัสตูรท่ีใช้ใน
การจดัการศกึษาวิชาอาชีพการศกึษานอกระบบ มี 2 ประเภท (กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 
2544 ก: 16 - 17 อ้างถึงใน ชมพนูทุ จารีบรูณภาพ, 2547: 24 - 25) กล่าวคือ 

1)  หลกัสตูรระยะสัน้ (Not-Certificate) ได้แก่ 
 (1)  กลุ่มสนใจวิชาชีพ เป็นการให้ความรู้และทักษะอาชีพแก่ประชาชน

ผู้สนใจทัว่ไป ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบตัไิมเ่กิน 30 ชัว่โมงก็สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

(2)  หลักสูตรวิชาอาชีพระยะสัน้ เป็นการให้ความรู้และทักษะอาชีพแก่
ประชาชนทัว่ไป ให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึน้ การเรียนอาชีพแต่ละอาชีพอาจมีหลายเร่ือง ผู้ เรียน
สามารถเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีต้องการหรือทุกเร่ืองในอาชีพนัน้ ๆ ได้ โดยในแต่ละเร่ืองสามารถ
เรียนจบในตวัเอง เม่ือจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งการใช้เวลาเรียนจะมีระยะเวลามาก
น้อยตา่งกนั  

2)  หลักสูตรต่อเน่ือง (Certificate) เป็นหลักสูตรวิชาอาชีพท่ีต่อเน่ืองส าหรับ
กลุม่เป้าหมายนอกระบบ ดงันี ้

(1)  หลกัสตูรประกาศนียบตัรอาชีพ (ปอ.) พทุธศกัราช 2533 กล่าวคือเป็น
หลกัสูตรท่ีจดัให้ผู้ จบการศึกษาระดบัประถมศกึษา (ป.6) แล้ว และต้องการประกอบอาชีพอยู่กับ
บ้านให้มีรายได้มีอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละคนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นัน้ ๆ ซึง่เม่ือเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบตัรเทียบเทา่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
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  (2)  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2539 (กศน./ปวช.) เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนเข้ารับ
การศกึษาตอ่ 

โดยหลักสูตรวิชาอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส .) และระดับ
อนปุริญญาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้มีการ
โอนผลการเรียนและสามารถยกระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได้ 

 
2.2.6  จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ 
การฝึกอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของหน่วยงาน                 

แต่ส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกหน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างกว้างและครอบคลุมทุกด้าน 
ตัง้แตก่ารสร้างทกัษะให้สามารถประกอบอาชีพได้  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเอง 

สนุทร สนุนัท์ชยั (2529: 121 - 122) อธิบายจดุมุง่หมายการฝึกอบรมอาชีพไว้ 3 ประการ คือ 
1)  การฝึกอาชีพเพ่ือการจ้างงาน (Job Training หรือ Training for Employment) 

มุ่งเน้นฝึกทักษะให้ประชาชน เพ่ือสนองความต้องการแรงงานด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการ
บริการ เชน่ ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ ชา่งกลโรงงาน ชา่งโลหะแผน่ และชา่งเช่ือม เป็นต้น 

2)  การฝึกเพ่ือประกอบอาชีพอิสระ (Training for Self-Employment) มุ่งเน้นการ
ฝึกให้ประชาชนมีทกัษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในชนบทมีงานท าภายในท้องถ่ิน
เป็นการชว่ยลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ การฝึกอาชีพ
ประเภทนี ้ได้แก่ ชา่งตดัเย็บเสือ้ผ้า ชา่งซอ่มเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก การท าดอกไม้ประดษิฐ์ เป็นต้น  

3)  การฝึกอาชีพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง  (Training for Self-
Improvement) ไม่มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการฝึกน าความรู้หรือทกัษะไปใช้ประกอบอาชีพ แตน่ าความรู้
หรือทกัษะไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของตนเอง เช่น การตดัเย็บเสือ้ผ้าเบือ้งต้น การซ่อม
อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น 

บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ (2541: 13) สรุปจุดมุ่งหมายการฝึกอบรมอาชีพท่ีด าเนินการโดย
หนว่ยงานภาครัฐ ดงันี ้

1)  เพ่ือจดัการศึกษาและฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพให้ผู้ เรียนมีทักษะท่ีดีเพียงพอต่อ
การท างานและประกอบอาชีพ 
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2)  เพ่ืออบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนท่ีว่างงานหรือยังไม่มีงานท าก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และฝึกทกัษะฝีมือแรงงานเพิ่มเติมให้ผู้ ท่ีมีงานท าอยู่แล้ว เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
อาชีพของตนให้ดียิ่งขึน้ 

3)  เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนนอกเหนือไปจากการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน
และเยาวชนทัว่ไป รวมทัง้เกษตรกร เพ่ือให้มีการพฒันาตนเอง คณุภาพชีวิต อาชีพและสงัคม 

4)  เพ่ือพฒันาประชาชนผู้ทกุข์ยากเดือดร้อน ผู้ มีรายได้น้อย ผู้ขาดโอกาสทางการศกึษา
ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะด้านอาชีพท่ีจะน าไปชว่ยตนเองและครอบครัว 

5)  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
ท่ีได้ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนให้เป็นพืน้ฐานในการ
พฒันาชมุชน  

6)  เพ่ือเป็นการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ท าให้มีรายได้มัน่คงมีการพฒันาคณุภาพชีวิตให้สงูขึน้ 

7)  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนและเกษตรกรทัว่ไปให้
สามารถท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด รวมถึงยกระดบัฐานะและคณุภาพชีวิตประชาชนให้สงูขึน้ทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 

สุกฤตา แคนยุกต์ (2553: 36) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมอาชีพเป็นการให้
โอกาสแก่บุคคลทั่วไปในสังคมให้ได้รับการพัฒนาฝีมือด้านต่าง ๆ ตามความสนใจหรือ
ความสามารถ ดงันี ้

1)  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศและมีปริมาณเพียงพอในสาขาอาชีพตา่ง ๆ  

2)  เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงาน การท างานต ่าระดบั ทัง้ทางด้านรายได้และเวลาท างาน 
3)  เพ่ือเพิ่มโอกาสในการยกระดบัฝีมือแรงงาน 
4)  เพ่ือสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

อยา่งรวดเร็ว 
5)  เพ่ือสร้างระบบและกลไกการประสานงานฝึกอาชีพระยะสัน้ให้ครบวงจร 

 
2.2.7  แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ขตัติยา กรรณสตู จิระวฒัน์ วงศ์วสัดิวฒัน์ และจิระพร บรูณสิน (2527: 2 - 11) กล่าวถึง

การฝึกอบรมวิชาชีพคือการให้ความรู้ด้านอาชีพท่ีท าในรูปแบบของการศกึษานอกระบบโรงเรียน
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ไม่เข้มงวดในความรู้พืน้ฐานขัน้ต ่ามากนกัและมีช่วงเวลาเรียนท่ีสัน้กว่าหนึ่งปีการศกึษา การเรียน
การสอนจบในตวัเอง (Terminal) และหลกัสตูรแคบกว่า คือเน้นเฉพาะด้านอาชีพ ให้น า้หนกัด้านปฏิบตัิ
มากกวา่ทฤษฎี เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ทนัทีตามระดบัฝีมือ 

สนุนัทา บญุสิทธ์ิ (2532: 22 - 27) อธิบายถึงการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การศกึษานอกโรงเรียน เป็นบริการท่ีจดัขึน้นอกระบบการศกึษาในโรงเรียนภาคปกติ เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถด้านความรู้ทั่วไปของวิชาชีพ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เป็นการ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างานและด ารงชีวิตในลกัษณะของการจดั
การศกึษาตามความต้องการและความพร้อมของประชาชน มุ่งให้ผู้ เรียนเห็นช่องทางและมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพหรือเสริมอาชีพเดิมท่ีท าอยู่ อนัจะน าไปสู่ความอยู่ดีกินดีหรือเป็นแนวทางเลือก
อาชีพตามความต้องการของตนเอง อีกทัง้ยังสามารถท าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่
ครอบครัวด้วย 

อจัฉราภรณ์  โค้วคชาภรณ์ (2539: 39 - 43) กล่าวถึงการจดัการศกึษานอกโรงเรียนสาย
อาชีพเป็นการให้การศึกษาด้านอาชีพแก่ประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีขาดโอกาส เพ่ือให้เห็น
ช่องทางประกอบอาชีพ คิดและแก้ปัญหาเป็น  มีความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดีในการท างาน การ
ประกอบอาชีพ หรือรับจ้างในตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ชมุชน โดยจดัหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสภาพความ
ต้องการของบคุคลและชมุชน จ าแนกรูปแบบจดัการศกึษาวิชาอาชีพระยะสัน้ออกเป็น 4 แบบ ดงันี ้

1)  การฝึกอาชีพระยะสัน้แบบชัน้เรียน จดัสอนโดยใช้สถานท่ีของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการท่ีมีอปุกรณ์การสอนและครูอาจารย์พร้อมอยู่แล้ว มีลกัษณะยืดหยุ่นตามสภาพ
ฤดกูาล แสวงหาความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เป็นครัง้คราวตาม
ต้องการและความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 300 ชั่วโมงตาม
ความเหมาะสมของแตล่ะวิชา 

2)  การฝึกอาชีพเคล่ือนท่ี จัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีออกไปสอน
ประชาชนในชนบทหรือหมู่บ้านห่างไกลหรือเปิดท าการสอน โดยจัดหาวิทยากรในท้องถ่ินเป็น
ผู้สอน ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 300 ชัว่โมง ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาชีพ การจดักลุ่มพฒันา
อาชีพเป็นการรวมกลุ่มการฝึกอาชีพใดอาชีพหนึ่ง โดยมีกระบวนการฝึกท่ีครบวงจรของการ
ประกอบอาชีพ เร่ิมตัง้แตก่ารศกึษาหาข้อมลูเพื่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ 

3)  การฝึกทกัษะและลงมือประกอบอาชีพไปพร้อมกับการเรียน ใช้หลกัสตูรระยะสัน้ ๆ 
เป็นเร่ืองเดียวจบในตวั 
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4)  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือสร้างงานอาชีพในชนบท (กศ.อช.) เป็น
โครงการทดลองจดัการศกึษาด้านอาชีพ เพ่ือสง่เสริมการมีงานท าในชนบท โดยได้รับการสนบัสนนุ
จากส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (UNDP) พฒันายทุธศาสตร์ในการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับสภาพการประกอบอาชีพในชนบท ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการด้านอาชีพท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย การพฒันาหลกัสูตรและส่ือตามความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจดัฝึกอบรมวิชาชีพโดยมีกระบวนการแนะแนว 
ทศันศกึษา การน าวิทยากรไปสอนในหมูบ้่าน การน าผู้ เรียนไปเรียนในสถานประกอบการทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ มีการผสมผสานเนือ้หาทางความรู้ทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการตลาดและการจดัการเข้ากบัการฝึกภาคปฏิบตั ิ  

จากทัง้หมดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาชีพจดัได้
หลากหลายวิธี ขึน้อยูก่บัผู้ เข้ารับการอบรม วิทยากร เวลา สถานท่ี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ในการจดั
ฝึกอบรมนัน้ ผู้ ด าเนินการหรือผู้ เก่ียวข้องควรจัดให้มีลักษณะยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและตรงตามความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม โดยยึดหลกัการท่ีต้องการพฒันา
คนให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อย่างปกติสุข เพิ่มอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการสร้างความมัน่คง
ให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี 

 
2.2.8  รูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพ  

 การฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการด าเนินการฝึกอบรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย (อริศรา ธนสูิงห์, 
2539: 27) ดงันี ้
 รูปแบบการฝึกอาชีพในตา่งประเทศ มี 5 รูปแบบ คือ 

1)  การฝึกอาชีพรูปโรงเรียนอาชีวศกึษา (Vocational School) 
2)  การฝึกอาชีพรูปสถาบนัฝึกอาชีพ (Institutional Training) 
3)  การฝึกช่างฝึกหดั (Apprenticeship Training)  
4)  การฝึกอาชีพหลกัสตูรเร่งรัด (Accelerated Training) 
5)  การฝึกในกิจการอตุสาหกรรม (In-Industry Training)  

รูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้คือ รูปแบบการฝึกวิชาชีพในรูป
สถาบนัฝึกอาชีพและการฝึกอาชีพแบบเร่งรัด กลา่วคือ  
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1)  การฝึกอาชีพอาชีพในรูปแบบสถาบนัฝึกอาชีพ (Institutional Training) คือ 
รูปแบบการฝึกอาชีพขัน้มลูฐาน (Basic Training) ให้แก่เยาวชน ผู้ ใหญ่ท่ีว่างงานหรือถกูออกจาก
งานระยะเวลาการฝึกอยูร่ะหวา่ง 1 - 2 ปี ในสาขาวิชาชีพตา่ง ๆ เชน่ ชา่งแตง่ผมชาย เสริมสวยสตรี 
การตดัเย็บเสือ้ผ้า ซึง่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีด าเนินการฝึกอาชีพในรูปแบบสถาบนัฝึกอาชีพได้
ก้าวหน้าท่ีสดุมีการจ าแนกประเภทสถาบนัฝึกอาชีพออกเป็นศนูย์และสถาบนัฝึกอาชีพเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ (1) ศนูย์ฝึกอาชีพทัว่ไป (General Vocational Training) ฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและคนงาน
ระยะสัน้ และ (2) ศนูย์ฝึกอาชีพเฉพาะอย่าง(Comprehensive Vocational Training Center) 
ฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนในหลกัสูตรระยะยาว 2 - 3 ปี (3) ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการ (Vocational 
Training Center for Physically Handicapped) ฝึกอาชีพให้คนพิการ (4) สถาบนัฝึกอาชีพ 
(Institution  of  Vocational Training) โดยฝึกอาชีพให้แก่ครูฝึกอาชีพ 

2)  การฝึกอาชีพหลกัสตูรเร่งรัด (Accelerated Training) เป็นรูปแบบการฝึกอาชีพ
ท่ีให้แก่ผู้ ใหญ่และบุคคลบางประเภทในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างเสริมสวย ช่างแต่งผมชาย 
การตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ ชว่งเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี 

การฝึกอาชีพด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ ดงันี ้
1)  การฝึกในขณะปฏิบตัิงาน (On-the-Job Training) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก 

เพราะไม่ต้องใช้เคร่ืองมือหรือการลงทุนมาก แต่มีผลตอบแทนในขณะฝึกและยังได้ผลงานจาก
คนงานฝึกหดัอีกด้วย 

2)  การฝึกจ าลองแบบ (Vestibule Training) คือ การฝึกในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
ภายใต้สภาพการท างานจริง โดยสร้างสถานท่ีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เลียนแบบของจริง 

3)  การฝึกช่างลกูมือ (Apprenticeship Training) เป็นการฝึกหดัลกูมือเพ่ือให้เป็น
ชา่งฝีมือใช้กนัมากในการฝึกชา่งประเภทตา่ง ๆ เชน่ ชา่งไม้ ชา่งปนู ชา่งเหล็ก ชา่งเช่ือม  

4)  การฝึกการปฏิบตัิ (Internship Training) คือ การฝึกภาคปฏิบตัิหลงัจากส าเร็จ
ภาคทฤษฏีแล้วให้ปฏิบตัิจริงกบัสภาพของปัญหาและอปุกรณ์ พร้อมทัง้เทคนิคตา่ง ๆ ด้วย การฝึก
แบบนีมี้ข้อดีคือผู้ ฝึกได้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัชิ่วยให้การท างานได้ผลเร็วขึน้ 

5)  การฝึกเพ่ือเปล่ียนอาชีพและยกระดับฝีมือ (Retraining or Upgrading 
Training) หากตลาดแรงงานมีแรงงานมากแตฝี่มือยงัด้อยไม่เหมาะกบัความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม วิธีฝึกแบบนีช้่วยได้มาก เพราะสามารถฝึกคนเพ่ือเปล่ียนอาชีพหรือเพิ่มฝีมือและ
ความสามารถได้  
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6)  การฝึกหลกัสตูรเร่งรัด (Accelerated Training) รัฐมกัเป็นผู้ด าเนินการ โดยฝึก
ผู้ใหญ่หรือคนงานไร้ฝีมือให้เป็นคนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานฝีมือในระยะเวลาอนัสัน้ 

สรุป รูปแบบการจัดการฝึกอบรมอาชีพในต่างประเทศ มี 5 รูปแบบ ประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
ประเทศท่ีด าเนินการฝึกอาชีพรูปแบบสถาบนัฝึกอาชีพได้ก้าวหน้าท่ีสดุ ส าหรับการฝึกอาชีพระยะ
สัน้ของไทยในปัจจบุนัมีการด าเนินงานจากหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบทัง้การฝึกอบรมเฉพาะทางอยา่งเดียวจนถึงการฝึกอาชีพท่ีสอดแทรกอยู่ในการฝึกอบรมอ่ืน ๆ  
 

2.2.9  ระบบการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
องค์ประกอบของการฝึกอบรมด้านอาชีพในเชิงระบบ เป็นระบบการสอนท่ีใช้กันอย่าง

แพร่หลาย ดดัแปลงมาจากระบบการสอนของ Gerlach and Ely (1971 อ้างถึงใน กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน, 2537: 16 - 17) ดงันี ้

1)  ก าหนดวตัถุประสงค์ (Specification of Objectives) เพ่ือเป็นการฝึกอบรม
อาชีพในลักษณะท่ีครบวงจรและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการฝึกอบรมทางด้านความรู้ 
ทกัษะเจตคต ิเพ่ือให้สามารถปรับตวัได้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

2)  การก าหนดเนือ้หา (Specification of Content) ต้องเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากเนือ้หาสาระมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีวิทยาการสมยัใหม่เกิดขึน้อยู่เสมอ จึง
จะต้องมีการประยกุต์เนือ้หาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์จริงอยูเ่สมอ 

3)  การประเมินผลผู้ รับการฝึกเบือ้งต้น (Assessment of Entry) ต้องมีการจดัระดบั
ความรู้ของผู้ รับการฝึกเพ่ือให้ทราบพฤติกรรม หรือภูมิหลังของผู้ ฝึก  ก่อนท่ีจะด าเนินการฝึกใน
เนือ้หานัน้ ๆ และจะต้องมีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย 

4)  การก าหนดกลยุทธ์การฝึก (Determination of Strategy) ต้องเน้นการฝึกใน
ลกัษณะท่ีเน้นผู้ รับการฝึกเป็นศนูย์กลางการฝึกอบรมให้มากขึน้และมีรูปแบบการฝึกท่ีหลากหลาย 

5)  การก าหนดกลุ่มผู้ รับการฝึก (Organization of Groups) ต้องมีการจดักลุ่มผู้ รับ
การฝึกให้เหมาะสมกบัวิธีการฝึก วตัถปุระสงค์ เนือ้หา เพ่ือให้สามารถฝึกอบรมร่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม 

6)  การก าหนดระยะเวลาในการฝึก (Action of Time) ต้องเน้นระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิและต้องมีความยืดหยุ่นของการก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม
ในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานและระยะเวลาการฝึกในกิจการให้มากขึน้  
 7)  การก าหนดสถานท่ีฝึกอบรม (Allocation of Space) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือในสถานท่ีท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ทัง้จากภายในและ
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ภายนอกสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน มีความยืดหยุ่นและจดัสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานท่ี
ฝึกอบรมอนัทนัสมยั 
 8)  การเลือกสรรทรัพยากร (Allocation of Resources) ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ช่วย
ฝึกประกอบในการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ น้ มีการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกอัน
ทนัสมยั สามารถใช้ในการด าเนินการฝึกอบรมทางไกลได้เป็นอยา่งดี 
 9)  การประเมินผล (Evaluation of Performance) ต้องมีการก าหนดมาตรการใน
การวดัและการประเมินผลท่ีแน่นอนระหว่างผู้ รับการฝึกกับครูฝึก ผู้ รับการฝึกกับอุปกรณ์ช่วยฝึก 
รวมถึงให้ผู้ รับการฝึกทกุคนต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝึกฝีมือแรงงานและให้สถานประกอบการ
เข้ามามีสว่นร่วมการวดัและประเมินผลให้มากขึน้                                                                           
 10)  การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลบั (Analysis of Feedback) การหาข้อบกพร่อง
หรือปัญหาการฝึกอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ มีหลักการท่ี
ชดัเจนและเทคโนโลยีสมยัใหม ่
 การฝึกอบรมด้านอาชีพเชิงระบบ แสดงดงัภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11  การฝึกอบรมด้านอาชีพเชิงระบบ 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, 2537. 
 

สรุป การฝึกอบรมด้านอาชีพ คือ การมุ่งเน้นการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเจตคติท่ีดี
ในการท างานหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความสามารถหางานท าหรือประกอบอาชีพอิสระได้ดียิ่งขึน้ซึ่งส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตด ารงชีพในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ และสามารถพฒันาอาชีพได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 

การก าหนดวตัถปุระสงค์ 

การก าหนดเนือ้หา 

การประเมินผลผู้ รับการฝึก 

การก าหนดกลยทุธ์ในการฝึก 

การก าหนดกลุม่ผู้ รับการฝึก 

การก าหนดระยะเวลาในการฝึก 

การก าหนดสถานท่ีฝึก 

การเลือกสรรทรัพยากร 

การประเมินผลการฝึก 

การวิเคราะห์ข้อมลูย้อนกลบั 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี 
 

2.3.1  ความเป็นมาของการพัฒนาสตรี 
ภายหลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 1 นานาประเทศตา่งเข้าสู่ยคุการพฒันา ทัง้อิทธิพลของ

ขบวนการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเพ่ือให้สตรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกบับรุุษทัง้ในยโุรปและ
อเมริกาเหนือ รวมถึงการผลกัดนัขององค์การสหประชาชาติให้มีการพฒันาสตรี จึงเป็นท่ีมาของ
“แนวคดิสตรีในการพฒันา” (อริศรา ธนสูิงห์, 2539: 20) 

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสนใจส่งเสริมและพฒันาสตรี โดยกล่าวถึงแนวทาง
พฒันาสตรีเป็นครัง้แรกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 
ได้วิเคราะห์และกล่าวถึงความจ าเป็นของการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสตรีในด้านต่าง ๆ ซึ่งมี
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหนว่ยงานกลุม่แรก ๆ ท่ีมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพสตรี 
และงานด้านการพฒันาสตรีเร่ิมได้รับความสนใจในระดบัชาติอย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศให้ปี 2518 (ค.ศ. 1975) เป็นปีสตรีสากลและ
ต่อด้วยการประกาศให้ปี 2519 - 2528 เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาค 
การพฒันาศกัยภาพโอกาสและสนัติภาพ เพ่ือกระตุ้นให้รัฐบาลและประชาชนในประเทศสมาชิกทัว่โลก
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสตรีและระดมพลงัแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง
ชายในทกุมิต ิ ซึง่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ตัง้คณะท างาน
เพ่ือจดัท าแผนพฒันาสตรีระยะยาวหรือแผน 20 ปี (พ.ศ. 2525 - 2544) เพ่ือวางกรอบทิศทางการ
ส่งเสริมงานด้านการพฒันาสตรีของประเทศในขณะนัน้ โดยแผนพฒันาสตรีระยะยาวนี ้นบัได้ว่า
เป็นแผนพฒันาสตรีฉบบัแรกของประเทศท่ีได้พยายามวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในการพฒันาสตรี
อยา่งครอบคลมุ ทัง้สาธารณสขุ การศกึษา แรงงานสตรีในภาคอตุสาหกรรมและภาคการเกษตร การ
ดแูลสตรีด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมืองและการตดัสินใจ รวมทัง้การ
แก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ียงัเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างความเท่าเทียมกัน  และจากความ
ต่ืนตวัของนานาชาติประกอบกบัการมีแผนพฒันาสตรีระยะยาวนีเ้อง เป็นส่ือและแรงกระตุ้นท่ีท าให้
งานด้านการพัฒนาสตรีของหน่วยงานภาครัฐเร่ิมมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และจากกระแสต่ืนตวั
งานด้านการพฒันาสตรีในระดบัสากลสง่ผลให้แผนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ. 2520 - 2524) มีการระบถุึงการส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมมากย่ิงขึน้ และบรรจแุนวนโยบายด้านการพฒันาสตรีไว้ในบทท่ีว่าด้วยการพฒันาสงัคม
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ของแผนพฒันาฯ  ฉบบันี ้โดยให้ความส าคัญกับการพฒันาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่สตรี
ทัง้ในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะสตรีท่ีอยูใ่นเขตชนบทด้านการพฒันาโอกาสในการท างานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงานสตรี  เวลาต่อมาแนวคิด
เก่ียวกบัแผนการพฒันาสตรีมีการเปล่ียนแปลงเร่ิมตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) โดยโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาสตรี ท่ีปรากฏใน
แผนพฒันา ฉบบัท่ี 4 ได้ถูกบูรณาการอยู่ในมิติต่าง ๆ ของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นการกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างโอกาสและ
ความเทา่เทียมกนัระหวา่งหญิงชาย (ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2554: 5 - 7) 

 
2.3.2  ความหมายของการพัฒนาสตรี (Women Development) 

 ยุพิน  เย็นสุวารินทร์ (2528: 24 ) กล่าวถึง การพฒันาสตรี หมายถึง เง่ือนไข 2 อย่าง ได้แก่ 
เง่ือนไขตา่ง ๆ ในสงัคม และเง่ือนไขในตวัของสตรีเอง โดยเง่ือนไขทัง้สองนี ้สตรีต้องเลือกและก าหนด
บทบาทของตวัเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีปรากฏอยู่ให้ความเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไข
ปัญหาท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ด้วย 

ยพุา วงศ์ไชย (2528: 37) ให้ความหมาย การพฒันาสตรีเป็นการท าให้สถานภาพของสตรี 
ดีขึน้และสตรีต้องท าหน้าท่ีตามท่ีสงัคมคาดหวังไว้ว่าเป็นพลงัส าคญัในการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

อริศรา ธนูสิงห์ (2539: 20) ให้ความหมายการพฒันาสตรี คือ การพฒันาศกัยภาพของ
สตรีให้มีสว่นร่วมกบัชายในการพฒันาหมูบ้่าน ชมุชน สงัคม ให้เจริญก้าวหน้า 

ทศันีย์ กมลลานนท์ (2546: 21) สรุปความหมายของการพฒันาสตรีหมายถึงการท าให้สถานภาพ
และบทบาทของสตรีเทา่กบัชาย 

สรุป การพฒันาสตรี หมายถึง การน าศกัยภาพ สถานภาพและบทบาทของสตรีมาพฒันา
ให้ดีขึน้ โดยส่งเสริมศกัยภาพและสร้างโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิต การ
บริหาร และการตดัสินใจในทุกระดับอย่างสมดุล  โดยสตรีท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นก าลัง
ส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาประเทศในทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

 
2.3.3  แนวคิดพืน้ฐานในการวางแผนพัฒนาสตรี 
สธีุรา ทอมสนั และเมทินี พงษ์เวช (2538: 15 - 17) กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้สตรีไม่สามารถ

พฒันาความสามารถได้อย่างเต็มท่ี คือการท่ีสงัคมและสภาพสงัคมเป็นอปุสรรคตอ่ความก้าวหน้า
ของสตรีในด้านต่าง ๆ เช่น สตรีจ านวนมากท างานรายได้ต ่า  หรือการไม่มีโอกาสรับต าแหน่ง
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ผู้บริหาร การต้องรับผิดชอบงานบ้าน ถึงแม้ว่าจะท างานนอกบ้านเช่นเดียวกับสามี ตลอดจนขาด
แบบอยา่งของสตรีในต าแหน่งงานระดบัสงูตา่ง ๆ เหล่านี ้เป็นต้น รัฐบาลจึงได้วางแผนพฒันาสตรี
ให้ได้พฒันาศกัยภาพให้เตม็ท่ี คือ  

1)  มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการออกกฎข้อบงัคบัเก่ียวกับคณุภาพและประมาณ
การเลีย้งดเูดก็ ตลอดจนผลของการเป็นบดิามารดาท่ีดี 

2)  ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้การอบรมด้านแนวคิดและทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3)  หาทางลดความไมเ่สมอภาคในการแบง่ภาระการท างานบ้าน 
4)  ช่วยให้สตรีพัฒนาความเช่ียวชาญทางการจดัการด้านเทคโนโลยี และการน า

ข้อมลูหรือความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เตม็ท่ี 
มีการบรรจุการด าเนินการเ ก่ียวกับสตรีไว้ในแผนการด าเนินงานแต่ละระยะตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (ศริิ เกิดอินทร์, 2541: 2) สรุปสาระส าคญั ดงันี ้
แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มีการแก้ปัญหาสตรีท่ีขาดความรู้ในการดแูล

ครอบครัวด้วยการให้ความรู้พืน้ฐานทัว่ไปด้านคหกรรมศาสตร์ การใช้เวลาวา่งหลงัการประกอบอาชีพ 
แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) มีรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ้งเน้นการรวมกลุ่มสตรี 

การเป็นผู้น าและฝึกอบรมด้านอาชีพ 
แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2518 

เป็นปีสตรีสากล และก าหนดให้วนัสตรีสากลตรงกบัวนัท่ี 8 มีนาคมของทุกปี โดยให้ความส าคญั
กบัการพฒันาสตรี มุ่งเน้นการวางแผนครอบครัว การให้บริการสาธารณสขุและการพฒันาอาชีพ
สตรีมากขึน้ 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) มีแผนพฒันาสตรีท่ีชดัเจนขึน้เน้นการจดัตัง้
องค์กรสตรีในทกุระดบั ตัง้แตห่มู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั ให้มีการพฒันาเศรษฐกิจโดยการ
ฝึกอบรมเพิ่มทกัษะอาชีพสตรีควบคูก่บัการพฒันาความเป็นผู้น าของสตรี 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ด าเนินการช่วงแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 4 เน้น
สง่เสริมสตรีควบคูก่บัการพฒันาความเป็นผู้น าของสตรี 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เน้นการมีส่วนร่วมของสตรีและการจดัตัง้
องค์กรสตรีให้ครบทกุระดบั มีการพฒันาอาชีพอยา่งตอ่เน่ืองและพฒันาสง่เสริมครอบครัว 
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แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เน้นให้จดัตัง้องค์กรสตรีให้ครบทุกระดบั 
เพ่ือให้องค์กรสตรีเป็นแกนน าในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครองการส่งเสริม
และพฒันาครอบครัว 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เน้นคนเป็นศนูย์กลาง จดุมุ่งหมายหลกัของ
การพฒันาคือการให้ทุกคนในสงัคมโดยเฉพาะสตรีได้รับการพฒันาและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศ มีจิตส านกึ และรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
การพฒันาท่ีมีคนเป็นศนูย์กลาง เน้นการพฒันาศกัยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้ เพ่ือการมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีและสามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุและมีคณุคา่ 

แผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพฒันาต่อเน่ือง
จากแผนการพัฒนา ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 เน้นเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้มีภาวะผู้ น า ได้รับ
การศกึษาทัง้ในและนอกระบบ  มีการพฒันาฝีมือและทกัษะใหม่ ๆ เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร พฒันากลไก
สตรีมีส่วนในการบริหารและการตัดสินใจและรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระตุ้นและ
ผลกัดนัสดัสว่นสตรีในภาคการเมืองและการบริหารให้เพิ่มขึน้ 

แผนการพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คงยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนั โดยคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา เน้นการส่งเสริมและพฒันาองค์กรและกลไก
สตรีระดบัตา่ง ๆ ให้มีความเข้มแข็งเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาสตรีตอ่ไป 

 
2.3.4  แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) 
วิสยัทศัน์ 
การสร้างสังคม เสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม ท่ีสตรีไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคง

ปลอดภยัและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
1)  เป้าประสงค์ 
 (1)  สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเสมอภาค คนในสงัคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนกัและ

ยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทตา่ง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยา่งเทา่เทียมกนั 
(2)  สังคมไทยมีความเป็นธรรม ยุติธรรม โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึง

และได้รับการศกึษาทกุระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 
(3)  สตรีมีสขุภาพ สขุภาวะ มีความมัน่คงในชีวิตและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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(4)  สตรีมีความมั่นใจและมีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมืองการ
บริหารและการตดัสินใจในระดบัตา่ง ๆ 

(5)  องค์กรและกลไกสตรีระดบัตา่ง ๆ มีความเข้มแข็งเป็นแกนหลกัในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาสตรี 

2)  วตัถปุระสงค์ 
(1)  เพ่ือพฒันาคนในสังคมไทยให้ตระหนักรู้และมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับความ

เสมอภาค เคารพศกัดิ์ศรีและเข้าใจบทบาทสตรีในบริบทต่าง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
อยา่งเทา่เทียมกนั 

(2)  เพ่ือพฒันาสงัคมไทยให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรมส าหรับสตรี
ทกุกลุ่ม โดยให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงและได้รับการศกึษาทุกระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
การพฒันาศกัยภาพด้านตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

(3)  เพ่ือเร่งพฒันาและสง่เสริมให้สตรีทกุกลุม่ ทกุระดบัอาย ุมีสขุภาพ สขุภาวะ
มีความมัน่คงในชีวิตและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

(4)  เพ่ือสง่เสริมให้สตรีมีความมัน่ใจ มีศกัยภาพในการเข้าร่วมทางการเมือง 
การบริหารและการตดัสินใจในระดบัตา่ง ๆ 

(5)  เพ่ือพฒันาและสร้างความเข้มแข็งส าหรับองค์กรและกลไกสตรีระดบั
ตา่ง ๆ มีความเข้มแข็งและเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาสตรีในทกุระดบั 

3)  เป้าหมาย  
เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว จงึก าหนดเป้าหมายไว้ ดงันี ้

(1)  ปรับปรุงเจตคติของคนในสังคม โดยวัดจากเจตคติของเด็ก เยาวชน 
ผู้หญิงและผู้ชายตอ่บทบาทหญิงชายทกุระดบัในอตัราสว่นท่ีดีขึน้ 

(2)  ระดับความส าเร็จของสตรีทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาและ
พัฒนาศกัยภาพ อย่างเท่าเทียมในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึน้ทุกปีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สตรีท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลงานโดดเด่นและได้รับการยกย่องในสาขาต่าง ๆ 
มีอตัราสว่นเพิ่มขึน้ 

(3)  สตรีได้รับโอกาสและมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจ สงัคม อย่างเท่าเทียมกนั 
และยตุธิรรมมีจ านวนเพิ่มขึน้ 

(4)  สตรีทกุกลุ่มทกุวยัมีความรู้ความตระหนกัถึงการรักษาสขุภาพและมีการ
ปรับพฤตกิรรมการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม สามารถเข้าถึงบริการด้านสขุภาพและสาธารณสขุถ้วนหน้า  
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(5)  องค์กรและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้ความสนใจเก่ียวกับประเด็น
ความรุนแรงตอ่เดก็และสตรี 

(6)  สตรีและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงและอยู่ท่ามกลางความ
ขดัแย้งตา่ง ๆ ในสงัคมได้รับการแก้ไขและเยียวยาตามมาตรฐานอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

(7)  สดัส่วนของสตรีท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองและการบริหารมีสดัส่วน
ท่ีเพิ่มขึน้ 

(8)  กลไกและองค์กรสตรีทุกระดบัได้รับการพฒันาและมีศกัยภาพในการ
ด าเนินงานพัฒนาสตรีในส่วนท่ีรับผิดชอบได้อย่างเต็มศกัยภาพ สามารถพึ่งตนเองและมีการ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ 

ยทุธศาสตร์ 5 ด้าน เพ่ือการพฒันาสตรี ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

สร้างสังคมไทยท่ีมีความเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนักและยอมรับบทบาทสตรีใน
บริบทตา่ง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองอยา่งเทา่เทียมกนั  

แนวทางด าเนินงาน : เน้นส่งเสริมและจดัให้มีการให้การศกึษาเพ่ือปลกูฝังเจตคติท่ีดีแก่
เด็ก เยาวชน ผู้ หญิงและผู้ ชายทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ผ่านกระบวนการพัฒนาครู อาจารย์ 
หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน รวมถึงการให้ข้อมูลและการส่ือสารสาธารณะ ตลอดจนการ
พฒันาความรู้ความเข้าใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการผลิตส่ือตา่ง ๆ และก าหนดมาตรฐานการเผยแพร่
และส่ือสารสาธารณะอยา่งเหมาะสม สง่เสริมและพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายและ
มาตรการการคุ้มครองสิทธิความเป็นมนษุย์  

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมของสตรี เพ่ือ
สร้างสังคมไทยท่ีมีความเป็นธรรม ยุติธรรม โดยเน้นให้สตรีทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงและได้รับ
การศกึษาทกุระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต และพฒันาศกัยภาพด้านตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม สตรี
ได้รับการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคและมีโอกาสเข้าร่วมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

แนวทางการพฒันา : เน้นการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสตรีผ่านระบบการพฒันา
ทกัษะและระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้การส่งเสริมให้สตรีได้เข้าถึง
และพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือให้รู้เท่าทนัและสามารถใช้เทคโนโลยีในการพฒันา
ศกัยภาพ การพฒันากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือเอือ้ให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วม 
และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีถูกต้องและ
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เหมาะสม รวมทัง้สนบัสนนุจดัการศกึษาวิจยัและสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ด้านการ
เพิ่มโอกาสและศกัยภาพของสตรีทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสขุภาวะ คณุภาพชีวิตและเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต เพ่ือให้
สตรีมีสุขภาวะ มีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้กว่าในช่วงท่ีผ่านมา โดยมี  
สขุภาวะท่ีสมบรูณ์ เน้นการพฒันาสตรีให้มีความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตทัง้ในระดบัครอบครัว 
ชมุชนและสงัคม  

แนวทางการพฒันา : ให้ความส าคญักับการเสริมสร้างความรู้และปรับเจตคติด้านสุขภาวะ
ผ่านสถาบันครอบครัวและระบบการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศยั โดยให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสขุ และให้เครือข่ายสตรีทกุพืน้ท่ีได้เข้าใจแนวทางการให้ความรู้แก่เด็กหญิง สตรี และบรุุษ 
รวมถึงผู้ น าชุมชนเก่ียวกับประเด็นด้านสุขภาพ ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไม่ติดตอ่และโรคติดต่อจากการมีเพศสมัพนัธ์ เป็นต้น ตลอดจนรณรงค์และพฒันากลไก
ทัง้ภาครัฐและภาคประชาสงัคม ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและบงัคบัใช้ อนัจะน าไปสู่การลด
ความรุนแรงตอ่สตรีทัง้ในระดบัครอบครัว ชมุชน และสงัคม  

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 พัฒนาศักยภาพสตรี เ พ่ือเพิ่มโอกาสการเข้ามามีส่วน ร่วมทาง 
การเมือง การบริหาร และการตดัสินใจในระดบัตา่ง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาให้สตรีมีความมัน่ใจ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการเมืองระบอบประชาธิปไตยและมีศกัยภาพ 

แนวทางการพฒันา : เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูฯ และสร้างความพร้อมแก่สตรีทกุกลุ่มเป้าหมายในการ
สมคัรแข่งขนัเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองและการบริหารท่ีเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมการณ์ด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะแก่สตรี  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นผู้น า โดยกระตุ้นความสนใจ 
รณรงค์ และสร้างความตระหนกัแก่สงัคมให้โอกาสและเลือกสตรีท่ีมีความสามารถเข้าเป็นผู้น าทาง
การเมือง การบริหารและการตดัสินใจในระดบัตา่ง ๆ แสวงหาแนวร่วมจากภาคการเมือง การบริหาร 
และส่ือมวลชนในการสนบัสนนุสตรีท่ีมีศกัยภาพเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง รวมทัง้แก้ไขกฎหมาย 
กฎ และระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาและการเข้าสูต่ าแหนง่ทางการเมืองและการบริหารของสตรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ  
เพ่ือพัฒนาองค์กรและกลไกสตรีระดบัต่าง ๆ ทัง้ในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
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องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและเป็นแกนหลัก
ขบัเคล่ือนงานพฒันาสตรีทกุระดบั  

แนวทางการพฒันา : มุ่งเน้นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและกลไก
สตรีระดบัต่างๆ พฒันาบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานขบัเคล่ือนการพฒันาสตรีขององค์กรและกลไกสตรี
ระดบัต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน อีกทัง้เร่งจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม  
เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรและกลไกสตรีระดบัตา่งๆ ซึง่จะน าไปสู่การพฒันากลไกท่ีมี
ความเข้มแข็งในอนาคต การวางแนวทางและสง่เสริมการพฒันาเครือขา่ยขององค์กรและกลไกการ
พัฒนาสตรีให้สามารถท างานร่วมกันทัง้ระหว่างองค์กรสตรีและองค์กรอ่ืน  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากแนวคิด ความหมาย และแนวทางการพัฒนาสตรีตามช่วงแผนพัฒนาฯ  ข้างต้น  
สรุปได้ว่า การพฒันาสตรี คือการน าศกัยภาพ สถานภาพ และบทบาทของสตรีมาพฒันาให้ดีขึน้ 
เพราะสตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญการส่งเสริมศกัยภาพและสร้างโอกาสให้สตรีเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการผลิต การบริหาร และการตดัสินใจในทุกระดบัอย่างสมดลุ จะเป็นก าลัง
ส าคญัในการพฒันาประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ถึงแม้ว่าในอดีตสตรีจะเป็น
ผู้ ด้อยโอกาสในการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แต่ปัจจุบนัการพฒันาสตรีของไทยมี
พฒันาการก้าวหน้าไประดบัหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมกิจกรรมการ
พัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ผลท่ีเห็นเด่นชัดจากการส่งเสริม
กิจกรรมการพฒันาสตรีในภาครัฐและการต่ืนตวัขององค์กรพฒันาเอกชนและชมุชนคือการรวมตวั
เป็นองค์กรหรือกลไกพัฒนาสตรีทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐทัง้ในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค และ
ส่วนกลางต่างก าหนดและด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือ
ประชากรท่ีหนว่ยงานหรือองค์กรตนเองรับผิดชอบ เช่น กระทรวงยตุิธรรมให้ความส าคญัการลดความ
รุนแรง ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของสตรีในทางกฎหมาย กระทรวงแรงงานดูแลสวัสดิการ
แรงงาน สิทธิของแรงงานสตรีควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมศกัยภาพของสตรีและพฒันากิจกรรมใหม่  ๆ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขให้การดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมายสตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลกลุ่มเกษตรกรสตรีและ
สง่เสริมอาชีพส าหรับเกษตรกรสตรี ส าหรับกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มี
บทบาทโดยตรงต่อการพฒันาสตรีตามกลุ่มเป้าหมายของแผนพฒันาสตรีฯ และเป็นแกนหลกั
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินงานด้านการพฒันาสตรี โดยในชว่งทศวรรษนีอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทัง้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ิมให้ความ
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สนใจเข้ามามีบทบาทและพัฒนากิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนีย้งัมีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม พฒันาและคุ้มครองสิทธิของ
สตรีและเด็กหญิงเกิดขึน้หลายองค์กร เช่น มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือนหญิง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
สมาคมบณัฑิตสตรีอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

 
2.4  ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 

 
 ประวตัคิวามเป็นมา 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ได้รับสนบัสนนุให้จดัตัง้ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
จังหวัดล าพูน จากนางสายพิณและนายวิชาญ พหลโยธิน โดยบริจาคท่ีดินจ านวน 9 ไร่ 3 งาน 
24.8/10 ตารางวา พร้อมอาคารฝึกอาชีพ 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง และศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสงค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง คณุหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ร่วมบริจาค
สร้างอาคารเรือนนอนอีก 1 หลงั รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เยาวสตรีท่ีมี
ฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบขาดผู้ อุปการะเน่ืองจากบิดา
มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ในพืน้ท่ีเขต 17 จงัหวดัภาคเหนือ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ และ
ตอ่มาเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้รับ
ความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับพระราชทานช่ือจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น “ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพูน” 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2547 
  สถานท่ีตัง้  
 279 หมูท่ี่ 9 ถนนล าพนู - ป่าซาง ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000 
  วิสยัทศัน์ 
 พฒันาวิชาชีพ สวสัดกิารสตรีมีมาตรฐาน สามารถพึง่ตนเองได้ เครือขา่ยมีสว่นร่วม 
  พนัธกิจ 
  1)  พฒันาศกัยภาพของกลุม่เป้าหมายให้สามารถพึง่ตนเองได้ 
  2)  พฒันารูปแบบและวิธีการจดับริการสวสัดกิารสงัคมท่ีมีมาตรฐาน 
  3)  ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนา
กลุม่เป้าหมาย 
  4)  พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
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 วตัถปุระสงค์ 
   1)  เพ่ือให้การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวสตรีท่ีมีฐานะ
ยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน และเยาวสตรีท่ีก าพร้าบิดา มารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ 
ขาดผู้อปุการะ โดยมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ในเขต 17 จงัหวดัภาคเหนือ 
  2)  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีไม่ให้ถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพท่ีไม่
เหมาะสม 
   3)  เพ่ือลดปัญหาการวา่งงานและการอพยพแรงงาน 
  4)  เพ่ือให้การฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ตนเองได้ 
  ยทุธศาสตร์ 
 1)  พฒันารูปแบบและวิธีการให้บริการสวสัดิการสงัคมแก่กลุม่เป้าหมาย 
 2)  การเสริมสร้างศกัยภาพในการด ารงชีวิตแก่กลุม่เป้าหมาย 
  3)  การสง่เสริมองค์การเครือขา่ยในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร 
 4)  สง่เสริมการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
 คา่นิยม  
 มีจิตบริการ รู้ รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
มุง่ผลสมัฤทธ์ิตอ่องค์กร 
 บทบาท 

1)  เป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอาชีพแก่สตรีทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2)  เป็นผู้ประสานภาคีเครือขา่ยในการจดับริการด้านการฝึกอาชีพ 
3)  เป็นผู้สง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตสตรี 
4)  เป็นผู้คุ้มครองสวสัดภิาพสตรี ไมใ่ห้ถกูลอ่ลวงไปประกอบอาชีพท่ีไมเ่หมาะสม 
5)  เป็นผู้ให้บริการสวสัดกิารสงัคมแก่สตรี 

หน้าท่ี 
  1)  จัดบริการด้านการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีท่ีมีฐานะ
ยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อนและสตรีท่ีก าพร้าบดิา มารดา ท่ีเสียชีวิตจากโรคเอดส์ 
   2)  จดับริการด้านการฝึกอบรมทกัษะอาชีพให้กบัชมุชน 
    3)  ประสานภาคีเครือข่ายในการจัดการบริการด้านการฝึกอาชีพให้กับสตรีทัง้
ภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
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   4)  สง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตสตรี 
   5)  คุ้มครองสวสัดภิาพสตรีไมใ่ห้ถกูลอ่ลวงไปประกอบอาชีพท่ีไมเ่หมาะสม 
   6)  จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรีและครอบครัวท่ีประสบปัญหาในสถาบัน
และชมุชน 

โครงสร้างการบริหารของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพูน 
แสดงดงัภาพท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12  โครงสร้างการบริหารของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 9. 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

ส านกัคุ้มครองสวสัดภิาพหญิงและเดก็ 

ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 

-  งานฝึกอาชีพภายใน     
- งานฝึกอาชีพภายนอก 
- งานสง่เสริมและพฒันา 
  ทกัษะชีวิต 
- งานประชาสมัพนัธ์ 
  และระบบสารสนเทศ 
- งานทะเบียนและ
วดัผล 
- แนะแนว/จดัหางาน 
   

- งานสงัคมสงเคราะห์ 
- งานสอบประวตัิ 
- งานเย่ียมบ้าน/ตดิตาม 
- งานทะเบียนและสถิติ 
- งานพยาบาล 
- งานป้องกนัและแก้ไข 
  การค้ามนษุย์ 
- งานโครงการพิเศษ 

- งานการเงินและบญัชี 
- งานพสัด ุ
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานยานพาหนะ 
- งานรักษาความปลอดภยั 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานสทูกรรม 
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 การด าเนินงาน 
  1)  บริการด้านการฝึกอาชีพภายในศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา ฯ 

 (1)  ฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฯ หลักสูตร 6 เดือน เทียบโอน ปวช. 
ร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู จ านวน 6 หลกัสตูร ได้แก่  หลกัสตูร
บญัชี หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสตูรตดัเย็บเสือ้ผ้า หลกัสตูรอาหารและโภชนาการ หลกัสตูร
ธุรกิจทอ่งเท่ียวและการโรงแรม หลกัสตูรอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  ฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูย์ฯ หลกัสตูรระยะสัน้ 3 - 6 เดือน จ านวน 
3 หลกัสตูร ได้แก่ นวดแผนไทย ตดัเย็บเสือ้ผ้าและสตูรเสริมสวย 
 (3)  ฝึกอบรมตามโครงการพฒันาคณุภาพชีวิต โดยด าเนินการฝึกอบรม
ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมปกติเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฯ ได้รับความรู้และ
ทกัษะประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึน้  เกิดพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัเม่ือส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้วโดยวิทยากรจากหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชนอบรมให้ความรู้ในหวัข้อต่าง ๆ  เช่น การด ารงชีวิตในสงัคมปัจจบุนัการวางแผนครอบครัว 
ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคเอดส์ยาเสพติด กฎหมายเบือ้งต้น การเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  
คณุธรรม  โครงการคา่ยพทุธบตุร  

  2)  บริการด้านการฝึกอาชีพในชมุชน 
ด าเนินการฝึกอาชีพหลกัสตูรระยะสัน้ในชมุชน หรือในเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบ

ตามความต้องการของสตรีในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน สร้าง
กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและชุมชน ด ารงชีวิตอยู่ได้
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยโครงการฝึกอาชีพในชมุชน มีดงันี ้
 (1)  โครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั)  
  (2)  โครงการสนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชีพ (110 วนั)  
  (3)  การสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจให้แก่สตรี 
  (4)  โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจให้แก่สตรี  
  (5)  โครงการสถานีสวสัดกิารสมานฉนัท์ประจ าปี 2557 
  (6)  โครงการเสริมทกัษะด้านอาชีพระยะสัน้ให้แก่เดก็ในวยัเรียน (5 วนั) 
  (7)  โครงการพัฒนาศกัยภาพกลุ่มเป้าหมายเพ่ือป้องกันการถูกล่อลวง 
(30 วนั)  
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   (8)  โครงการพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายแกนน าเด็กและเยาวชนในการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่น (5 โรงเรียน) 
 บริการของศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
  1)  จัดท่ีพกัอาศยัพร้อมเคร่ืองหลับนอน เคร่ืองแต่งกายในการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ของใช้จ าเป็น วัสดุฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมอาหาร 3 มือ้ โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสีย
คา่ใช้จา่ย 
  2)  จดับริการทางการแพทย์ ส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเจ็บป่วยและหากเกิด
เจ็บป่วยมาก มีบริการจดัสง่ไปท่ีโรงพยาบาลตามชนิดของโรคและแพทย์เฉพาะทาง 
  3)  จดับริการด้านสงเคราะห์ โดยมีนกัสงัคมสงเคราะห์คอยให้ค าปรึกษาแนะน า
แก้ปัญหาในการปรับตวัเม่ือเข้ามารับการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูย์ฯ 
  4)  ในระหว่างฝึกอบรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
ทกัษะพิเศษเป็นการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์  
  5)  จดับริการห้องสมดุ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็น
การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตตอ่ไป 
  6)  บริการด้านศาสนาจดัให้มีห้องพระไว้ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพมีโอกาส
ไหว้พระสวดมนต์ นัง่สมาธิ และมีการนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเป็นประจ าทกุเดือน และจดั
ให้มีการท าบญุในวนัส าคญัตามเทศกาลตา่ง ๆ เชน่ วนัขึน้ปีใหม ่วนัเข้าพรรษา วนัสงกรานต์ เป็นต้น 
  7)  บริการด้านนนัทนาการ จดักิจกรรมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาส
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่น แข่งขันเปตอง 
ประกวดร้องเพลง ทศันศกึษา ไหว้พระ 9 วดั ประกวดความสามารถพิเศษ  เป็นต้น 

8)  จดัให้มีการฝึกภาคปฏิบตัิในสถานท่ีจริง (ฝึกงาน) ตามหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือเพิ่มทกัษะการปฏิบตังิาน 
  9)  เม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพเรียนจบหลกัสตูรแล้ว ศนูย์เฉลิมพระ
เกียรตฯิ  จดับริการหางานให้ท าตามวิชาท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส าเร็จหลกัสตูรหรือความประสงค์ท่ี
ตนเองถนดัรวมถึงให้คา่พาหนะเดนิทางกลบัภมูิล าเนาด้วย 
 ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ จดัตัง้และเปิดด าเนินการสงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่
สตรีและเยาวสตรียากจนผู้ประสบปัญหาทางสงัคม มาตัง้แตปี่ 2547 จนถึงปัจจบุนัปรากฏจ านวน
ผู้ เข้ารับการอบรมและหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการทัง้ภายในและภายนอก แสดงตามตารางท่ี 2.2 
ดงันี ้
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ตารางที่  2.2  สถิติผู้ เข้ารับฝึกการอบรมวิชาชีพศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2557 (จ าแนกตามภมูิล าเนาเดมิ) 

 
 จังหวัด จ านวน(คน) 

เชียงใหม ่ 170 
เชียงราย 99 
ล าพนู   57  

แมฮ่อ่งสอน 19 
นา่น 7 
ล าปาง 6 
พะเยา 8 

กรุงเทพมหานคร 4 
อตุรดติถ์ 2 
ตาก 1 
อดุร 1 

พิษณโุลก 1 
นครศรีธรรมราช 1 

รวม 376 
 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 21 - 22. 
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ตารางท่ี 2.3  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2557 (จ าแนกตามหลกัสตูร) 

 
ช่ือหลักสูตร จ านวน 

ธุรกิจทอ่งเท่ียวและโรงแรม ระดบั 2 30 
ธุรกิจทอ่งเท่ียวและโรงแรม ระดบั 4 16 
ธุรกิจทอ่งเท่ียวและโรงแรม ระดบั 6 17 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั 2 22 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั 4 19 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั 6 16 
อิเล็กทรอนิกส์ ระดบั 4 10 
อิเล็กทรอนิกส์ ระดบั 6 15 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ระดบั 2 27 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ระดบั 4 19 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ระดบั 6 26 
อาหารและโภชนาการ ระดบั 2 29 
อาหารและโภชนาการ ระดบั 4 20 
อาหารและโภชนาการ ระดบั 6 20 
บญัชี ระดบั 2 52 
บญัชี ระดบั 4 17 
บญัชี ระดบั 6 21 

รวม 376 

 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 23 - 24. 
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ตารางท่ี 2.4  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพภายในศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 (จ าแนกตามชนเผา่) 

 
ชนเผ่า จ านวน (คน) 
กระเหร่ียง 88 

ม้ง 112 
อาขา่ 75 
พืน้ราบ 48 
ลาหู ่ 10 
มเูซอ 11 
เย้า 14 
ลีซอ 8 
ลัว๊ะ 1 
เม๊ียน 2 

ไทยใหญ่ 7 
รวม 376 

 
แหล่งที่มา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ตารางที่ 2.5   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพภายนอกศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ       
โครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ประจ าปี 2557 

 
รุ่นท่ี หลักสูตร สถานที่ 

(ล าพูน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 
จ านวน
(คน) 

1 การทอผ้ากระเหร่ียงโบราณ ศนูย์วิจยัหตักรรม อ.ลี ้ 30 
2 การทอผ้าก่ีเอว บ้านแมข่นาด อ.แมท่า  30 
3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าทอมือ บ้านก่อขอ่ย  อ.เมืองล าพนู 30 

4 การผลิตเส้นไหมและการสาว
ไหมให้ได้คณุภาพ 

เทศบาลต าบลทุง่หวัช้าง อ.ทุง่หวัช้าง  30 

5 ผลิ ตภัณ ฑ์ สมุ น ไพ ร ท่ี ใ ช้ ใ น
ครัวเรือน 

กลุม่ต้นกล้าอาชีพ อ.เวียงหนองลอ่ง  30 

6 การท าล าไยสีทองอบสมุนไพร
และสมนุไพรอบแห้ง 

ศนูย์เรียนรู้ชมุชน  อ.ลี ้ 30 

7 การแปรรูปอาหารและน า้พริก อบต.น า้ดบิ อ.ป่าซาง  30 

8 การแปรรูปอาหารและการท า
กระเป๋า 

อบต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮง่ 30 

9 การตดัเย็บเสือ้ผ้า บ้านชา่งเพีย้นอ.บ้านธิ 30 
10 กา ร แป ร รู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ จ า ก

กระดาษ 
อบต.ป่าไผ ่อ.ลี ้ 30 

11 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าชนเผา่ บ้านป่าแดงใน อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม ่          30 

12 ชา่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ  
ต.สบเมิง อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

30 

13 การเย็บปักถกัร้อย บ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง  
จ.แมฮ่อ่งสอน 

30 

รวม 390 

 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 26. 
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ตารางที่ 2.6   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในชมุชนของศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ    
โครงการสนบัสนนุให้กลุม่อาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

 
 

หลักสูตร 
สถานที่ 

(จังหวัดล าพูน) 
จ านวน 
(คน) 

เคร่ืองปัน้ดนิเผาดงหลวง บ้านดอนหลวง ต.วงัผาง อ.เวียงหนองลอ่ง  10 
การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากกาแฟ
และล าไย 

บ้านห้วยแหน ต.ป่าไผ ่อ.ลี ้ 10 

แผนไทยต าบลวงัผาง กลุม่แผนไทย ต.วงัผาง อ.เวียงหนองลอ่ง  10 
หตัถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี ้ 10 
หตัถกรรมสร้อยหินมงคล บ้านชีวิตใหม ่ต.ป่าไผ ่อ.ลี ้ 10 
ผ้าทอยกดอก บ้านบวก ต.ดงด า อ.ลี ้ 10 
ทอผ้าแมข่นาด บ้านแมข่นาด ต.แมท่า อ.แมท่า  10 
ผ้าทอยกดอก บ้านป ูต.ลี ้อ.ลี ้จ.ล าพนู 10 
สิ่งประดษิฐ์จากเศษไม้สกั บ้านปวงค า ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 10 
ทอผ้าบ้านปวงค า บ้านปวงค า ต.ลี ้อ.ลี ้ 10 

รวม 100 

 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ตารางที่ 2.7  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในชมุชนของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  
โครงการสนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชีพ (หลกัสตูร 110 วนั)  

 

หลักสูตร 
สถานที่ 

(จังหวัดล าพูน) 
จ านวน 
(คน) 

ตดัเย็บเสือ้ผ้า บ้านป่าสกั ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 20 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า บ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิอ.

บ้านธิ 
20 

ตดัเย็บเสือ้ผ้า บ้านผาต้าย ต.แมล่าน อ.บ้านธิ 20 
เคร่ืองปัน้ดนิเผาดงหลวง บ้านวงัผาง ต.วงัผาง อ.เวียงหนอง

ลอ่ง  
20 

หตัถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี ้ 20 
แผนไทยต าบลวงัผาง บ้านวงัผาง ต.วงัผาง อ.เวียงหนอง

ลอ่ง  
20 

รวม 80 

 
แหล่งท่ีมา: ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู, 2557: 29. 

 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ พบงานวิจัย 
เชิงประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพเก่ียวกับสตรีและบุคลากรอ่ืน โดยมีสาระส าคัญและผลการ
ประเมินท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาได้  ดงันี ้   
 กนิษฐา สุวฒัธกลุ (2541: 61 - 84) ศึกษาการประเมินผลการด าเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพของศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางเพ่ือศกึษาปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน
ฝึกอบรมอาชีพและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม ใช้ตวัแบบจ าลอง CIPP  กลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน จ านวน  30 คน ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นท่ี 20 จ านวน 139 คน รวมจ านวน
ทัง้สิน้ 169 คน เคร่ืองมือหลกัเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผล
การศึกษาพบว่า 1) การประเมินสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระเบียบการสงเคราะห์และฝึกอาชีพ การ
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ด าเนินการด้านต่าง ๆ ของศนูย์ เช่น การก าหนดคณุสมบตัิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การก าหนด
ระยะเวลาการรับสมคัรและการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 2) การประเมินปัจจยั
เบือ้งต้นด้านบคุลากร สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการฝึกอบรมอาชีพมีความพอเพียงใน
ระดบัปานกลางถึงค่อนข้างน้อย โดยวสัดอุปุกรณ์มีความพอเพียงในระดบัต ่ากว่าด้านอ่ืน 3) การ
ประเมินกระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอน การวดัผล กิจกรรมและการจดัฝึกอบรมตาม
โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 4) การประเมินผลผลิต มีความ
เหมาะสมในระดับปานกลางโดยผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการและความคาดหวังของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกรม
ประชาสงเคราะห์ 5) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 6) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ บุคลากร การขาดความรู้ความช านาญ 
จ านวนครูผู้สอนน้อยและปัญหาด้านผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลาออกกลางคนั  ปัญหาครอบครัว และ
การปรับตวั ขาดการน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงวสัดอุปุกรณ์น้อยและไม่
ทนัสมยั 
 บญุช ูมัง่คัง่ (2543: 39 - 53) ศกึษาการประเมินโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพด้าน
การเกษตรชาวกัมพูชาของศนูย์ฝึกและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจงัหวดัสระแก้ว  
โดยใช้รูปแบบ CIPP กลุม่ประชากรในการศกึษา ได้แก่ คณะผู้ด าเนินโครงการฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพด้านการเกษตรชาวกัมพูชา จ านวน 26 คน และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพด้าน
การเกษตรชาวกมัพชูา จ านวน 49 คน รวมทัง้สิน้ 75 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) การประเมินบริบท 
ด้านวัตถุประสงค์และความสอดคล้องของโครงการผู้ด าเนินการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดบัมาก  
2) การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น ด้านโครงสร้างหลักสูตร เนือ้หาวิชา สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความสะดวกของหน่วยงาน ผู้ ด าเนินการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับมาก 3) การประเมิน
กระบวนการด้านขัน้ตอนการด าเนินการ การจดัการฝึกอบรมการประเมินผล และการประเมินผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมผู้ ด าเนินการฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับมาก  4) การ
ประเมินผลผลิตด้านผลสมัฤทธ์ิของผู้ผ่านการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการน าผลการ
อบรมไปประยกุต์ใช้ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และผลการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพ
ด้านการเกษตรชาวกมัพชูา ผู้ด าเนินการฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 

สินชยั ถนอมสิน (2545: 27 - 43) ศกึษาโครงการพฒันาสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพ ศกึษา
กรณีจงัหวดัตราด มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาผลการด าเนินโครงการพฒันาสตรีด้านการส่งเสริม
อาชีพ 2) ศกึษาปัญหาอปุสรรคและความส าเร็จของโครงการเพ่ือเป็นข้อมลูก าหนดนโยบายด าเนิน
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โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพฒันา
ชุมชนของจังหวัดตราด จ านวน 121 คน ผลการศึกษา พบว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนด้าน
อาชีพจากภาคราชการแล้วมีการน าความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว 
ส าหรับผลการด าเนินงานและความส าเร็จของโครงการกิจกรรมการพฒันาสตรี พบว่า การพฒันา
รูปแบบการผลิตและฝีมือถกูน าไปใช้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัวมากท่ีสดุ ส่วนความ
ตอ่เน่ืองผลการด าเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบตัิงานและ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นระหว่างสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ 

พระศภุชยั บุตรเวียงพนัธ์ (2546:  บทคดัย่อ) ศึกษาการประเมินผลโครงการฝึกอาชีพ 
ศึกษาเฉพาะกรณีเวทีบ าเพ็ญประโยชน์ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยใช้ตัวแบบ CIPP 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานฝึกอบรมอาชีพ กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา ได้แก่ ผู้ รับการอบรมฝึกอาชีพในโครงการเวที
บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 138 คน ผลการศึกษา 1) การประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบ
วตัถปุระสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวงัของผู้ เข้ารับการ
อบรมในระดบัคอ่นข้างสงู 2) การประเมินปัจจยัน าเข้า พบว่า ทรัพยากรด้าน บคุลากร สถานท่ี สิ่ง
อ านวยความสะดวกและสวสัดกิารท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีความพอเพียงในระดบัคอ่นข้างสงู ยกเว้น
ด้านวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีความพอเพียงในระดบัปานกลางเท่านัน้ แตใ่นภาพรวมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ 
มีความพอเพียงในระดบัสูง 3) การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ด้านบุคลากร ด้านการฝึก
อาชีพและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนด้านกิจกรรมทัว่ไปและด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตมี
ความเหมาะสมในระดบัค่อนข้างสูงทุกด้านท าให้ภาพรวมมีความเหมาะสมค่อนข้างสูง  4) การ
ประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีความเหมาะสมในระดบัค่อนข้างสูง ทัง้ด้านผลผลิตโดยตรง คือ 
ความรู้ความช านาญในอาชีพท่ีฝึกอบรม และผลผลิตโดยอ้อม คือ ด้านคณุภาพชีวิต สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ และความคาดหวงัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 5) ปัญหา
และอปุสรรคในการด าเนินงานฝึกอบรมอาชีพ พบว่า จ านวนครูไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดความรู้ สถานท่ีในการฝึกอบรมไม่มีการแบ่งแยกสดัส่วน ไม่สะดวกและคบัแคบ 
เคร่ืองมือวสัดอุุปกรณ์ช ารุดและหมดสภาพและไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
สวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาลไมท่ัว่ถึง ท่ีพกัอาศยั สขุาไมเ่พียงพอ 

ชัยธวัช สิทธิสุข (2546: 69 - 89) ศึกษาการประเมินโครงการฝึกวิชาชีพของทหารกอง
ประจ าการในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ โดยน าแบบจ าลอง CPO (CPO’s Evaluation Model) ใช้เป็น
กรอบประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัพืน้ฐาน กระบวนการและผลผลิต กลุ่มตวัอย่าง คือ บคุลากรใน
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โครงการฝึกวิชาชีพส าหรับทหารกองประจ าการ จงัหวดัลพบรีุ ประจ าปี 2546 เป็นครูฝึกวิชาชีพ 106 คน 
ทหารกองประจ าการ 3,795 คน รวมทัง้สิน้ 3,901 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูฝึกวิชาชีพและทหาร
กองประจ าการประเมินด้านปัจจยัพืน้ฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยรวมสอดคล้องกนั
อยู่ในระดบัมาก หากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของปัจจยัพืน้ฐานด้านสภาวะแวดล้อมของ
โครงการ พบว่ามี 3 ด้านท่ีได้รับการประเมินในระดับมาก คือ ความต้องการความจ าเป็นของ
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนองค์ประกอบท่ีประเมิน
สอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ ความพร้อมและทรัพยากรของโครงการ 2) ครูฝึกวิชาชีพ
และทหารกองประจ าการ ประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการโดยรวม
สอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมาก 3) ครูฝึกวิชาชีพและทหารกองประจ าการ ประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการโดยรวมสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก 

ดจุเดือน ศรีปากดี (2548: 99 - 147) ศึกษาการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้หมวดเกษตรกรรม เพ่ือพฒันาสู่ความยัง่ยืน ใช้รูปแบบ CIPP ประเมิน
บริบท ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษานอก
โรงเรียน เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินโครงการ วิทยากรครูผู้สอนวิชาชีพในโครงการและผู้ เข้าอบรม รวมทัง้สิน้ 
100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการสงัเกต ผลการศกึษาพบว่า 1) ผล
การประเมินบริบทของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกรและการยอมรับของผู้ปฏิบตัิงาน 2) ผลการประเมินปัจจยัน าเข้ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ในด้านงบประมาณท่ีได้รับในการจดัท าโครงการ คุณภาพของวิทยากรและ
บุคลากร  โครงสร้างหลักสูตร แผนการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมิน
ปัจจัยน าเข้าตามความเห็นของเจ้าหน้าท่ีในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ ด้าน
งบประมาณ คุณภาพของวิทยากรและบุคลากร โครงสร้างหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ความ
พร้อมของวัสดุปกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ระดับปานกลาง  3) ผลการประเมินกระบวนการใน
ความเห็นของผู้ รับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมมากผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจทัง้
ในด้านการเตรียมการ การด าเนินการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ การแก้ปัญหาของ
ผู้ รับผิดชอบโครงการและวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม 4) ผลการประเมินผลผลิตของโครงการใน
ความเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าท่ีพบว่าผู้ เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบตังิานได้ในระดบัมากผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 5 ด้าน คือ   ผู้ เข้าอบรม (1) น าความรู้ไปปรับปรุง
ในการท าอาชีพเดิม (2) การน าความรู้ไปปรับปรุงใช้ในอาชีพเสริมจากอาชีพหลกั  (3) ได้รับความรู้
เก่ียวกบัอาชีพเกษตรกรรมอย่างชดัเจน   (4) น าความรู้ไปปรับปรุงการท าอาชีพใหม่  (5) น าความรู้
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ไปเผยแพร่ในครอบครัวและชุมชนได้ ยกเว้นผลการประเมินตามความเห็นของเจ้าหน้าท่ีในส่วน
ของการน าความรู้ไปเผยแพร่หรือเป็นวิทยากรพบวา่มีความเหมาะสมปานกลาง ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ 5) ผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยผลกระทบด้านบวกตอ่ผู้ รับการอบรมท่ีผ่านเกณฑ์
น่าพอใจ 3 ด้าน คือ (1) เกิดกลุ่มอาชีพในชมุชนท่ีหลากหลาย (2) น าความรู้ไปด าเนินการสู่อาชีพ
ในรูปแบบวิสาหกิจชมุชน (3) ท าให้กลุม่อาชีพในชมุชนมีความก้าวหน้า ส่วนด้านท่ีเหมาะสมระดบั
ปานกลางไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ คือ (1) การสร้างเครือข่ายเข้าร่วมในการจัดตัง้กลุ่มอาชีพใน
ชมุชน (2) สามารถจดัหางบประมาณเข้าพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชน ส่วนผลกระทบด้านลบต่อผู้
เข้าอบรมภาพรวมในระดบัน้อย ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ คือ การอบรมไม่ได้ส่งผลให้ผู้ เข้าอบรมเสีย
โอกาส และเสียเวลา 6) ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ รับการอบรมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 3 ด้าน คือ บุคลากร หลกัสูตร และกระบวนการฝึกอบรม ส่วนความ 
พงึพอใจในระดบัปานกลาง ไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ คือ ด้านสถานท่ี เวลา และวสัดอุปุกรณ์ 

ศิริพร ญาตินุกลุ (2548: บทคดัย่อ) ศึกษาการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพนอกภาค
เกษตรเพ่ืออนรัุกษ์ต้นน า้ของหน่วยจดัการต้นน า้แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยประเมินด้านบริบท ปัจจยัน าเข้า ผลผลิต และผลลพัธ์ จากกลุ่มตวัอย่าง 222 คน เคร่ืองมือหลกั
ท่ีใช้คือแบบสอบถาม มีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉล่ีย 
คา่ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
นอกภาคเกษตรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพนอกภาคเกษตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยเห็นด้วยมากท่ีสุดด้านผลผลิต รองลงมาด้าน
กระบวนการด าเนินโครงการและเห็นด้วยมากด้านบริบทและด้านปัจจยัน าเข้าตามล าดบั โดยเห็น
ด้วยมากท่ีสดุและเห็นด้วยมาก 3 อนัดบัแรก 1) ด้านบริบทเห็นด้วยมาก ได้แก่ (1) ชมุชนต้องการมี
ความรู้เก่ียวกับการท าอาชีพนอกภาคเกษตร (2) วตัถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล (3) โครงการเหมาะสมท่ีจะป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2) ด้านปัจจัย
น าเข้าเห็นด้วยมาก ได้แก่ (1) จ านวนเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการมีเพียงพอ (2) เอกสารท่ีใช้
ประกอบค าบรรยายมีเพียงพอต่อจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (3) สถานท่ีจัดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง  3) ด้านกระบวนการด าเนินโครงการเห็นด้วยมากได้แก่ 
(1) วิทยากรเอาใจใส่ ให้ความสนใจผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี (2) ผู้จดัการฝึกอบรมมีการ
ดแูลเอาใจใส่  (3) อุปกรณ์การฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้เก่ียวกับการท าอาชีพนอก
ภาคเกษตร 4) ด้านผลผลิตเห็นด้วยมากได้แก่ (1) สามารถปลกูผกัปลอดสารพิษเป็นอาชีพเสริมได้ 
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(2) มีทักษะความช านาญในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ รับการฝึกอบรมเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
(3) ตดิตามและให้ความสนใจเร่ืองเกษตรผสมผสานอย่างตอ่เน่ือง 
 กอบชยั ชีววิญํู (2550: 59 - 75) ศึกษาการประเมินผลโครงการปลูกยางพาราเพ่ือ
ยกระดบัรายได้และความมัน่คงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะท่ี 1: ศึกษากรณีจงัหวัด
นครราชสีมา โดยน าแบบการประเมินเชิงระบบ (System  Model) ประกอบด้วยปัจจยัน าเข้า  

กระบวนการ ปัจจยัน าออก มาใช้เป็นแนวทางประเมิน กลุ่มเป้าหมายในการประเมินปัจจยัน าเข้า
และกระบวนการได้มาจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบตัิการ การประเมินปัจจยัน าออก 
ได้จากประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 212 คน ผลการศกึษาพบว่า 1)ด้านปัจจยัน าเข้า 
การได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการ พบว่า คู่มือและแนวทางในการปฏิบตัิมีความ
ชดัเจนเข้าใจง่าย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส านกังานในตอนแรกไม่มีความพร้อมแต่ได้ท าการ
แก้ไขโดยหยิบยืมมาจากส านักงานในจังหวัดใกล้เคียง ด้านท าเลท่ีตัง้ พบว่า ส านักงานมีระยะ
ทางไกลจากท่ีปลูก การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน พบว่า มีความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมของบุคลากรพบว่า มีการส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์มาประจ าท่ีจงัหวดันครราชสีมา ด้านประสบการณ์และความช านาญของเจ้าหน้าท่ี 
พบว่า พนักงานมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี 2) ด้านกระบวนการการวางแผนโครงการ 
พบว่า มีการวางแผนการท างานล่วงหน้าเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ การจดัโครงสร้างการบริหาร
และการปฏิบตัิงานของโครงการพบว่า จ านวนหน่วยงานมีความเหมาะสมแตบ่ทบาทหน้าท่ีแตล่ะ
หน่วยงานไม่ชดัเจน การบริหารจดัการกิจกรรมของโครงการด้านการก าหนดพืน้ท่ีปลูกยางจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมวิชาการเกษตร ด้านการพิจารณาผู้ เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทย บตัรประจ าตวัประชาชนและเอกสารสิทธ์ิการครอบครองท่ีดิน และ
ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ พบว่า เกษตรกรเป็นผู้ ก าหนดหัวข้อหรือปัญหาแล้วให้
ส านกังานกองทนุเป็นผู้จดัหลกัสตูรการฝึกอบรม  3)ด้านปัจจยัน าออกผลการประเมินการสร้างงาน
ในพืน้ท่ีอยู่ในระดบัมากและความพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านเจ้าหน้าท่ีจะได้รับความพึงพอ
สงูสดุ สว่นด้านเงินกู้ ได้รับความพงึพอใจน้อยสดุ  

มารุต ด าชะอม และคณะ (2551: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัการประเมินผลโครงการพฒันา
อาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในพืน้ท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
เพ่ือศกึษาผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของโครงการในมิติของปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนการ
ด าเนินงาน ผลผลิต และศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เก็บรวบข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างรวม 1,336 คน ในจงัหวดัยะลา 
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ปัตตานี นราธิวาส ผลการวิจยั พบว่า ผลด าเนินการเป็นไปด้วยดีทัง้ปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนการ 
และผลผลิต กลุ่มเป้าหมายทัง้สามจังหวดัมีความต้องการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสูงมากได้รับ
ความรู้และมีความพึงพอใจมาก เยาวชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ ส่วนปัญหาอปุสรรค ความเร่งดว่นของโครงการท าให้มีเวลาเตรียมการจ ากดั ปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีท าให้ยากล าบากและเส่ียงภัยในการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ฝึกอบรมในสถานท่ีฝึกอบรมบางแหง่มีไมเ่พียงพอและด้อยคณุภาพใช้การไมไ่ด้ 

ณธพงศ์ แอนุ้ย (2550: 58 - 82) ศึกษาการประเมินผลการฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของ
ผู้ ต้องขังเรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยาโดยใช้แบบจ าลอง CIPP ประชากรท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหารการฝึกอบรม จ านวน 8 คน วิทยากรผู้ ฝึกอบรมจ านวน 3 คน และผู้ ต้องขงัท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 94 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการค านวณหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั 
พบว่า 1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินความเหมาะสมนโยบายกรมราชทณัฑ์
ด้านการฝึกวิชาชีพ วตัถุประสงค์การฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของเรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา 
และความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านการฝึกวิชาชีพกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมวิชาชีพ
ช่างไม้ตามสภาพท่ีเป็นจริง พบว่า ผู้บริหารการฝึกอบรมและวิทยากรผู้ ฝึกอบรมมีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 2) ด้านปัจจยัเบือ้งต้นเป็นการศกึษาความเหมาะสม งบประมาณ 
วิทยากร สถานท่ี อุปกรณ์ หลกัสตูรและระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของผู้ ต้องขงั
เรือนจ ากลางพระนครศรีอยธุยาตามสภาพท่ีเป็นจริง ผู้บริหารการฝึกอบรม วิทยากรผู้ ฝึกอบรมและ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 3) ด้านกระบวนการ ศกึษา
ความเหมาะสมกิจกรรมการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของ
ผู้ ต้องขังเรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยาตามสภาพท่ีเป็นจริง ผู้บริหารการฝึกอบรม วิทยากรผู้
ฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 4) ด้านผลผลิต
เป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิความรู้ ผลสมัฤทธ์ิทกัษะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้เรือนจ า
กลางพระนครศรีอยุธยาและการน าไปใช้ในสภาพท่ีเป็นจริงวิทยากรผู้ ฝึกอบรมมีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

คาน มงุคณุ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการประเมินโครงการฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่าง
เรียนในโรงเรียนสุทธิสิริโสภา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ศกึษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครองนกัเรียน และนกัเรียน รวม 
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196 คน เคร่ืองมือท่ีหลักเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้
ระหวา่งเรียน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ครอบคลมุกรอบแนวคิด 
4 ด้าน คือ บริบทด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตสถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบว่า ระดบัสภาพการด าเนินงานโครงการฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ด้านบริบทมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วน
ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก 

สกุฤตา แคนยกุต์ (2553: 62 - 77) ศกึษาการประเมินผลการให้บริการแนะแนวอาชีพของ
เด็กและเยาวชน : ศกึษากรณีศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนชายบ้านอเุบกขา เพ่ือประเมินผล
การให้การบริการแนะแนวอาชีพของเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ฝึกอบรมอาชีพ โดยประเมิน 4 ด้าน  ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ท่ีบ้านอุเบกขาในช่วงกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2552 
จ านวน 100 ราย ผลการศกึษา พบวา่ การประเมินผลการให้บริการแนะแนวอาชีพเด็กและเยาวชน
โดยภาพรวมจัดอยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
คอ่นข้างมาก โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ผลผลิต กระบวนการ สภาพแวดล้อม
และปัจจยัน าเข้า 

พงษ์ศกัดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ์ิ (2554: บทคดัย่อ) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทัว่ไป  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันารูปแบบด าเนินการตามรูปแบบ 2) ประเมินรูปแบบการจดัการศกึษา
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ท่ีได้พฒันาขึน้โดยได้ด าเนินการท่ีวิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรีและสถาน
ประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ผล การศึกษาพบว่า 
1) รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีก าหนดขึน้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการ เร่ิมจากสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้
ให้ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ การจดัการศกึษาสถานศกึษาจะรับผิดชอบการจดั
การศกึษาในสว่นของเนือ้หาทฤษฎีและทกัษะปฏิบตังิานพืน้ฐานส่วนสถานประกอบการรับผิดชอบ
การจดัการศึกษาในส่วนของทกัษะปฏิบตัิงานจริงในอาชีพโดยท าการวดัและประเมินผลร่วมกัน  
2) การด าเนินการพฒันาหลกัสูตรท่ีสถานประกอบการต้องการ คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ใน
รายวิชาชา่งเดนิสายไฟเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนหวัฉีดโดยมีเนือ้หาทฤษฎีและทกัษะปฏิบตัิงานพืน้ฐาน 
เรียนในวิทยาลัยฯ จ านวน 45 ชั่วโมง ฝึกทักษะปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการจ านวน   
15 ชั่วโมง 3) การด าเนินการจัดการศึกษา มีผู้ สนใจสมัครเรียน 43 คน วิทยาลัยฯ คดัเลือกเป็น
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ผู้ เรียน 10 คน สอนเนือ้หาทฤษฎีและทักษะปฏิบัติงานพืน้ฐานท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
45 ชั่วโมง และฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในอาชีพ 15 ชั่วโมง จากการสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติพบว่าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวมร้อยละ 82.95 4) ผลการประเมิน
รูปแบบการจดัการศกึษาจากความคดิเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ผู้บริหาร สถานศกึษามีความพึง
พอใจในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด มีเพียงการเพิ่มจ านวนผู้ เรียนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้และการ
เพิ่มจ านวนผู้ จบการศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก เจ้าของสถานประกอบการมีความพึง
พอใจในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด ความสะดวกในการส่งบคุลากรเข้าร่วมการจดัการศกึษามีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ครูผู้ สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากท่ีสุด ผู้ ช านาญงานมี
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากท่ีสุด ระยะเวลาในการสอนทักษะปฏิบัติงานอาชีพ การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัครูผู้สอนในสถานศกึษาและรูปแบบการจดัการศกึษามีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก สว่นผู้จบการศกึษามีความพงึพอใจในภาพรวมระดบัมากท่ีสดุ  

อาภิสรา น้อยบรีุ (2554: 84 - 111) ศกึษารูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหลกัสูตรระยะสัน้
ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาสภาพการจดัการฝึกอบรม 
ปัญหาอปุสรรครวมและข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอรูปแบบการจดัฝึกอบรมอาชีพหลกัสตูรระยะสัน้ของ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยตวัอยา่งเป็นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 450 คน ครูผู้สอน
และผู้ บริหารสถานศึกษา เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  ส่วนสถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมกบัการวิเคราะห์เนือ้หา
ผลการศกึษาพบว่า 1) สภาพการจดัฝึกอบรม ด้านวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรในภาพรวม มีความ
เหมาะสมระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนือ้หาและหลักสูตร ด้านผู้สอนและ
วิธีการสอนอยู่ในระดบัมากสุด ส่วนด้านการจัดชัน้เรียนและอุปกรณ์การสอนอยู่ในระดบัมาก 
2) ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่าควรมีการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เข้าอบรม 3) รายละเอียดรูปแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ของโรงเรียนฯ 
ได้แก่ (ก) การก าหนดคณุสมบตัิของผู้ เข้าอบรม ได้แก่ บคุคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพฯ (ข) การ
จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมควรตอบสนองตอ่การแก้ไขและเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค) วิทยากรควร
เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญใช้การบรรยายและลงมือปฏิบตัิจนเกิดความช านาญ (ง) สถานท่ีและ
ระยะเวลาในการฝึกควรใช้เวลาอยา่งน้อย 150 ชัว่โมงในแตล่ะหลกัสตูร (จ) ควรมีการทดสอบก่อน
และหลงัการฝึกอบรม รวมทัง้มีการตดิตามผลการฝึกอบรม 

แก้วดาวีน สขุ (2555: บทคดัย่อ) ศกึษาประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศกัมพูชาท่ีด าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน  Nyemo ใน
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ประเทศกัมพูชา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดย
องค์กร Nyemo ผ่านการจ้างงานในภาคการท่องเท่ียว 2) เพ่ือศกึษาถึงศกัยภาพของสตรีก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพกับองค์กร Nyemo 3) เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของสตรี
เก่ียวกบับทบาทขององค์กร Nyemo โดยวิธีการศกึษาเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบคุคลร่วมกบัการสงัเกต กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคือสตรี จ านวน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า  
องค์กร Nyemo มีการด าเนินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพสตรีผ่านการจ้างงานท่องเท่ียว  5 กิจกรรม 
คือ (1) การท าอาหารและท าความสะอาด (2) การเย็บเฟอร์นิเจอร์และเย็บปักถกัร้อย (3) การแตง่
กายและตัดเย็บเสือ้ผ้า (4) การทอผ้าไหมแบบดัง้เดิม และ (5) การซักรีดเสือ้ผ้าส่วนผู้ ท่ีผ่าน
โครงการฝึกอบรม ร้อยละ 80 ได้รับการจ้างงานมีและมีวิถีชีวิตดีขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการและ
สดุท้ายทศันคตขิองสตรีผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมดมีทศันคติเชิงบวกและคิดว่าองค์กร Nyemo  ช่วย
ท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีจากการได้รับการจ้างงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
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บทที่ 3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการประเมนิ 

 
การศึกษาวิจัยการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ

ครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) : ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
ผู้ศกึษาก าหนดแนวทางและวิธีการประเมิน ดงันี ้

3.1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
3.2  วิธีการประเมินผล 
3.3  นิยามปฏิบตักิาร 
3.4  ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.6  การทดสอบเคร่ืองมือ 
3.7  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ 
3.9  ตวัชีว้ดัและเกณฑ์การประเมินผล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 
(หลักสูตร 44 วัน) ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  จังหวัดล าพูน          
ประยกุต์ใช้แบบจ าลอง IPOO เป็นกรอบแนวทางประเมิน 4 ด้าน ดงันี ้
 
 3.1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
 การประเมินความพร้อมหรือความพอเพียงของสิ่งท่ีเอือ้อ านวยตอ่การด าเนินโครงการ ได้แก่ 

1)  หลกัสตูร 
2)  บคุลากร 
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3)  วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี และสภาพแวดล้อม 
 
 3.1.2  ด้านกระบวนการ (Process)  
 การประเมินกระบวนการหรือขัน้ตอนของด าเนินงานว่ามีความถูกต้องเหมาะสมใน
ประเดน็ตา่ง ๆ มากน้อยเพียงใด ได้แก่  

1)  การบริหารจดัการโครงการ 
2)  การจดัการเรียนการสอน 
 

3.1.3  ผลผลิต (Output)  
ผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรม เป็นการประเมินหลงัจากด าเนินงานตามกระบวนการแล้ว 

ได้แก่ 
 1)  ทกัษะความรู้ความช านาญ 

2)  ความพงึพอใจตอ่โครงการ 
 

 3.1.4  ผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผลท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากผลผลิต เป็นการประเมินหลงัจากท่ีผ่านระยะเวลาของผลผลิตท่ี
เกิดขึน้จากการด าเนินงานตามโครงการแล้ว ได้แก่ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

โดยสามารถเขียนเป็นแผนภมูิกรอบแนวคดิในการศกึษาแสดงดงัภาพท่ี 3.1 

    

 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการประเมิน

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
- หลกัสตูร 
- บคุลากร 
- วสัดอุปุกรณ์  สถานท่ี  
  และสภาพแวดล้อม  
 

 
กระบวนการ (Process) 

- การบริหารจดัการโครงการ 
- การจดัการเรียนการสอน 
 
 
  

ผลผลิต (Output) 
- ทกัษะความรู้ความช านาญ 
- ความพงึพอใจตอ่โครงการ 

 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 

การประเมิน 
การฝึกอบรมวิชาชีพ 
โครงการสร้างชีวิตใหม่ 
ให้สตรีและครอบครัว 
(หลักสูตร 44 วัน) 
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3.2  วิธีการประเมินผล 
 
 การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการประเมินด้วยระเบียบวิธีการวิจยั
ประเมินผล (Evaluative Research) ปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) 
ผลลพัธ์ (Outcomes) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed  Methods) ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
ดงันี ้
 

3.2.1  วิธีการเชิงปริมาณ 
  ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพจากศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

3.2.2  วิธีการเชิงคุณภาพ 
  1)  เก็บรวบรวมข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ ผู้ รับผิดชอบ ครูวิทยากรผู้สอน โดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์ (Interview) 
  2)  สงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีพร้อมกบัประเดน็การประเมินในเชิงปริมาณ 
  3)  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย บทความรายงาน 
ตลอดจนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็การประเมิน 
 
3.3  นิยามปฏบิัตกิาร 
 

ศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู หมายถึง สถาบนัด้านการ
ฝึกอบรมอาชีพ สังกัดส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  ท าหน้าท่ีให้การสงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่
สตรีและเยาวสตรีในเขต 17 จงัหวดัภาคเหนือ    
 โครงการ หมายถึง การฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 
(หลกัสตูร 44 วนั) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีความรู้ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  การด าเนินงานของศนูย์ฯ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน
ภายในศูนย์ฯ ให้แก่เยาวสตรีท่ีมีฐานะยากจน ขาดผู้ อุปการะ 2) การฝึกอบรมวิชาชีพภายนอก
ศนูย์ฯ ให้แก่ชมุชนตามโครงการตา่ง ๆ  เชน่ โครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) 
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โครงการสนบัสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (หลกัสูตร 110 วนั) โครงการเสริมสร้างโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจให้แก่สตรี เป็นต้น 
 การฝึกอบรมอาชีพ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจัดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติด้านวิชาชีพท่ี เพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในอาชีพหน้าท่ีการงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพควบคูไ่ปกบัคณุภาพชีวิต 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง สตรี หรือเยาวสตรี ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการ
สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) รุ่นปีงบประมาณ 2557 ตามหลักสูตร
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน เข้ารับการฝึกอบรมในชว่งเดือนธนัวาคม 2556 - 30 กนัยายน 2557 

เจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้ ฝึกสอน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
หรือผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศนูย์ฯ 
 การประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพ่ือการตดัสิน
คณุคา่ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจยัน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ผลลพัธ์ 

การประเมินปัจจัยน าเข้า หมายถึง การประเมินปัจจัยเบือ้งต้นหรือปัจจัยท่ีใช้ในการ
ด าเนินการฝึกอบรมในประเด็นความเหมาะสม พอเพียง และความมีประสิทธิภาพของทรัพยากร 
ท่ีใช้ด าเนินโครงการ โดยก าหนดปัจจยัการประเมินน าเข้า ดงันี ้

 1)  หลกัสตูร หมายถึง หลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเปิดฝึกอบรมตามโครงการ
สร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 
 2)  บุคลากร หมายถึง จ านวน ความพอเพียง ความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ประสานงานให้บริการเก่ียวข้องกบัโครงการ ครูวิทยากรผู้สอน เป็นต้น 
 3)  วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อม หมายถึง ความเหมาะสม พอเพียงของ
วสัดอุปุกรณ์ รวมถึงความสะดวกของสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรม 
 การประเมินกระบวนการ หมายถึง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการในประเด็น
ความเหมาะสมของกระบวนการด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
  1)  การบริหารจดัการโครงการ 
 2)  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 การประเมินผลผลิต หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิดขึน้หลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม ได้แก่ 
  1)  ทักษะความรู้ความช านาญ หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพท่ี
ฝึกอบรม หรือการได้รับทกัษะความรู้ความช านาญเพิ่มขึน้ในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
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  2)  ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ รับการ
ฝึกอบรมตอ่ปัจจยัน าเข้าและกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 การประเมินผลลพัธ์ หมายถึง การประเมินหลงัจากท่ีผ่านระยะเวลาของผลผลิตท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานตามโครงการแล้ว  เ พ่ือดูผลข้างเคียง ท่ีเ กิดขึ น้จากการฝึกอบรมวิชาชีพ 
และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เน้นประเมินด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลกั อาชีพเสริม หรือการด ารงชีวิต  

 
3.4  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 
 3.4.1  ประชากร 
 ส ารวจและเก็บข้อมลูเพ่ือท าการประเมินจากประชากร 2 กลุม่ ดงันี ้

1)  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพจากศนูย์ฯ 
2)  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิผู้ รับผิดชอบ และครูวิทยากรผู้สอน 

 
 3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา ผู้ประเมินท าการศกึษาเฉพาะผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 390 คน โดยเลือกท าการศึกษาทุกคนเน่ืองจากผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าว 
ภายหลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรมไปแล้วเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นช่วงเวลาท่ีได้น าความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์บ้างแล้วจึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นผลได้ระดบัหนึ่ง
ส าหรับการประเมินติดตามผล และการเก็บข้อมูลสามารถท าได้ง่ายกว่ารุ่นท่ีส าเร็จไปนานแล้ว 
ซึง่มีข้อจ ากดัด้านการตดิตอ่จากการย้ายท่ีอยูห่รือสถานท่ีประกอบอาชีพ 
 

3.4.3  การสุ่มตัวอย่าง 
การสุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการประเมินมีวิธีการดงันี ้ 

1)  ระดบัพืน้ท่ี 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกโครงการสร้าง

ชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวฯของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
ในการท าการศึกษาประเมิน เน่ืองจากการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีถือเป็นการสร้างความรู้
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ความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัยิ่งในการส่งเสริมและยกระดบัศกัยภาพสตรี โดยเฉพาะสตรีชนบท
ภาคเหนือท่ีมีอตัราการเส่ียงตอ่ปัญหาตา่ง ๆ สงู อีกทัง้การด าเนินงานท่ีผ่านมาของศนูย์ฯ ยงัไม่มีผู้ ใด
ท าการศกึษามาก่อน  
  2)  ระดบับคุคล ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 
   (1)   วิธีการศกึษาผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้
สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยเลือกท าการศกึษาทกุคน 
  (2)  วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะ
ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโครงการโดยตรงรวมถึงครูวิทยากรผู้สอนในหลกัสตูรสาขา
วิชาชีพท่ีสอน 
 
3.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกั (Questionnaire) ร่วมกบัแบบ
สมัภาษณ์ (Interview) ดงันี ้
 ชดุท่ี 1 แบบสอบถาม จดัท าขึน้เพ่ือเก็บข้อมลูจากผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้าง
ชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวฯ รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 390 คน ประกอบด้วย
เนือ้หา 3 สว่น ดงันี ้ 
   1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ ส าเร็จการฝึกอบรม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ภูมิล าเนา 
4) สถานภาพสมรส 5) จ านวนบตุร 6) ระดบัการศกึษาท่ีจบ 7) อาชีพหลกัของครอบครัว 8) อาชีพ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 9) รายได้จากการประกอบอาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 10) ความ
เพียงพอของรายได้ 11) ช่องทางการรับรู้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฯ 12) หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 13) ความรู้ความช านาญก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 14) เหตผุลในการเข้ารับการฝึกอบรม 
15) ความคาดหวงัตอ่การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 
 2)  ข้อมลูการประเมินโครงการฯ 4 ด้าน  คือ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์  
  3)  ข้อมูลเก่ียวกับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่โครงการ  
 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง มี 2 ชุด ประกอบด้วย  
ชดุท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ชดุท่ี 2 วิทยากรผู้สอน มีเนือ้หา 3 สว่น  ประกอบด้วย 
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 1)  ข้อมูลส่วนตวัและลกัษณะทัว่ไปของเจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ได้แก่ 1) ชื่อ-นามสกุล 
2) อาย ุ3) ระดบัการศกึษา 4) ต าแหนง่ 5) ระยะเวลาด ารงต าแหนง่ 6) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  2)  ข้อมลูด้านปัจจยัน าเข้า (หลกัสตูร งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณ์สถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 
 3)  ข้อมลูด้านกระบวนการ (การบริหารจดัโครงการและการจดัการเรียนการสอน)  
  4)  ข้อมลูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอปุสรรค ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนั
เป็นประโยชน์ตอ่โครงการ 
 
3.6  การทดสอบเคร่ืองมือ 
 

เพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ มีความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) จึงได้
ท าการทดสอบความเท่ียงตรงและความนา่เช่ือถือของแบบสอบถาม ดงันี ้ 

  1)  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยสร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
จากแนวคดิ ทฤษฎี ผลงานวิจยั และตวัอยา่งแบบประเมินท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทาง จากนัน้ได้น า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความเหมาะสมเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) แล้วท าการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบรูณ์  

2)  การทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
สมบรูณ์แล้วไปทดสอบ (Try-Out) กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศนูย์สงเคราะห์และฟืน้ฟูคน
พิการพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 30 ชดุ เน่ืองจากเป็นสถาบนัฝึกอาชีพท่ีมีลกัษณะ
และวตัถุประสงค์เพ่ือการสงเคราะห์และฝึกอาชีพเช่นเดียวกบัศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ 
จึงได้เลือกศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการเป็นพืน้ท่ีทดลองแบบสอบถามแล้วจึงน าไปวัดค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

ผลการทดสอบได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 
.916 และค่าคะแนนเฉล่ีย (198.58)  ความแปรปรวน (251.146) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(15.848)  

3)  น าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 390 คน ตอ่ไป 
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3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 1)  เก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากหนังสือ เอกสาร
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจยั เอกสารทางราชการ รวมถึงรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
ศนูย์เฉลิมพระเกียรตฯิ  
 2)  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามชดุท่ี 1 แจกแก่
ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร  44 วัน) 
รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 390 คน เพ่ือท าการตอบแบบสอบถาม ด าเนินการช่วงเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 3)  สมัภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ รับผิดชอบ และผู้ เก่ียวข้องกับโครงการฯ 
จ านวน 4 คน 
 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
 3.8.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี ้ได้น าวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมาใช้เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

 1)  เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยแบบสอบถามท่ีได้รับน ากลบัคืนมา 
ตรวจสอบความสมบรูณ์และให้คา่น า้หนกัเป็นคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและบนัทึกข้อมลูโดยใช้
สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 2)  เชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
จากข้อมลูเอกสารร่วมกบัการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง 

 
3.8.2  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 

  1)  ใช้คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถ่ีของ
ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม 
 2)  ใช้คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวดั
แนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลางและการกระจายของข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม 
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3.9  ตัวชีวั้ดและเกณฑ์การประเมินผล 
 
 3.9.1  ตัวชีวั้ดการประเมิน   
 ตัวชีว้ัดการประเมินฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 
(หลกัสตูร 44 วนั ) ของศนูย์ ฯ แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงตัวชีวั้ดการประเมิน 
 

ประเดน็การประเมิน ตัวชีวั้ด 
1.  ปัจจัยน าเข้า (Input) ความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพยากรที่น าเข้า

ในโครงการและใช้ในการฝึกอบรม 
1.1  หลกัสตูร 1. การก าหนดเนือ้หาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้ เรียน 

    และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 2. หลักสูตรเนือ้หามีความเหมาะสมกับความต้องการของ 

    ผู้ เรียน 

1.2  บคุลากร   1. จ านวนเจ้าหน้าท่ีและครูวิทยากรผู้สอน 
 2. ความรู้ความสามารถของครูวิทยากรผู้สอน 

1.3  วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี 
      และสภาพแวดล้อม 

1. วัสดุอุปกรณ์มีพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมต่อการ 
     ฝึกอบรม 

 2. สถาน ท่ี ฝึกอบรมมีความเหมาะสม  สะดวก  และ 
     สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรม 

2.  กระบวนการ (Process) ความเหมาะสมของกระบวนการในการฝึกอบรม 
2.1  การบริหารจดัการ 
      โครงการ 

1. การวางแผนเตรียมการก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ 
2. การด าเนินงานมีการน าแผนท่ีเตรียมลงสูก่ารปฏิบตัิ 

 3. การแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 
 4. การประสานงานภายในและภายนอกศนูย์ฯ                     
2.2  การจดัการเรียนการสอน 1. การจดัการ 
 2. การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ รับการฝึกอบรม 
 3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม   
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมิน ตัวชีวั้ด 
3.  ผลผลิต (Output) ผลที่เกิดขึน้หลังจากเสร็จสิน้โครงการ 
3.1 ทกัษะความรู้ความ 
       ช านาญ 

1. ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพท่ีฝึกอบรม 
2. การเพิ่มขึน้ของทกัษะความรู้ความช านาญ 

3.2  ความพงึพอใจตอ่ 
      โครงการ   

1. เนือ้หาและการถ่ายทอด 
    1.1 เนือ้หาและหลกัสตูร 

     1.2 เจ้าหน้าท่ี  วิทยากรครูผู้สอน 
     1.3 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 2. น าไปใช้ประกอบอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม 
 3. มีรายได้เพิ่ม 
 

  3.9.2  เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล 
  การประเมิน 1) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ หลักสูตร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี 
และสภาพแวดล้อม 2) ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารจดัการโครงการ และการจดัการ
เรียนการสอน 3) ด้านผลผลิต (Output) ทักษะความรู้ความช านาญ และความพึงพอใจต่อโครงการ  
4) ผลลพัธ์ (Outcome) การน าไปใช้ประโยชน์  ก าหนดคา่น า้หนกัการประเมินเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

   มากท่ีสดุ  คา่คะแนนเทา่กบั 5    
   มาก  คา่คะแนนเทา่กบั 4 
   ปานกลาง  คา่คะแนนเทา่กบั 3    
   น้อย  คา่คะแนนเทา่กบั 2    
   น้อยท่ีสดุ  คา่คะแนนเทา่กบั 1    
   

  การแปลผลระดบัปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ มีเกณฑ์การแปลผล ดงันี ้

   คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  มีระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
   คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  มีระดบัความเหมาะสมน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  มีระดบัความเหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) : ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดั
ล าพนู โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสูตร 44 วนั) รุ่นประจ าปี 
2557 จ านวน 390 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้สิน้ จ านวน 330 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.6 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานศูนย์ฯ ครูวิทยากรผู้ สอนและท าการวิเคราะห์เชิงเนือ้หามีผล
การศกึษา ดงันี ้
 ข้อมูลของประชากรกลุ่มตวัอย่างผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้
สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู 
 4.1  ข้อมลูทัว่ไปของประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 4.2  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) 
 4.3  ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
 4.4  ผลการประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 4.5  ผลการประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation) 
 4.6  ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะจากกลุม่ตวัอย่าง 

4.7  ผลการสมัภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานรับผิดชอบโครงการ ครูวิทยากรผู้สอน  
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนาเดิม 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด อาชีพหลักของครอบครัว อาชีพก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม รายได้จากการประกอบอาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ความเพียงพอของรายได้ ช่อง
ทางการรับรู้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศนูย์ฯ หลกัสตูรการฝึกอบรม ความรู้ความช านาญก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม เหตผุลในการเข้ารับการฝึกอบรม และความคาดหวงัตอ่การน าความรู้ท่ี ได้รับ
ไปใช้ ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ ผลการศกึษาปรากฏ ดงันี ้
 เพศ  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเกือบทัง้หมดเป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.2 และเพศชาย ร้อยละ 1.8 
 อาย ุพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีอายตุ ่าสดุ 20 ปี มีอายสุงูสดุ 76 ปี และมีอายเุฉล่ีย 49 ปี ส่วนใหญ่
มีอายรุะหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาร้อยละ 27.3 มีอาย ุ41 - 50 ปี ร้อยละ 16.7 
มีอาย ุ60 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 14.8 มีอาย ุ31 - 40 ปี และร้อยละ 8.8 มีอาย ุ21 - 30 ปี ตามล าดบั 
 ภมูิล าเนาเดิม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 99.1 มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคเหนือ และร้อยละ 0.9 
มีภมูิล าเนาเดมิอยูภ่าคกลาง 
 สถานภาพสมรส พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 79.4 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมาร้อยละ 
10.3 มีสถานภาพหม้าย ร้อยละ 7.0 มีสถานภาพโสด และร้อยละ 3.3 มีสถานภาพหยา่ร้าง ตามล าดบั 
 จ านวนบตุร พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีบตุรสงูสดุ 7 คน และต ่าสดุ คือ ไม่มีบตุร และมีบตุรเฉล่ีย 
1.49 คน กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 64.8 มีบตุร 1 - 2 คน รองลงมา ร้อยละ 22.1 ไม่มีบตุรร้อยละ 12.2 
มีบตุร 3 - 4 คน และร้อยละ 0.9 มีบตุร 5 - 7 คน ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษาท่ีจบสงูสดุ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 41.8 ไม่ได้เรียน/ต ่ากว่าประถมศกึษา 
(ป.6) รองลงมาร้อยละ 37.0 จบระดบัประถมศกึษา (ป.6) ร้อยละ 13.3 จบระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
เทียบเทา่ (ม.3, ม.ศ.3) ร้อยละ 5.5 จบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/เทียบเท่า (ม.6, ปวช., ปวส.) ร้อยละ 
1.5 จบระดบัอนปุริญญา (ปวท.) และร้อยละ 0.9 จบระดบัปริญญาตรี ตามล าดบั 
 อาชีพหลกัของครอบครัว พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 54.5 มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป รองลงมา
ร้อยละ 34.2 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 6.1 มีอาชีพค้าขาย และร้อยละ 5.2 มีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า และจกัสานหมวก ตามล าดบั 

อาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 53.6 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
รองลงมา ร้อยละ 28.8 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 8.2 ว่างงาน ร้อยละ 5.2 มีอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่  
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า จกัสานหมวก และร้อยละ 4.2 มีอาชีพค้าขาย ตามล าดบั 
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รายได้จากการประกอบอาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 91.8 
มีรายได้ และร้อยละ 8.2 ไมมี่รายได้ พบกลุม่ตวัอยา่งมีรายได้ตอ่เดือนต ่าสดุ 600 บาท มีรายได้ตอ่เดือน
สงูสดุ 15,000 บาท และมีรายได้ตอ่เดือนเฉล่ีย 3,007.73 บาท เม่ือพิจารณาช่วงรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ร้อยละ 80.6 มีรายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 10.6 มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท และ
ร้อยละ 0.6 มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท ตามล าดบั 

ความเพียงพอของรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81.2 รายได้ไม่เพียงพอ รองลงมา  
ร้อยละ 10.6 รายได้เพียงพอ และร้อยละ 8.2 ไมมี่รายได้ ตามล าดบั 

ช่องทางการรับรู้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฯ  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 37.0 
ทราบขา่วการรับสมคัรจากเพ่ือน รองลงมาร้อยละ 34.2 ทราบจากญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 27.9 ทราบจาก
ชอ่งทางอ่ืน ๆ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า ร้อยละ 
22.1 ทราบจากประชาชนทัว่ไป และร้อยละ 18.5 ทราบจากส่ือ วิทย ุทีวี หนงัสือพิมพ์ เอกสารทัว่ไป 
ตามล าดบั 

หลกัสตูรการฝึกอบรม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 9.1 เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรทอผ้า
กระเหร่ียงโบราณ ทอผ้าก่ีเอว แปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าทอมือ ผลิตเส้นไหมและสาวไหมให้ได้คณุภาพ 
ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีใช้ในครัวเรือน หตัถกรรมท าหมวก แปรรูปอาหารและน า้พริก แปรรูปอาหาร
และท ากระเป๋า ตดัเย็บเสือ้ผ้า แปรรูปผลิตภณัฑ์จากกระดาษ และเย็บปักถกัร้อย 

ความรู้ความช านาญก่อนเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 40.6 มีความรู้
ความช านาญปานกลาง รองลงมาร้อยละ 32.1 มีความรู้ความช านาญน้อย ร้อยละ 24.5 ไม่มี
ความรู้ความช านาญเลย และร้อยละ 2.7 มีความรู้ความช านาญมาก ตามล าดบั 

เหตผุลในการเข้ารับการฝึกอบรม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 72.1 น าความรู้ไปประกอบอาชีพ
หลกั/รอง เพ่ือเพิ่มรายได้ รองลงมาร้อยละ 64.2 ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึน้ ร้อยละ 27.3 
พฒันาอาชีพท่ีท าอยู่ ร้อยละ 19.4 ได้รับการแนะน าชกัชวนจากเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 7.0 ฝึกอาชีพ
ท่ีโครงการนีแ้ล้วหางานง่าย และร้อยละ 0.3 เหตผุลอ่ืน ๆ ได้แก่ การน าความรู้ไปใช้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ตามล าดบั 

ความคาดหวังต่อการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 54.2 คาดหวัง
การน าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม รองลงมาร้อยละ 30.3 คาดหวงัน าไปใช้ในครอบครัว/
ชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 13.3 คาดหวงัน าไปประกอบอาชีพหลกั ร้อยละ 1.8 ไม่สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ และร้อยละ 0.3 ความคาดหวังอ่ืน ๆ ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะของข้อมลูทัว่ไป 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนคน 
(n = 330) 

ร้อยละ  
(100.0) 

1. เพศ   
    - หญิง 324 98.2 
    - ชาย 6 1.8 
2. อาย ุ   
    - 20 - 30 ปี 29 8.8 
    - 31 - 40 ปี 49 14.8 
    - 41 - 50 ปี 90 27.3 
    - 51 - 60 ปี 107 32.4 
    - 61 ปีขึน้ไป 55 16.7 
    (ต ่าสดุ 20 ปี สงูสดุ 76 ปีเฉล่ีย 49 ปี)   
3. ภมูิล าเนาเดมิ   
    - ภาคเหนือ 327 99.1 
    - ภาคกลาง 3 0.9 
4. สถานภาพสมรส   
    - สมรส 262 79.4 
    - หม้าย 34 10.3 
    - โสด 23 7.0 
    - หยา่ร้าง 11 3.3 
5. จ านวนบตุร   
    - ไมมี่บตุร 73 22.1 
    - 1 - 2 คน  214 64.8 
    - 3 - 4 คน 40 12.2 
    - 5 - 7 คน  3 0.9 
    (ต ่าสดุไมมี่บตุร สงูสดุ 7 คนเฉล่ีย 1.49 คน)   
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนคน 
(n = 330) 

ร้อยละ  
(100.0) 

6. ระดบัการศกึษาท่ีจบสงูสดุ   
    - ไมไ่ด้เรียน/ต ่ากวา่ประถมศกึษา (ป.6) 138 41.8 
    - ประถมศกึษา (ป.6) 122 37.0 
    - มธัยมศกึษาตอนต้น/เทียบเทา่ (ม.3,ม.ศ.3) 44 13.3 
    - มธัยมศกึษาตอนปลาย/เทียบเทา่ (ม.6, ปวช., ปวส.) 18 5.5 
    - อนปุริญญา (ปวท.) 5 1.5 
    - ปริญญาตรี 3 0.9 
7. อาชีพหลกัของครอบครัว   
    - รับจ้างทัว่ไป 180 54.5 
    - เกษตรกรรม 113 34.2 
    - ค้าขาย 20 6.1 
    - อ่ืนๆ (ตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า จกัสานหมวก) 17 5.2 
8. อาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม   
    - รับจ้างทัว่ไป 117 53.6 
    - เกษตรกรรม 95 28.8 
    - วา่งงาน 27 8.2 
    - อ่ืนๆ (ตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า จกัสานหมวก) 17 5.2 
    - ค้าขาย 14 4.2 
9. รายได้จากการประกอบอาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม    
    - ไมมี่รายได้ 27 8.2 
    - มีรายได้ 303 91.8 
      ต ่ากวา่ 5,000 บาท 266 80.6 
      5,001 - 10,000 บาท 35 10.6 
      10,001 - 15,000 บาท  2 0.6 
(ต ่าสดุ 600 บาท สงูสดุ 15,000 บาท เฉล่ีย 3,007.73 บาท)   
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนคน 
(n = 330) 

ร้อยละ  
(100.0) 

10. ความเพียงพอของรายได้   
    - ไมมี่รายได้ 27 8.2 
    - มีรายได้ 303 91.8 
      ไมเ่พียงพอ 268 81.2 
      เพียงพอ 35 10.6 
11.  แหล่ง ข้อมูล ท่ีทราบข่าวศูน ย์ เฉลิมพระ เ กียรติ ฯ  
มีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  

    - เพ่ือน 122 37.0 
    - ญาตพ่ีิน้อง 113 34.2 
    - ประชาชนทัว่ไป 73 22.1 
    - อ่ืน ๆ (เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพ 
ตดัเย็บเสือ้ผ้า ปักผ้า ทอผ้า) 

92 27.9 

    - ส่ือ วิทย ุทีวี หนงัสือพิมพ์ เอกสารทัว่ไป 61 18.5 
12. หลกัสตูรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม   
    - ทอผ้ากระเหร่ียงโบราณ 30 9.1 
    - ทอผ้าก่ีเอว 30 9.1 
    - แปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าทอมือ 30 9.1 
    - ผลิตเส้นไหมและสาวไหมให้ได้คณุภาพ 30 9.1 
    - ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีใช้ในครัวเรือน 30 9.1 
    - หตัถกรรมท าหมวก 30 9.1 
    - แปรรูปอาหารและน า้พริก 30 9.1 
    - แปรรูปอาหารและท ากระเป๋า 30 9.1 
    - ตดัเย็บเสือ้ผ้า 30 9.1 
    - แปรรูปผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 30 9.1 
    - เย็บปักถกัร้อย 30 9.1 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนคน 
(n = 330) 

ร้อยละ  
(100.0) 

13. ความรู้ความช านาญก่อนเข้าฝึกอบรม   
    - ไมมี่ความรู้เลย 81 24.5 
    - มีความรู้ 249 75.5 
      น้อย 106 32.2 
      ปานกลาง 134 40.6 
      มาก 9 2.7 
14. เหตผุลในการเข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)   
    - น าความรู้ไปประกอบอาชีพหลกั/รอง เพ่ือเพิ่มรายได้ 238 72.1 
    - ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดียิ่งขึน้ 212 64.2 
    - พฒันาอาชีพท่ีท าอยู ่ 90 27.3 
    - ได้รับการแนะน าชกัชวนจากเพ่ือนบ้าน 64 19.4 
    - ฝึกอาชีพท่ีโครงการนีแ้ล้วหางานง่าย 23 7.0 
    - อ่ืน ๆ (น าความรู้ไปใช้ลดรายจา่ยในครัวเรือน) 1 0.3 
15. ความคาดหวงัตอ่การน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้   
    - น าไปประกอบอาชีพเสริม 179 54.2 
    - น าไปใช้ในครอบครัว/ชีวิตประจ าวนั 100 30.3 
    - น าไปประกอบอาชีพหลกั 44 13.3 
    - ไมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 6 1.8 
    - อ่ืน ๆ (ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์) 1 0.3 
 
4.2  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
 
 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นขัน้ตอนส าคญัขัน้ตอนหนึ่งของการ
ด าเนินโครงการซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน เน่ืองจากสามารถก าหนดและใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ 
ให้สอดคล้องกบักระบวนการด าเนินงาน โดยโครงการจะบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายได้มากน้อย
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เพียงใด ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัความพอเพียงและความเหมาะสมของปริมาณและคณุภาพของปัจจยั
น าเข้าท่ีจะเอือ้อ านวยตอ่การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินปัจจัยน าเข้าในครัง้นี ้ผู้ ศึกษาพิจารณาความพอเพียงของปัจจัยน าเข้าสู่
โครงการว่ามีจ านวน คณุภาพ เหมาะสมหรือเพียงพอท่ีจะด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของโครงการเพียงใด โดยก าหนดปัจจยัการประเมิน ดงันี ้ หลกัสูตร บุคลากร และวสัด ุ
อปุกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้วยการให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พอเพียง คณุภาพ และความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้าดงักลา่ว และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการ
หาคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการศกึษา ดงันี ้
 ภาพรวมของการประเมินปัจจยัน าเข้า พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า 
ปัจจยัน าเข้า (Input) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.86 และเม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยน าเข้าด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ด้าน
หลกัสตูร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 และด้านวสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม มีคา่เฉล่ียน้อย
สดุเทา่กบั 3.74 (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้า  

   (Input) 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input)  S.D. ระดับความเหมาะสม 

ด้านบคุลากร 3.96 0.83 มาก 
ด้านหลกัสตูร  3.88 0.72 มาก 
ด้านวสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.74 0.88 มาก 

รวม 3.86 0.81 มาก 
 
 4.2.1  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านหลักสูตร 

ภาพรวมของการประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input)  หลักสูตร พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพมีความเห็นว่า ปัจจยัน าเข้า (Input) หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.88 และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุก
ข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยหลกัสูตรฝึกอบรมมีประโยชน์น าไปใช้ได้จริง มีคา่เฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 
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หลกัสตูรฝึกอบรมสอดคล้องกบัความต้องการ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.92 หลกัสตูรฝึกอบรมสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และหลกัสตูรฝึกอบรมมีระยะเวลาเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.77 (ตารางท่ี 4.3) 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้า  

  (Input) ด้านหลกัสตูร 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านหลักสูตร  S.D. ระดับความเหมาะสม 

หลกัสตูรฝึกอบรมมีประโยชน์น าไปใช้ได้จริง 3.97 0.76 มาก 
หลกัสตูรฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.95 0.66 มาก 
หลกัสตูรฝึกอบรมสอดคล้องกบัความต้องการ 3.92 0.64 มาก 
หลกัสตูรฝึกอบรมสอดคล้องกบัวิถีชีวิต 3.81 0.74 มาก 
หลกัสตูรฝึกอบรมมีระยะเวลาเหมาะสม 3.77 0.78 มาก 

รวม 3.88 0.72 มาก 
 
 4.2.2  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านบุคลากร 

ภาพรวมของการประเมินปัจจยัน าเข้า (Input) ด้านบคุลากร พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพมีความเห็นว่า ปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.96 และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี
ความเห็นว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความตัง้ใจ
ท างานและสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ 
วิทยากรครูผู้สอนมีความรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในงานท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 วิทยากรครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.85 และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการมีจ านวนเพียงพอ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75 (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้า  
  (Input) ด้านบคุลากร 

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านบุคลากร  ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความตัง้ใจท างานและ
สนบัสนนุการด าเนินงานของโครงการ 

4.19 1.05 มาก 

วิทยากรครูผู้สอนมีความรู้ประสบการณ์ 4.12 0.91 มาก 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในงานท่ีให้บริการ 3.91 0.65 มาก 
วิทยากรครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ 3.85 0.82 มาก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการมีจ านวนเพียงพอ 3.75 0.70 มาก 

รวม 3.96 0.83 มาก 
 
 4.2.3  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสภาพแวดล้อม 

ภาพรวมของการประเมินปัจจัยน าเ ข้า ( Input)  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และ
สภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า ปัจจยัน าเข้า ( Input) ด้านวสัด ุ
อปุกรณ์ สถานท่ี และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า ทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยการเดินทางไปยังสถานท่ีฝึกอบรมมีความสะดวกมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ  4.03 รองลงมาคือสถานท่ี ฝึกอบรมมี ความเหมาะสม  มีค่า เฉ ล่ีย เท่ากับ  3.96 
สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีความทนัสมยั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.51 และวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีจ านวนเพียงพอ   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที่ 4.5  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้า  
    (Input) ด้านวสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ี และสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านวัสดุ อุปกรณ์  
สถานที่ และสภาพแวดล้อม 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

การเดนิทางไปยงัสถานท่ีฝึกอบรมมีความสะดวก 4.03 0.77 มาก 
สถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.96 0.71 มาก 
สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรม 3.92 0.76 มาก 
วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.61 1.11 มาก 
วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีความทนัสมยั 3.51 0.93 มาก 
วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีจ านวนเพียงพอ 3.43 0.98 มาก 

รวม 3.74 0.88 มาก 
 
4.3  ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
 
 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นขัน้ตอนส าคญัในการด าเนินงาน
ประเมินโครงการ เพราะจะท าให้ผู้ประเมินโครงการสามารถทราบถึงจดุอ่อนหรือจดุแข็งของโครงการ 
หากพบมีข้อผิดพลาดในส่วนใดก็สามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานนัน้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการท่ีวางไว้ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การประเมินกระบวนการ (Process) ในครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก าหนดปัจจยัการประเมินไว้รวม  
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการโครงการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผล
การศกึษาดงันี ้

ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า 
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกด้านมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก โดยด้านการบริหารจดัการโครงการ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.92 รองลงมา
คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.80 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
    (Process) 
 

กระบวนการ (Process)  ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านการบริหารจดัการโครงการ 3.92 0.77 มาก 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 3.80 0.82 มาก 

รวม 3.87 0.79 มาก 
 
 4.3.1  ด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการบริหารจดัการโครงการ พบว่า ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่กระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.92 และเม่ือจ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่า ผู้ ส าเร็จการ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกกระบวนการมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยกระบวนการ
ประสานงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนิน
โครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 การด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และการแก้ไขปัญหา
อปุสรรค มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.89 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
    (Process) ด้านการบริหารจดัการโครงการ 
 

กระบวนการ (Process) 
ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

การประสานงาน 3.95 0.73 มาก 
การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ 3.92 0.75 มาก 
การด าเนินงาน 3.91 0.76 มาก 
การแก้ไขปัญหาอปุสรรค 3.89 0.85 มาก 

รวม 3.92 0.77 มาก 
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 4.3.1.1  การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ 
ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการโครงการในการ

วางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า
กระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการในการวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 และเม่ือจ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่า
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ มีความเห็นว่าทุกข้อมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยผู้จัดมีการ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ ผู้ จัดมี
แผนงานการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.95 ผู้จดัมีการก าหนดขัน้ตอนด าเนินงาน
อย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ผู้จดั  มีการบริหารจดัการโครงการอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.87 และผู้ จัดมีการวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
   (Process) ด้านการบริหารจดัการโครงการ ในการวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ 
 
กระบวนการด้านการบริหารจัดการโครงการ 

ในการวางแผนเตรียมการก่อนด าเนิน
โครงการ 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ผู้จดัมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการอยา่ง
ชดัเจน 

4.05 0.86 มาก 

ผู้จดัมีแผนงานการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน 3.95 0.66 มาก 
ผู้จดัมีการก าหนดขัน้ตอนด าเนินงานอย่างชดัเจน 3.89 0.66 มาก 
ผู้จดัมีการบริหารจดัการโครงการอยา่งเป็นระบบ 3.87 0.84 มาก 
ผู้จดัมีการวางแผนควบคมุการปฏิบตังิานท่ี
เหมาะสม 

3.85 0.71 มาก 

รวม 3.92 0.75 มาก 
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 4.3.1.2  การด าเนินงาน 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการบริหารจดัการโครงการในส่วนการ
ด าเนินงาน พบว่า ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการบริหารจดัการ
โครงการในการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91 และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่าผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยผู้ จัดด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนและเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ผู้ จัดด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
   (Process) ด้านการบริหารจดัการโครงการ ในการด าเนินงาน 
 
กระบวนการด้านการบริหารจัดการโครงการ 

ในการด าเนินงาน 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ผู้จดัด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนและเสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.94 0.80 มาก 

ผู้จดัด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน 3.88 0.75 มาก 
รวม 3.91 0.76 มาก 

 
 4.3.1.3  การแก้ไขปัญหาอปุสรรค 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการบริหารจดัการโครงการในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการบริหาร
จดัการโครงการในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.89 และเม่ือจ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่าผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทกุข้อ
มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยผู้จดัให้ความชว่ยเหลือและแนะน าเม่ือผู้ ฝึกอบรมประสบปัญหา 
มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.91 รองลงมาคือ ผู้จดัสามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
ฝึกอบรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.87 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที่ 4.10  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
  (Process) ด้านการบริหารจดัการโครงการ ในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค 
 
กระบวนการด้านการบริหารจัดการโครงการ 

ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ผู้จดัให้ความชว่ยเหลือและแนะน าเม่ือผู้ ฝึกอบรม
ประสบปัญหา 

3.91 0.86 มาก 

ผู้จดัสามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.87 0.84 มาก 

รวม 3.89 0.85 มาก 
 
 4.3.1.4  การประสานงาน 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการโครงการในการ
ประสานงาน พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการบริหารจดัการ
โครงการในการประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.95 และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่าผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก โดยผู้ จดัมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ ผู้จดัมีการติดต่อประสานงานกับผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ืองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.91 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
  (Process) ด้านการบริหารจดัการโครงการ ในการประสานงาน 
 
กระบวนการด้านการบริหารจัดการโครงการ 

ในการประสานงาน 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ผู้จดัมีการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือให้
โครงการประสบความส าเร็จ 

3.98 0.75 มาก 

ผู้จดัมีการตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง 

3.91 0.70 มาก 

รวม 3.95 0.73 มาก 
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 4.3.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่า ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.80 และเม่ือจ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่า ผู้ ส าเร็จการ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกกระบวนการมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.92 รองลงมาคือ การจดัการมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 และ
ระยะเวลา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  

  (Process) ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

กระบวนการ (Process) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

การถ่ายทอดความรู้ 3.92 0.69 มาก 
การจดัการ 3.83 0.77 มาก 
ระยะเวลา 3.64 1.00 มาก 

รวม 3.80 0.82 มาก 
 
 4.3.2.1  การจดัการ 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการจดัการเรียนการสอนในการจดัการ 
พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอนในการ
จัดการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.83 และเม่ือจ าแนกเป็นราย
กระบวนการ พบวา่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทกุข้อมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
โดยการก าหนดวตัถปุระสงค์หวัข้อการเรียนการสอนชดัเจน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.86 รองลงมา
คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.85 การจดัสถานท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนการ
สอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และการจดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรมีความเหมาะสม 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที่ 4.13  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
  (Process) ด้านการจดัการเรียนการสอนในการจดัการ 

 
กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในการจัดการ 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

การก าหนดวตัถปุระสงค์หวัข้อการเรียนการสอน
ชดัเจน 

3.86 0.78 มาก 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 3.85 0.71 มาก 
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ 

3.85 0.72 มาก 

การจดัสถานท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนการสอน 3.83 0.68 มาก 
การจดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรมี
ความเหมาะสม 

3.77 0.97 มาก 

รวม 3.83 0.77 มาก 
 
 4.3.2.2  การถ่ายทอดความรู้ 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในการ
ถ่ายทอดความรู้พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่กระบวนการด้านการจดัการเรียน
การสอนในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 และ
เม่ือจ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่าผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก    ซึง่ความสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ การน าเสนอความรู้และถ่ายทอดเทคนิคอัน
ทนัสมัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92และความสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการฝึกอบรมและการ
ตอบข้อซกัถาม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที่ 4.14  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
  (Process) ด้านการจดัการเรียนการสอน ในการถ่ายทอดความรู้ 

 
กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในการถ่ายทอดความรู้ 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ความสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

4.00 0.70 มาก 

การน าเสนอความรู้และถ่ายทอดเทคนิคอนั
ทนัสมยั 

3.92 0.72 มาก 

ความสามารถแก้ไขปัญหาในระหวา่งการฝึกอบรม
และการตอบข้อซกัถาม 

3.84 0.66 มาก 

รวม 3.92 0.69 มาก 
 
 4.3.2.3  ด้านระยะเวลา 
 ภาพรวมของการประเมินกระบวนการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในด้าน
ระยะเวลา พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการจดัการเรียนการ
สอนในด้านระยะเวลามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.64 และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายกระบวนการ พบว่าผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ซึง่ความเหมาะสมของระยะเวลากบัเนือ้หาวิชาท่ีฝึกอบรม มีคา่เฉล่ียสงูสดุ
เท่ากับ 3.65 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลากบัหลกัสูตรท่ีฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.63 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15  แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ  
  (Process) ด้านการจดัการเรียนการสอนในด้านระยะเวลา 

 
กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในด้านระยะเวลา 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ความเหมาะสมของระยะเวลากบัเนือ้หาวิชาท่ี
ฝึกอบรม 

3.65 0.93 มาก 

ความเหมาะสมของระยะเวลากบัหลกัสตูรท่ี
ฝึกอบรม 

3.63 1.06 มาก 

รวม 3.64 1.00 มาก 
 
4.4  ผลการประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 
 การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนิน
โครงการหลงัจากเสร็จสิน้โครงการ เป็นจุดประเมินท่ีส าคญัซึ่งจะท าให้ทราบว่า “ผล” ท่ีเกิดขึน้แก่
กลุม่เป้าหมาย เป็น “เหต”ุ โดยตรงท่ีเกิดจากกระบวนการ (Process) และปัจจยัน าเข้า (Input)  
 การประเมินผลผลิต (Output) การฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสูตร 44 วนั) ผู้ศึกษาได้ก าหนดปัจจยัด้านผลผลิตไว้ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ทกัษะความรู้
ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม และ 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม 
ปรากฏผลการศกึษา ดงันี ้

ภาพรวมของการประเมินผลผลิต พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า 
ผลผลิตการด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.85 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกด้านมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก โดยด้านความพึงพอใจตอ่โครงการ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.89 รองลงมา
คือ ด้านทักษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที่  4.16  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของผลผลิต  
(Output) ท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ผลผลิต (Output)  ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ด้านความพงึพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรม 3.89 0.72 มาก 
ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม 

3.80 0.77 มาก 

รวม 3.85 0.75 มาก 
 
 4.4.1  ด้านทักษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

ภาพรวมของการประเมินผลผลิตด้านทักษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่ผลผลิตด้านทกัษะความรู้ความช านาญ
ในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.80 และ
เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทกุข้อมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก โดยความมั่นใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพภายหลัง
ส าเร็จการฝึกอบรม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ เทคนิค วิธีการปฏิบตัิเพิ่มมากกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.79 และความรู้ความช านาญภายหลงัส าเร็จการฝึกอบรม 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที่  4.17  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของผลผลิต 
(Output) ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

 
ผลผลิต (Output)ด้านทักษะความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ความมัน่ใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพภายหลงัส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

3.85 0.85 มาก 

เทคนิค วิธีการปฏิบตัเิพิ่มมากกวา่ก่อนเข้ารับการ
อบรม 

3.79 0.75 มาก 

ความรู้ความช านาญภายหลงัส าเร็จการฝึกอบรม 3.76 0.71 มาก 
รวม 3.80 0.77 มาก 

 
 4.4.2  ด้านความพงึพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม 

ภาพรวมของการประเมินผลผลิต ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมพบว่า 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.89 และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยพึงพอใจ
สถานท่ีฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ พึงพอใจความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของวิทยากรครูผู้สอน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 พึงพอใจการให้บริการของผู้จดั และพึง
พอใจเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรครูผู้ สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 พึงพอใจ
กระบวนการกิจกรรมในการฝึกอบรม และพงึพอใจเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.91 
พึงพอใจระยะเวลาท่ีใช้ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.82 และพึงพอใจวสัดอุปุกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกอบรม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที่  4.18  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของผลผลิต  
(Output) ด้านความพงึพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรม 

 
ผลผลิต (Output) 

ด้านความพงึพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม 
 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

พงึพอใจสถานท่ีฝึกอบรม 4.02 0.78 มาก 
พงึพอใจความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของวิทยากรครูผู้สอน 

3.93 0.73 มาก 

พงึพอใจการให้บริการของผู้จดั 3.92 0.68 มาก 
พงึพอใจเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรครูผู้สอน 

3.92 0.74 มาก 

พงึพอใจกระบวนการกิจกรรมในการฝึกอบรม 3.91 0.63 มาก 
พงึพอใจเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรม 3.91 0.67 มาก 
พงึพอใจระยะเวลาท่ีใช้ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร 3.82 0.74 มาก 
พงึพอใจวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม 

3.69 0.81 มาก 

รวม 3.89 0.72 มาก 
 
4.5  ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
 
 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากผ่านระยะเวลา
ด าเนินงานตามโครงการแล้ว โดยเป็นผลท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากผลผลิต (Output) เกิดจากการด าเนิน
โครงการ แตเ่น่ืองจาก “ผล” ท่ีเกิดจากโครงการบริการทางสงัคมมีลกัษณะยากตอ่การวดัและผลนัน้
ไม่ได้เกิดขึน้แก่ผู้ รับบริการโดยทนัที อาจเป็นการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปสะสมขึน้เร่ือย ๆ 
และแสดงออกหรือให้ผลในภายหลงัจากเสร็จสิน้โครงการไประยะเวลาหนึง่ 
 การประเมินผลลพัธ์ (Outcome) ของการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
และครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) จัดเป็นโครงการบริหารทางสังคมประเภทหนึ่ง จึงท าการ
ประเมินผลท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจะ
สามารถบอกผลท่ีตนเองได้รับจากโครงการได้เป็นอย่างดี โดยในการศกึษาครัง้นี ้ได้ก าหนดปัจจยั
ด้านผลลพัธ์ไว้ในด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ ปรากฏผลการศกึษา ดงันี  ้
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 4.5.1  ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ภาพรวมของการประเมินผลลพัธ์ ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส าเร็จ

การฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผลลัพธ์ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากับ 3.80 และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาชีพ  มีความเห็นวา่ทกุข้อมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยน าไปใช้ในครอบครัว/
การด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ น าความรู้ไปประกอบอาชีพหลัก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 น าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และมีรายได้
เพิ่มขึน้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.19) 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของผลลพัธ์

(Outcome)ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 

 ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

น าไปใช้ในครอบครัว/การด าเนินชีวิต 4.00 1.23 มาก 
น าความรู้ไปประกอบอาชีพหลกั 3.75 0.95 มาก 
น าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม 3.68 0.85 มาก 
มีรายได้เพิ่มขึน้ 3.62 0.97 มาก 

รวม 3.80 0.77 มาก 
 

ภาพรวมของผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสูตร 44 วนั) ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวัดล าพูน 
พบว่า โครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.83) โดยด้านกระบวนการมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยน าเข้า 
(คา่เฉล่ีย 3.86) ด้านผลผลิต (คา่เฉล่ีย 3.85) และด้านผลลพัธ์ (คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางที่ 4.20  แสดงคา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของภาพรวมการ    
ประเมินโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) 

 
การประเมิน  ̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

ด้านกระบวนการ 3.87 0.79 มาก 
ด้านปัจจยัน าเข้า 3.86 0.81 มาก 
ด้านผลผลิต 3.85 0.75 มาก 
ด้านผลลพัธ์ 3.80 0.77 มาก 

รวม 3.83 0.77 มาก 
 
4.6  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามในสว่นของปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ เป็นจ านวน 206 ราย 
หรือคดิเป็นร้อยละ 62.4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 330 คน 
 
 4.6.1  ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ  พบว่า ในส่วนของปัญหาอุปสรรค มีจ านวน 96 ราย 
หรือคดิเป็นร้อยละ 29.1 จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 330 คน สรุปได้ดงันี ้
 ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.8 เห็นว่าปัญหาหลักสูตรมี
ระยะเวลาฝึกอบรมน้อยไปส าหรับบางหลกัสตูรยงัไมเ่กิดความช านาญมากพอ โดยเฉพาะหลกัสตูร
ท่ีต้องอาศยัระยะเวลาด้านทกัษะและการฝึกปฏิบตัิ รองลงมาร้อยละ 1.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
ดแูลควบคมุมีน้อย ติดตอ่ประสานงานไม่สะดวก และร้อยละ 0.9 วิทยากรครูผู้สอนไม่หลากหลาย 
ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 2.4 เห็นว่ามีปัญหาการประสาน
การแจ้งวัน เวลาด าเนินการ และก าหนดเวลาเรียนไม่ชัดเจน รองลงมาร้อยละ 2.1 ปัญหาการ
ถ่ายทอดความรู้ของครูวิทยากรผู้สอนมีรายละเอียดเนือ้หาการสอนยังไม่มาก และร้อยละ 1.2 
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ปัญหาการจดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรละ 30 คน มีจ านวนมากและกลุ่มใหญ่เกินไป 
การดแูลไมท่ัว่ถึง ตลอดจนการเรียนการสอนได้ไมเ่ตม็ท่ี ตามล าดบั 
 ด้านผลผลิต (Output) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.4 เห็นว่ามีปัญหาทักษะความรู้        
ความช านาญท่ีได้จากการฝึกอบรม ยงัไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ รองลงมาร้อยละ 
1.8 ปัญหาขาดการพฒันาทกัษะความรู้ความช านาญแบบตอ่เน่ืองหรือยกระดบัให้แก่ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมท่ีจบหลกัสตูรไปแล้ว แตย่งัมีความช านาญหรือความมัน่ใจไม่มากพอท่ีจะน าไปประกอบ
เป็นอาชีพ ตามล าดบั 
 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.2 เห็นว่ามีปัญหาการน าไป
ประกอบอาชีพหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมแล้ว คือ การไม่มีตลาดหรือแหล่งจ าหน่ายรองรับหรือท า
ออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายให้กบัผู้ ใด รองลงมาร้อยละ 3.9 ปัญหาด้านการขาดเงินทนุเร่ิมต้นใน
การประกอบอาชีพและเงินทุนหมุนเวียน และร้อยละ 2.1 ปัญหาด้านการขาดวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือส าหรับใช้ประกอบอาชีพ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.21) 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาอปุสรรคจากการด าเนินโครงการตามความเห็นของ 

  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 

ปัญหาอปุสรรค จ านวน ร้อยละ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)   
- ปัญหาหลกัสูตรมีระยะเวลาฝึกอบรมน้อยไปในบางหลกัสูตรยงัไม่ 
  เกิดความช านาญมากพอ โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีต้องอาศัยเวลา  
  ด้านทกัษะและฝึกปฏิบตัิ 

6 1.8 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบดแูลควบคมุมีน้อยการติดตอ่ประสานงาน   
  ท าได้ไมส่ะดวก 

4 1.2 

- วิทยากรครูผู้สอนไมห่ลากหลาย 3 0.9 
ด้านกระบวนการ (Process)   
- ปัญหาการประสานแจ้งวนัเวลาด าเนินการและก าหนดเวลาเรียน 
  ไมช่ดัเจน 

8 2.4 

- ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ของครูวิทยากรผู้สอนมีรายละเอียด 
  เนือ้หาการสอนยงัไมม่าก 

7 2.1 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ่) 
 

ปัญหาอปุสรรค จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ (Process)   
- ปัญหาการจัดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร (30 คน 
  ต่อหลกัสูตร) มีจ านวนมากและกลุ่มใหญ่เกินไป การดแูลไม่ทัว่ถึง  
  การเรียนการสอนได้ไมเ่ตม็ท่ี 

4 1.2 

ด้านผลผลิต (Output)   
- ปัญหาทักษะความ รู้ความช านาญท่ีไ ด้จากการ ฝึกอบรม  
   ยงัไมเ่พียง พอท่ีจะสามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ 

21 6.4 

- ปัญหาขาดการพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญแบบต่อเน่ือง 
  หรือยกระดบัให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีจบหลกัสตูรไปแล้ว แตย่งัมี 
  ความช านาญหรือความมัน่ใจไมม่ากพอท่ีจะน าไปประกอบอาชีพ 

6 1.8 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)   
- ปัญหาการน าไปประกอบอาชีพหลังเสร็จสิน้การฝึกอบรมแล้ว  
  การไม่มีตลาดหรือแหล่งจ าหน่ายรองรับหรือท าออกมาแล้วไม่รู้ 
  จะไปขายให้กบัผู้ใด 

17 5.2 

- ปัญหาด้านการขาดเงินทุนเร่ิมต้นประกอบอาชีพและขาดเงินทุน 
  หมนุเวียน 

13 3.9 

- ปัญหาด้านการขาดวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับใช้ประกอบอาชีพ 7 2.1 
รวม 96 29.1 

 
 4.6.2  ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการตามความเห็นของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม สรุปได้ดงันี ้

ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 3.0 เห็นว่าด้านหลกัสูตร ควรเพิ่ม
ระยะเวลาการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีต้องใช้เวลาและทกัษะฝีมือสงูกว่าหลกัสตูรทัว่ไป
รองลงมาร้อยละ 2.1 ด้านบุคลากร ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน และจัดหา
วิทยากรครูผู้ สอนท่ีหลากหลายมากขึน้ และร้อยละ 1.8 ด้านวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ควรเพิ่ม
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วสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรมให้เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หรือจดัหลกัสตูรท่ีใช้วตัถดุิบหรือ
วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือลดต้นทนุด้านวสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 1.8 เห็นว่าด้านการประสานงาน 
ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้รัดกุมมากกว่านี ้โดยเฉพาะการ
วางแผนเร่ืองเวลาเรียน รองลงมาร้อยละ 1.5 ด้านเนือ้หารายละเอียดการเรียนการสอน ควรให้
วิทยากรครูผู้ สอนเพิ่มรายละเอียดเนือ้หาให้มากขึน้ และร้อยละ 0.9 ด้านจ านวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตร ควรจ ากัดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้เล็กลง หรือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 
15 คน เพ่ือทกุคนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัไิด้ทัว่ถึง ตามล าดบั 
 ด้านผลผลิต (Output) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.3 เห็นว่าด้านทักษะความรู้ความ
ช านาญและความมั่นใจ ควรเพิ่มระยะเวลาฝึกอบรมให้มากขึน้กว่าเดิมและจัดให้มีการอบรม
แบบตอ่เน่ืองและแบบยกระดบัฝีมือในหลกัสตูรนัน้ ๆ ให้สงูขึน้ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 ด้านผลลพัธ์ (Outcome) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 5.8 เห็นว่าด้านการตลาดควรให้ศนูย์  
เฉลิมพระเกียรติฯ รับไปจ าหน่ายในพืน้ท่ี หรือจดัหาตลาด/สถานท่ีให้ หรือประสานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยหาช่องทาง/ตลาดจ าหน่าย รองลงมาร้อยละ 4.8 ด้านเงินทนุ ควรสนบัสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพส าหรับซือ้วสัดอุปุกรณ์และเป็นเงินทนุหมนุเวียนให้เป็นรายบคุคลหลงัเสร็จสิน้การ
ฝึกอบรม และ    ร้อยละ 4.2 ควรให้ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการตลาด 
ชอ่งทางการจ าหนา่ย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินการด้าน
อาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือจะสามารถน าไปตอ่ยอดประกอบเป็นอาชีพได้ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.22) 
 
ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคจากการด าเนิน 

 โครงการตามความเห็นของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)   
- ด้านหลกัสตูร ควรเพิ่มระยะเวลาการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 
  หลกัสตูรท่ีต้องใช้เวลาและทกัษะฝีมือสงูกวา่หลกัสตูรทัว่ไป 

10 3.0 

- ด้านบคุลากร ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีในการตดิตอ่ประสานงาน  
  และจดัหาวิทยากรครูผู้สอนท่ีหลากหลายมากขึน้ 

7 2.1 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ่) 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
- ด้านวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรม ควรเพิ่มวสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรม 
  ให้เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือจดัหลกัสตูรท่ีใช้ 
  วตัถดุบิหรือวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือลดต้นทนุด้านวสัด ุ
  อปุกรณ์ในการฝึกอบรม 

6 1.8 

ด้านกระบวนการ (Process)   
- ด้านการประสานงาน ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุดแูล 
  การเรียนการสอนให้รัดกมุมากกวา่นี ้โดยเฉพาะการวางแผน 
  เวลาเรียน  

6 1.8 

- ด้านเนือ้หารายละเอียดการเรียนการสอน ควรให้วิทยากรครูผู้สอน 
  เพิ่มรายละเอียดเนือ้หาให้มากขึน้ 

5 1.5 

- ด้านจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ควรจ ากัดจ านวน 
  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้เล็กลง หรือแบง่ 2 กลุม่ ๆ ละ 15 คน  
  เพ่ือทกุคนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัไิด้ทัว่ถึง 

3 0.9 

ด้านผลผลิต (Output)   
- ด้านทกัษะความรู้ความช านาญและความมัน่ใจควรเพิ่มระยะเวลา 
ฝึกอบรมให้มากขึน้กว่าเดิม และจัดให้มีการอบรมแบบต่อเน่ือง 

  และแบบยกระดบัฝีมือในหลกัสตูรนัน้ ๆ ให้สงูขึน้ จนสามารถน าไป 
  ประกอบอาชีพได้ 

24 7.3 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)   
- ด้านตลาด ควรให้ศนูย์เฉลิมพระเกียรตฯิ รับไปจ าหนา่ยในพืน้ท่ี  
  หรือจดัหาตลาด/สถานท่ีให้ หรือประสานกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ  
  เพ่ือชว่ยหาชอ่งทาง/ตลาดจ าหนา่ย 

19 5.8 

- ด้านเงินทนุ ควรมีเงินทนุประกอบอาชีพในการซือ้วสัดอุปุกรณ์ 
  และเงินทนุหมนุเวียนให้เป็นรายบคุคล ภายหลงัเสร็จสิน้ 
  การฝึกอบรม 

16 4.8 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ่) 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ด้านผลลัพธ์ (Outcome)   
- ควรให้ศนูย์เฉลิมพระเกียรตฯิ จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการตลาด 
  ชอ่งทางการจ าหนา่ย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ และความรู้ท่ีเป็น 
  ประโยชน์ตอ่การด าเนินการด้านอาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  
  เพ่ือจะสามารถน าไปตอ่ยอดประกอบเป็นอาชีพได้ 

14 4.2 

รวม 110 33.3 
 
4.7  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิตงิานของศูนย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาฯ 
  
 การสัมภาษณ์ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานผู้ รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
จงัหวดัล าพนู และวิทยากรครูผู้สอน จ านวนทัง้สิน้ 4 คน สรุปผลได้ ดงันี ้

 1)  นางเพชรรัตน์ ป้อมเย็น ผู้ อ านวยการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน เห็นว่าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรี เป็นโครงการท่ีดีมี
ประโยชน์ ท าให้สตรีชนบท แมบ้่าน ผู้วา่งงานจากการถกูเลิกจ้างหรืออยู่ระหว่างนอกฤดกูารเกษตร
ได้มีอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมจากงานประจ า และยงัสามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถ่ินมีรายได้
สง่ผลให้ครอบครัวมีคณุภาพฐานะความเป็นอยูแ่ละคณุชีวิตท่ีดีขึน้ 
 นอกจากนีย้งัเห็นว่าจงัหวดัล าพูนเป็นเมืองท่ียงัรักษาขนบธรรมเนียมวฒันธรรม
ดัง้เดมิไว้ได้ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและพอเพียง กระแสทนุนิยมจากโลกภายนอกยงัเข้ามาไม่มากนกั 
ดงันัน้ เม่ือชาวบ้านเหล่านีอ้ยู่ในพืน้ท่ีหรือชุมชนท่ีดีแล้วรัฐจึงควรส่งเสริมสนบัสนนุโดยเฉพาะสตรี
ให้ได้มีทกัษะอาชีพไม่ต้องออกไปท างานนอกวิถีชีวิตไปยงัสงัคมไม่คุ้นชิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอ่ืน ๆ 
ตามมา ทัง้นี ้ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงเห็นควรส่งเสริมสนบัสนุนให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้และ
ทกัษะด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมสามารถประกอบอาชีพอยู่ในชมุชน มี
รายได้เลีย้งตนเองและครอบครัว สมาชิกอยู่พร้อมหน้ากนัก็จะท าให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดี ครอบครัว
ก็จะอบอุน่และเข้มแข็ง หมูบ้่าน ชมุชน เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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 2)  นางสาวศลีุพร สนัติราษฎร์ เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้
สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รับผิดชอบประสานและติดตอ่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สนใจ และ
ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินโครงการ ดงันี ้
   (1)  การคดัเลือกพืน้ท่ีและกลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการท่ีท้องถ่ิน (อบต.) 
เป็นผู้สง่มา หรือโดยการลงพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพฯ รวมถึงเปิดให้ผู้สนใจมาสมคัร 
ณ ท่ีท าการศนูย์ฯ 
   (2)  การจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ จดัหาครูวิทยากรผู้สอนตามหลกัสตูรท่ีเปิด
ด าเนินการ 
   (3)  การก าหนดวนัเร่ิมด าเนินโครงการฝึกอบรม ก าหนดวนัเวลาการเรียน
การสอนตามความต้องการส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ อาจเรียนจันทร์ - ศุกร์ หรือเรียนตลอดสัปดาห์
ตามแตข้่อตกลง 

 (4)  การประสานงาน ทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการฝึกอบรม โดยประสานผ่าน 
อบต.หลังจากนัน้จะประสานโดยตรงไปยังประธานหรือกลุ่มโดยตรงเพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนและ
ประหยดัเวลา 

 (5)  การติดตามผลก่อนและระหว่างการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบประวตัิ
หรือแบบสอบถาม 

 (6)  การตดิตามผลหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม ก าหนดให้ครูวิทยากรผู้สอน
เป็นผู้สรุป เวลาเรียนของทัง้ผู้ เข้าฝึกอบรมและตวัครูวิทยากรผู้สอน แผนค่าใช้จ่าย แผนการสอน 
เกณฑ์การประเมินผลและผลของผู้ เข้าฝึกอบรม สง่ให้ศนูย์ฯ ตอ่ไป 
   (7)  การประเมินครูวิทยากรผู้สอน โดยศนูย์ฯ จดัท าแบบประเมินโดยให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตอบหรืออาจใช้การสมัภาษณ์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในแตล่ะหลกัสตูรโดยตรง 
 จดุแข็ง 
 จงัหวดัล าพนูมีพืน้ท่ีขนาดเล็ก แตล่ะพืน้ท่ีไม่ห่างไกลกนัมากนกัสามารถเข้าถึงได้
ทกุหมูบ้่าน การประชาสมัพนัธ์จงึท าได้ง่ายและครอบคลมุทัว่ถึงกลุม่เป้าหมาย ประกอบศนูย์ฯ เป็น
ท่ีรู้จกัของชาวบ้าน รวมถึงท้องถ่ิน (อบต.)ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนบัสนนุภารกิจและ
ชาวบ้านซึง่เป็นสตรี แมบ้่าน มีความสนใจและต้องการฝึกวิชาชีพเพ่ือไปใช้ประกอบอาชีพหลกัหรือ
อาชีพเสริมจากงานประจ า 
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  ข้อจ ากดั 
  1)  เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินโครงการ มีเพียง 2 คน ท าให้การจัดสรรเวลาลง
พืน้ท่ีได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีมีภารกิจรับผิดชอบงานสอนภายในศนูย์ด้วย ท าให้การลง
พืน้ท่ีท าได้ไมส่ม ่าเสมอ เกิดความลา่ช้าในการประสานงาน การจดัหา จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้อง
ใช้ในการฝึกอบรมในกรณีท่ีมีการฝึกอบรมพร้อมกนั  
  2)  การจดัสรรงบประมาณเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์จ านวนเท่ากนัทกุหลกัสตูร 
ในสภาพปัจจบุนัท าได้คอ่นข้างยากและไมส่อดคล้องกบัข้อเท็จจริง ส่งผลท าให้บางหลกัสตูรมีวสัดุ
อปุกรณ์ฝึกอบรมไมเ่พียงพอ 

3)  ค่าเบีย้เลีย้งวนัละ 90 บาท ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เป็นจ านวนท่ี
น้อยมากส าหรับการด ารงชีพในยคุเศรษฐกิจปัจจบุนั  

4)  การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่วิทยากรครูผู้สอน วนัละ 450 บาท 
ไม่สอดคล้องกบัหน่วยงานภายนอกท่ีจ้างเป็นรายชัว่โมง ท าให้ไม่สามารถหาครูวิทยากรในหลกัสตูรท่ี
ต้องใช้ฝีมือทกัษะ 

ข้อเสนอแนะ 
  1)  จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม กลุม่ละ 20 - 25 คน 
  2)  ควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนของครูวิทยากรผู้ สอนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการจ้างงานของหนว่ยงานภายนอก 
  3)  ควรปรับเพิ่มค่าวสัดอุปุกรณ์ให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการฝึกอบรม 
44 วนั เน่ืองจากคา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีจดัสรรให้เพียงพอกบัการฝึกอบรมระยะเวลาเพียง 15 วนั เทา่นัน้  
  4)  ควรให้ศนูย์ฯ เป็นผู้ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนวิทยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ 
ตามความเป็นจริง และสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
 3)  นางสาวสายทอง วงศ์เลิศสกลุ ครูผู้สอนวิทยากรฝึกอาชีพหลกัสูตร : การทอ
ผ้ากระเหร่ียงโบราณ เป็นครูผู้สอนวิทยากรฝึกอาชีพแก่หน่วยงานภาครัฐ ตัง้แตปี่ 2548 ถึงปัจจบุนั 
รับหน้าท่ีสอนการทอผ้ากระเหร่ียงโบราณแก่กลุ่มสตรีบ้านห้วยต้ม  จงัหวดัล าพูน เน่ืองจากการท่ี
สตรีในหมู่บ้านต้องการมีรายได้ มีอาชีพเสริม เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวหลงัจากหมดฤดกูาลภาค
เกษตรแล้ว และเห็นว่าการทอผ้ากระเหร่ียงซึ่งเป็นต้นทนุและภูมิปัญญาของชมุชนแห่งนี ้สามารถ
ท าเป็นอาชีพได้ จึงประสานขอรับการสนบัสนนุไปยงัศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ  โดยกลุ่ม
สตรีบ้านห้วยต้มตระหนกัดีถึงถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ  ทัง้นี ้ผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ
โครงการคือการท่ี แม่บ้าน กลุ่มสตรี ซึ่งเป็นชาวเขา ชาวกระเหร่ียงสามารถน าความรู้ใช้ประกอบ
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เป็นอาชีพรวมกลุม่รับ Order งานผลิต มีรายได้เพิ่มขึน้ ขณะนีช่ื้อเสียงของกลุ่มสตรีบ้านห้วยต้มใน
การทอผ้ากระเหร่ียงโบราณได้รับการยอมรับในผลงานและความเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง มีหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ให้การสนบัสนนุมากขึน้ ท าให้กลุม่สตรีบ้านห้วยต้มมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
 ข้อจ ากดั 

การฝึกอบรมท่ีไม่ต่อเน่ืองทักษะท่ีได้ยังไม่มากพอท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได้
ส าหรับบางคนท่ียงัไมมี่ทกัษะความรู้พืน้ฐานมาก่อน 

ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง เป็นการต่อยอดจากหลกัสูตรเดิม

หรือหลกัสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและจดัให้มีการไปศกึษาดงูานเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มอาชีพของ
หมูบ้่าน ชมุชนอ่ืนท่ีมีความเข้มแข็งและมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ รวมถึงศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ 
ควรเข้ามาเป็นท่ีปรึกษาสนบัสนนุจดัตัง้กลุ่มสตรีทอผ้ากระเหร่ียงโบราณบ้านห้วยต้มให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือเป็นการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาในชุมชนไม่ให้สูญหายและสืบสานวฒันธรรมการทอผ้า
กระเหร่ียงโบราณ  

4)  นางกลัยา ขาวโสม อาย ุ41 ปี ครูผู้สอนวิทยากรฝึกอาชีพหลกัสตูร : การแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากกระดาษ เร่ิมบทบาทเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั โดยสอน
ให้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นกระเป๋าของใช้ต่าง ๆ และ
ผลงานท่ีได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบหนึ่งเดียวของจงัหวดัล าพูน คือการแปรรูปสมุนไพร “กาแฟ
ส าเร็จรูปผสมล าไย ดอยป่าแป๋” จังหวัดล าพูน   ทัง้นี ้รับหน้าท่ีฝึกสอนวิชีพหลักสูตรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า กระเช้าใส่ของขวัญของช าร่วย จากกลุ่มแม่บ้าน 
อ าเภอลี ้ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษ และเห็นว่ากระดาษเป็นสิ่งท่ีทุก
บ้านมีและเป็นสิ่งใกล้ตวั และเทศบาลมีการรณรงค์ลดโลกร้อน จึงเกิดแนวคิดน ากระดาษมาแปร
รูปเป็นผลิตภณัฑ์ของใช้ให้เกิดประโยชน์  จึงเกิดการรวมกลุ่มของสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอาย ุและคน
พิการ และเห็นวา่ศนูย์ฯ มีโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัวท่ีช่วยเหลือสตรีและครอบครัวให้
ได้มีทกัษะทางอาชีพ จึงขอรับการสนบัสนนุไปยงัศนูย์ฯ หลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม พบว่าส่วน
หนึ่งน าไปประกอบอาชีพจ าหน่ายโดยฝากขายตามร้าน โดยระบุว่าเป็นฝีมือของผู้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้านสตรี ฯลฯ และอีกส่วนน าไปสอนสมาชิกในบ้านให้ฝึกท ากลายเป็นกิจกรรมภายใน
ครอบครัวเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิด 
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ข้อจ ากดัและปัญหาอปุสรรค  
หลักสูตรระยะเวลา 44 วัน ไม่เพียงพอ สอนชิน้งานได้ น้อยกว่าแผนการสอนท่ี

ก าหนดไว้ รวมถึงการหารสมาชิกรวมกลุม่ให้ได้ 30 คน ท าได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลายทัง้แมบ้่าน สตรี ผู้สงูอาย ุมีภารกิจแตกตา่งและเวลาไมต่รงกนั 

ข้อเสนอแนะ   
ควรลดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเหลือกลุม่ละ 7 - 10 คน ง่ายตอ่การหาสมาชิก

เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงการจดัการเรียนการสอนสามารถดแูลทัว่ถึงได้มากขึน้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการประเมนิ อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสูตร  44 วนั) : 
ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพูน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมิน
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) การฝึกอบรม
วิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ จังหวดัล าพูน รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ซึ่งการ
ประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพในครัง้นี ้ได้น าแบบจ าลอง IPOO Model มาประยกุต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด
การประเมินใน 4 ด้านส าคญั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจากผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิต
ใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) รุ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 390 คน และมี
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวนทัง้สิน้ 
330 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth 

Interview) ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ เก่ียวข้องกับโครงการ จ านวน 4 คน ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยสถิติท่ีใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการนี ้ขอน าเสนอผลการศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
 
5.1  สรุปผลการประเมิน  
 

การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร  44 วนั) : 
ศกึษากรณีศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
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 5.1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทัง้หมดเป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 98.2) มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี (ร้อยละ 32.4) ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคเหนือ (ร้อยละ 99.1) 
มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 79.4) มีบุตร 1 - 2 คน (ร้อยละ 64.8) เป็นผู้ ท่ีไม่ได้เรียน/ต ่ากว่า
ประถมศกึษา (ป.6) (ร้อยละ 41.8) ครอบครัวมีอาชีพหลกัรับจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 54.5) อาชีพก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 53.6) มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 
80.6) และมีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 81.2) โดยมีช่องทางการรับรู้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของ
ศูนย์ฯ จากเพื่อน (ร้อยละ 37.0) กลุ่มตวัอย่างเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมใน 11 หลักสูตร ได้แก่ 
1) ทอผ้ากระเหร่ียงโบราณ 2) ทอผ้าก่ีเอว 3) แปรรูปผลิตภณัฑ์ทอมือ 4) ผลิตเส้นไหมและสาวไหมให้
ได้คณุภาพ 5) ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีใช้ในครัวเรือน 6) หตัถกรรมท าหมวก 7) แปรรูปอาหารและน า้พริก 
8) แปรรูปอาหารและท ากระเป๋า 9) ตดัเย็บเสือ้ผ้า 10) แปรรูปผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 11) เย็บปักถัก
ร้อย โดยมีความรู้ความช านาญก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 40.6) และเหตผุล
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพหลกั/รอง เพ่ือเพิ่มรายได้(ร้อยละ 72.1) และ
คาดหวงัตอ่การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม (ร้อยละ 54.2) 
 
 5.1.2 ผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้สตรีและ

ครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) 
ผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสูตร   

44 วนั) ของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู พบว่า ในภาพรวมโครงการ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.83) โดยด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมาคือ ด้านปัจจยัน าเข้า (คา่เฉล่ีย 3.86) ด้านผลผลิต 
(คา่เฉล่ีย 3.85) และด้านผลลพัธ์ (คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั  
  1)  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า พบว่า ในภาพรวมผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี
ความเห็นว่า ปัจจยัน าเข้า (Input) มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.86) โดยปัจจัย
น าเข้าด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ 
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ด้านหลักสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.88) และด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
ตามล าดบัและเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดงันี ้

   (1)  ด้านบคุลากร พบวา่ ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็น
ว่าปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.96) โดย
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความตัง้ใจท างานและสนบัสนุน
การด าเนินงานของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 4.19) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ วิทยากรครูผู้สอนมีความรู้
ประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในงานท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
วิทยากรครูผู้ สอนมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการมีจ านวน
เพียงพอ (คา่เฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

  (2)  ด้านหลกัสตูร พบวา่ ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็น
ว่า ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.88) โดย
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่หลกัสตูรฝึกอบรมมีประโยชน์น าไปใช้ได้จริง (คา่เฉล่ีย 3.97) 
เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.95) หลักสูตรฝึกอบรม
สอดคล้องกับความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) หลกัสูตรฝึกอบรมสอดคล้องกับวิถีชีวิต (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
และหลกัสตูรฝึกอบรมมีระยะเวลาเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
   (3)  ด้านวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี และสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าปัจจยัน าเข้า (Input) ด้านวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี และสภาพแวดล้อม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.74) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า
การเดินทางไปยงัสถานท่ีฝึกอบรมมีความสะดวก (คา่เฉล่ีย 4.03) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือสถานท่ี
ฝึกอบรมมีความเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.96) สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 3.92)
วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีความเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.61) วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีความทนัสมยั
(คา่เฉล่ีย 3.51) และวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมีจ านวนเพียงพอ (คา่เฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั  

 2)  ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
 ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี

ความเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ (Process) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(คา่เฉล่ียรวม 3.87) โดยกระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
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(คา่เฉล่ีย 3.92) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ด้านการจดัการเรียนการสอน (คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดงันี ้

   (1)  ด้านการบริหารจดัการโครงการ พบว่า ในภาพรวม ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพมีความเห็นว่า กระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.92) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นต่อการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
เป็นล าดับแรกรองลงมาคือ การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) การ
ด าเนินงาน (คา่เฉล่ีย 3.91) และการแก้ไขปัญหาอปุสรรค (คา่เฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั  

การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวม ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการในการวางแผนเตรียมการ
ก่อนด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.92) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพ มีความเห็นว่าผู้จดัมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการอย่างชดัเจน (คา่เฉล่ีย 4.05) เป็นล าดบั
แรก รองลงมาคือ ผู้ จัดมีแผนงานการด าเนินโครงการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.95) ผู้ จัดมีการก าหนด
ขัน้ตอนด าเนินงานอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.89) ผู้ จัดมีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ 
(คา่เฉล่ีย 3.87) และผู้จดัมีการวางแผนควบคมุการปฏิบตังิานท่ีเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั  

การด าเนินงาน พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า
กระบวนการด้านการบริหารจัดการโครงการในการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.91) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผู้ จดัด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอน
และเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.94) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ ผู้ จัดด าเนิน
กิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน (คา่เฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั  

การแก้ไขปัญหาอุปสรรค พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี
ความเห็นวา่กระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.89) โดยผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผู้ จัดให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าเม่ือผู้ ฝึกอบรมประสบปัญหา (คา่เฉล่ีย 3.91) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ผู้จดั
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
ตามล าดบั  

การประสานงาน พบว่า ในภาพรวม ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็น
ว่ากระบวนการด้านการบริหารจดัการโครงการในการประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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(ค่าเฉล่ียรวม 3.95) โดยผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผู้ จัดมีการประสานงานกับ
หนว่ยงานตา่ง ๆ เพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ (คา่เฉล่ีย 3.98) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ผู้จดั
มีการตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง (คา่เฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั  

   (2)  ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพมีความเห็นว่ากระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.80) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ การจัดการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และระยะเวลา (ค่าเฉล่ีย 
3.64) ตามล าดบั  

   การจัดการ พบว่า ในภาพรวมผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า
กระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอนในการจดัการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
รวม 3.83) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นตอ่การก าหนดวตัถปุระสงค์หวัข้อการเรียนการ
สอนชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86)เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.85) การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ (คา่เฉล่ีย 
3.85) การจดัสถานท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนการสอน (คา่เฉล่ีย 3.83) และการจดัจ านวนผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลกัสตูรมีความเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั  

   การถ่ายทอดความรู้ พบว่า ในภาพรวมผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี
ความเห็นว่ากระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.92) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นตอ่ความสามารถถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 4.00) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ 
การน าเสนอความรู้และถ่ายทอดเทคนิคอนัทนัสมยั (คา่เฉล่ีย 3.92) และความสามารถแก้ไขปัญหาใน
ระหวา่งการฝึกอบรมและการตอบข้อซกัถาม (คา่เฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั  

  ระยะเวลา พบวา่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่กระบวนการด้าน
การจดัการเรียนการสอนในด้านระยะเวลามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.64) โดย
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นต่อความเหมาะสมของระยะเวลากับเนือ้หาวิชาท่ีฝึกอบรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) เป็นล าดับแรก รองลงมาซึ่งมีคะแนนต ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลากบัหลกัสตูรท่ีฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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 3)  ผลการประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  
ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า

ผลผลิตจากการด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.85) โดย
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นตอ่ด้านความพึงพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 3.89) 
เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 
3.80) ตามล าดบั  

  (1)  ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่าผลผลิตด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.80) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมี
ความเห็นตอ่ความมัน่ใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพภายหลงัส าเร็จการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.85) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ เทคนิค วิธีการปฏิบตัิเพิ่มมากกว่าก่อนเข้ารับ
การอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.79) และความรู้ความช านาญภายหลังส าเร็จการฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ตามล าดบั  

  (2)  ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวมผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นวา่ผลผลิตด้านความพึงพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.89) โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความพึงพอใจสถานท่ีฝึกอบรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.02) เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ พึงพอใจความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
วิทยากรครูผู้ สอน (ค่าเฉล่ีย 3.93) พึงพอใจการให้บริการของผู้จัด (ค่าเฉล่ีย 3.92) พึงพอใจเทคนิค 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรครูผู้ สอน (ค่าเฉล่ีย 3.92) พึงพอใจกระบวนการกิจกรรมในการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.91) พึงพอใจเนือ้หาหลกัสูตรฝึกอบรม (คา่เฉล่ีย 3.91) พึงพอใจระยะเวลาท่ีใช้
ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร (คา่เฉล่ีย 3.82) และพึงพอใจวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
(คา่เฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั  

 4)  ผลการประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation)  
  ผลการประเมินผลลพัธ์ พบวา่ ในภาพรวม ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นว่า
ผลลพัธ์ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียรวม 3.80) 
โดยผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพมีความเห็นต่อการน าไปใช้ในครอบครัว/การด าเนินชีวิต (ค่าเฉล่ีย 
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4.00) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ น าความรู้ไปประกอบอาชีพหลัก (ค่าเฉล่ีย 3.75) น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเสริม (คา่เฉล่ีย 3.68) และมีรายได้เพิ่มขึน้ (คา่เฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
 

5.1.3  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามในส่วนของปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ จ านวน 206 ราย 
หรือคดิเป็นร้อยละ 62.4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 330 คน สรุปได้ ดงันี ้
  1)  ปัญหาอปุสรรค 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 96 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.1 จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
330 คน ได้ตอบแบบสอบถามในสว่นของปัญหาอปุสรรคจากการด าเนินโครงการ สรุปดงันี ้

  (1)  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.8 เห็นว่ามี
ปัญหาหลกัสตูรมีระยะเวลาฝึกอบรมน้อยไปในบางหลกัสตูรยงัไมเ่กิดความช านาญมากพอ โดยเฉพาะ
หลกัสตูรท่ีต้องอาศยัเวลาในด้านทกัษะและฝึกปฏิบตัิ รองลงมาร้อยละ 1.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบดแูล
ควบคุมมีน้อย ติดต่อประสานงานไม่สะดวก และร้อยละ 0.9 วิทยากรครูผู้ สอน ไม่หลากหลาย 
ตามล าดบั 

 (2)  ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 2.4 เห็นว่ามี
ปัญหาด้านการประสานแจ้งวนั เวลาด าเนินการ และก าหนดเวลาเรียนไม่ชดัเจน รองลงมาร้อยละ 2.1 
ปัญหาด้านการถ่ายทอดความรู้ของครูวิทยากรผู้สอน มีรายละเอียดเนือ้หาการสอนยงัไม่มาก และร้อยละ 
1.2 ปัญหาด้านการจดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร (30 คน/ หลกัสตูร) มีจ านวนมากและ
กลุม่ใหญ่เกินไปการดแูลไมท่ัว่ถึง การเรียนการสอนได้ไมเ่ตม็ท่ี ตามล าดบั 
   (3)  ด้านผลผลิต (Output) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 6.4 เห็นว่ามีปัญหา
ทกัษะความรู้ความช านาญท่ีได้จากการฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอท่ีจะสามารถน าไปใช้ประกอบเป็น
อาชีพได้ รองลงมา ร้อยละ 1.8 ปัญหาขาดการพัฒนาทกัษะความรู้ความช านาญแบบต่อเน่ืองหรือ
ยกระดบัให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีจบหลกัสตูรไปแล้ว แตย่งัมีความช านาญหรือความมัน่ใจไม่มาก
พอท่ีจะน าไปประกอบเป็นอาชีพ ตามล าดบั 
   (4)  ด้านผลลพัธ์ (Outcome) พบวา่ กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 5.2 เห็นว่ามีปัญหา
การน าไปประกอบอาชีพหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมแล้ว คือ การไม่มีตลาดหรือแหล่งจ าหน่ายรองรับ
หรือท าออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายให้กบัผู้ ใด รองลงมาร้อยละ 3.9 ปัญหาด้านการขาดเงินทนุเร่ิมต้น
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ในการประกอบอาชีพและเงินทุนหมุนเวียน และร้อยละ 2.1 ปัญหาด้านการขาดวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือส าหรับใช้ประกอบอาชีพ ตามล าดบั  
  2)  ข้อเสนอแนะ  
 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  110 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
330 คน ได้ตอบแบบสอบถามในสว่นของข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการสรุปได้ดงันี ้

(1)  ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 3.0 เห็นว่าด้าน
หลกัสตูร ควรเพิ่มระยะเวลาการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีต้องใช้เวลาและทกัษะฝีมือสงูกว่า
หลกัสูตรทัว่ไปรองลงมาร้อยละ 2.1 ด้านบุคลากร ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน และ
จดัหาวิทยากรครูผู้สอนท่ีหลากหลายมากขึน้ และร้อยละ 1.8 ด้านวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรม ควรเพิ่ม
วสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรมให้เพียงพอกบัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หรือจดัหลกัสตูรท่ีใช้วตัถดุิบหรือวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือลดต้นทนุด้านวสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ตามล าดบั 

(2)  ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 1.8 เห็นว่าด้าน
การประสานงาน ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้รัดกุมมากกว่านี ้
โดยเฉพาะการวางแผนเร่ืองเวลาเรียน รองลงมาร้อยละ 1.5 ด้านเนือ้หารายละเอียดการเรียนการสอน 
ควรให้วิทยากรครูผู้สอนเพิ่มรายละเอียดเนือ้หาให้มากขึน้ และร้อยละ 0.9 ด้านจ านวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูร ควรจ ากดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้เล็กลง หรือแบง่เป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน 
เพ่ือทกุคนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัไิด้ทัว่ถึง ตามล าดบั 
   (3)  ด้านผลผลิต (Output) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 7.3 เห็นว่าด้านทกัษะ
ความรู้ความช านาญและความมัน่ใจ ควรเพิ่มระยะเวลาฝึกอบรมให้มากขึน้กว่าเดิม และจดัให้มีการ
อบรมแบบตอ่เน่ือง และแบบยกระดบัฝีมือในหลกัสตูรนัน้ ๆ ให้สงูขึน้ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

  (4)  ด้านผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5.8 เห็นว่าด้าน
ตลาดควรให้ศูนย์ฯ รับไปจ าหน่ายในพืน้ท่ีหรือจัดหาตลาดสถานท่ีหรือประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือช่วยหาช่องทางตลาดจ าหน่าย รองลงมาร้อยละ 4.8 ด้านเงินทุน ควรมีเงินทนุประกอบ
อาชีพในการซือ้วสัดอุปุกรณ์และเงินทนุหมนุเวียนให้เป็นรายบคุคล ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม และ
ร้อยละ 4.2 ควรให้ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย 
รวมถึงการประชาสมัพนัธ์และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินการด้านอาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
สามารถน าไปตอ่ยอดประกอบเป็นอาชีพได้ ตามล าดบั  
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 5.1.4  ผลการสัมภาษณ์ 
 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องกบัโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 
(หลกัสตูร 44 วนั) สรุปดงันี ้
 1)  วตัถปุระสงค์ของโครงการ เป็นไปเพ่ือการพฒันาส่งเสริมและเตรียมอาชีพให้แก่สตรี 
เยาวสตรีและผู้สนใจท่ีไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ  
มีฐานะยากจน มีภาระเลีย้งดูครอบครัว รวมถึงสตรีและเยาวสตรีท่ีถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพ
ไม่เหมาะสม ต้องการกลับภูมิล าเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพใหม่ หรือประชาชนซึ่งเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิมเน่ืองจากถูกเลิกจ้างจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงผู้ ว่างงานทัง้ในและนอกฤดูกาล
เกษตรกรรม หรือประสบปัญหาเดือดร้อนอนัเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
สตรี หรือเยาวสตรี และครอบครัวมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมมีอาชีพ 
มีรายได้เลีย้งตนเอง สามารถปรับตวัอยู่กับครอบครัวในภูมิล าเนาเดิมได้ โดยไม่คิดย้ายไปประกอบ
อาชีพนอกถ่ิน 
 2)  หลกัสตูรวิชาชีพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม สอดคล้องและน าไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพได้จริง โดยรายละเอียดเนือ้หาหลกัสตูร
เร่ิมจากภาคทฤษฎีและเข้าสูก่ารปฏิบตั ิเร่ิมตัง้แตค่วามรู้เบือ้งต้นของวิชาชีพนัน้ ๆ การแนะน า การดแูล
รักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ การฝึกใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ และการลงมือปฏิบตัิจริง รวมทัง้มีการสอดแทรก
เนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การตลาด การจดัท าบญัชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 5 ส.  
การสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต เป็นต้น 
 3)  ขัน้ตอนและกระบวนงาน แบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
   (1)  การจดัท าองค์ประกอบโครงการ 
  (2)  การวางแผนการบริหารโครงการ 
  (3)  การปฏิบตัติามโครงการ 
  (4)  การด าเนินโครงการ เร่ิมตัง้แต่การตรวจสอบโครงการ การประสานกลุ่ม
และการประชาสมัพนัธ์โครงการ การจดัท าใบสมคัร การรวบรวมหลกัฐาน การสอบประวตัิผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม การประชมุกลุม่เตรียมความพร้อมและจดัเตรียมสถานท่ี การประสานการฝึกวิชาชีพในชมุชน 
การจดัสง่วสัดฝึุกอบรมลงกลุม่ และกระบวนการเรียนการสอน 
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  (5)  การประเมินผลส าเร็จของโครงการ โดยด าเนินการเย่ียมกลุ่ม การติดตาม
กลุ่มการประเมินวิทยากรครูผู้สอน การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ การประเมินผลโครงการ 
และการตดิตามผลหลงัจากส าเร็จการฝึกอบรม 
  (6)  การปรับปรุงแผนและพฒันาโครงการ 
  (7)  ด าเนินการท าแผนการปรับปรุงในปีตอ่ไป 
 4)  ผลส าเร็จของโครงการ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งสามารถน าความรู้ท่ีได้
ฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพ โดยอาจเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน/ 
ในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดแก่บคุคลอ่ืน เช่น สอนสมาชิก
ในบ้านให้ฝึกท ากลายเป็นกิจกรรมภายในครอบครัว ผลท่ีได้รับคือสตรีมีอาชีพ มีรายได้เป็นคา่ใช้จ่าย
ในครอบครัว อยู่กบัครอบครัวในถ่ินภูมิล าเนาของตน โดยไม่คิดจะออกไปประกอบอาชีพต่างถ่ินนอก
ภมูิล าเนา รวมทัง้มีคา่นิยมในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
 5)  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
  (1)  ด้านผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความหลากหลาย
ทัง้ท่ีเป็นแมบ้่าน เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุมีภารกิจแตกตา่ง เวลาไมต่รงกนั ท าให้เกิดการรวมกลุม่กนัยาก 
 (2)  ด้านค่าตอบแทนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็น
คา่เบีย้เลีย้งและคา่เดินทางให้กับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยผู้
เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าการมาเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่คุ้มค่าเสียเวลา หากไป
รับจ้างท างานอยา่งอ่ืนจะได้คา่ตอบแทนมากกวา่ 
  (3)  ด้านวิทยากรครูผู้สอน พบว่า วิทยากรครูผู้สอนคอ่นข้างหายาก เน่ืองจาก
คา่ตอบแทนการสอนท่ีก าหนดให้เท่าๆ กันในทุกหลกัสูตร คือ วนัละ 450 บาท ต่อจ านวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 30 คนต่อหลักสูตร เม่ือเปรียบเทียบต่อคนแล้วจะได้รับค่าตอบแทนต ่า และจ านวนคน
คอ่นข้างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหนว่ยงานอ่ืนจ้างเป็นรายชัว่โมง ๆ ละ 300 บาท  
  (4)  ด้านวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรม พบว่า การก าหนดคา่วสัดอุปุกรณ์ จ านวน 
14,020 บาท เทา่กนัทกุหลกัสตูร ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคในการจดัซือ้จดัหาวสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรม 
เน่ืองจากแต่ละหลักสูตร ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมมีราคาแตกต่างกัน ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอส าหรับใช้ฝึกอบรม  
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  (5)  ด้านหลักสูตร พบว่าศูนย์ฯ ยังขาดการสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองมีเพียงการฝึกอบรมรุ่นต่อรุ่นเท่านัน้ ส่งผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งยงัไม่เกิดความ
ช านาญมากพอท่ีจะน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ ดังนัน้ ศูนย์ฯ จึงควรมีการหลักสูตรในลักษณะต่อ
ยอดจากความรู้เดมิไปสูห่ลกัสตูรในระดบัสงูขึน้ หรือหลกัสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
 6)  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
  (1)  ด้านผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรมีการปรับลด
จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ลง โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มละ 7 - 10 คน สามารถหา
สมาชิกกลุม่เข้ารับการฝึกอบรมได้ง่าย รวมถึงการก าหนดกติกา การจดัการเรียนการสอนและดกูารแล
ได้ทัว่ถึงมากขึน้ 
  (2)  ด้านค่าตอบแทนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กรมพัฒนาสงัคมและ
สวสัดกิารควรมีการทบทวนคา่ตอบแทนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสูตร 44 วนั) โดยเฉพาะค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นคา่เบีย้เลีย้งและคา่เดินทางให้กบัผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมโดยปรับให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั  

  (3)  ด้านวิทยากรครูผู้ สอน พบว่า ศูนย์ฯ ควรใช้วิทยากรครูผู้ สอนในท้องถ่ิน 
และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรจะมีการปรับเพิ่มค่าวิทยากรให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานภายนอก 
  (4)  ด้านวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรม พบว่า กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการควร
มีการก าหนดราคาค่าวัสดอุุปกรณ์ในแต่ละหลกัสูตรให้มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมท่ีเพียงพอส าหรับการฝึกอบรมตอ่รุ่น  

  (5)  ด้านหลกัสูตร พบว่า ศนูย์ฯ ควรมีการสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมต่อเน่ือง
โดยจัดหลกัสูตรเพิ่มเติม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความช านาญเพียงพอท่ีจะน าไป
ประกอบอาชีพได้  
 
5.2  การอภปิรายผล 
 
 การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ใช้แบบจ าลอง IPOO Model มาประยกุต์ใช้ในการประเมินการฝึกอบรม
วิชาชีพ เพ่ือประเมินโครงการว่าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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มากน้อยเพียงใด โดยท าการประเมินใน 4 ด้านส าคญั ได้แก่ ปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
โครงการ สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
  
  5.2.1  ปัจจัยน าเข้าในการฝึกอบรมวิชาชีพ พบว่า 
 จากผลการประเมินปัจจยัน าเข้าในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ทัง้ในด้านหลกัสตูร ด้านบคุลากร และด้านวสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และจากผลการศกึษาดงักล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า
ปริมาณหรือคณุภาพของปัจจยัน าเข้ามีความพอเพียงเท่าท่ีควร ซึ่งการด าเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพจะ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการหรือไม ่จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีศนูย์ฯ จะต้องจดัให้มีทรัพยากรด้านตา่ง ๆ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้การด าเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ทัง้นี ้
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ณธพงศ์ แอนุ้ย (2550: 58 - 82) ซึ่งท าการศึกษาการประเมินผลการ
ฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของผู้ ต้องขังเรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยเบือ้งต้นท่ีท าการ
การศกึษาความเหมาะสมของงบประมาณ วิทยากร  สถานท่ี อปุกรณ์ หลกัสตูร และระยะเวลาท่ีใช้ใน
การฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ของผู้ ต้องขังเรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตวัอย่างผู้บริหาร 
การฝึกอบรม  วิทยากรผู้ ฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 1)  หลกัสตูรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าหลกัสตูรมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ในขณะท่ีระยะเวลาความเหมาะสมของหลกัสตูรได้รับการประเมินต ่ากว่าด้านอ่ืน เน่ืองจากเห็นว่าการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะเวลา 44 วัน อาจจะยังไม่สามารถท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
ช านาญได้มากพอจะน าไปประกอบอาชีพ ทัง้นี  ้จากการทบทวนแนวคิดการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(อจัฉราภรณ์ โค้วคชาภรณ์, 2538: 39 - 43) แบ่งรูปแบบจดัการศึกษาวิชาอาชีพระยะสัน้ออกเป็น 4 
แบบ นัน้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าหากศนูย์ฯ จดัหลกัสูตรระยะสัน้ 3 - 6 เดือน ส าหรับผู้ ท่ีต้องการน าไปใช้
ประกอบอาชีพทันทีจะช่วยแก้ปัญหากรณีผู้ ฝึกอบรมในบางหลกัสูตรจ าเป็นมีต้องอาศยัทักษะฝีมือ
ความช านาญท่ีมากพอน าไปประกอบอาชีพได้ทนัที 
 2)  ด้านบคุลากร  พบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความตัง้ใจท างานและสนบัสนนุการ
ด าเนินงานของโครงการเป็นอย่างดี ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการมีจ านวนเพียงพอได้รับ
การประเมินความเหมาะสมเป็นอันดับสุดท้าย สาเหตุจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดโครงการต้อง
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รับผิดชอบหลายหลกัสูตรในเวลาพร้อมกัน ประกอบกับการจดัหาวิทยากรครูผู้สอนในบางหลกัสตูรท่ี
ต้องใช้ทกัษะฝีมือสูงคอ่นข้างหาได้ยาก ดงันัน้ ศนูย์ฯ ควรต้องจดัให้มีบุคลากรผู้ รับผิดชอบโครงการ
อย่างเพียงพอและมอบหมายหน้าท่ีเฉพาะด้านอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3)  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การเดินทางไปยังสถานท่ีฝึกอบรมมีความสะดวก ในขณะท่ีวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมมีจ านวน
เพียงพอ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัสดุท้าย เน่ืองจากโครงการฯ มีการก าหนดคา่
วสัดอุปุกรณ์ จ านวน 14,020 บาท ตอ่หลกัสตูร เทา่กนัทกุหลกัสตูร ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคในการ
จดัซือ้จดัหาวสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมและวสัดอุปุกรณ์มีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
มารุต ด าชะอม และคณะ (2550) ท่ีท าการวิจยัการประเมินผลโครงการพฒันาอาชีพในโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในพืน้ท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  พบว่า ปัญหาอุปสรรคโครงการ 
ได้แก่ ความเร่งดว่นของโครงการท าให้มีเวลาเตรียมการจ ากดั ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ี
ท าให้ยากล าบากและเส่ียงภัยในการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ฝึกอบรมในสถานท่ี
ฝึกอบรมบางแหง่มีไมเ่พียงพอและด้อยคณุภาพใช้การไมไ่ด้ 
 ผลการประเมินกระบวนการ พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก และในรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารจดัการโครงการและด้านการจดัการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดบัมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญชู มั่งคัง่ (2543) ท่ีได้ศึกษาการประเมินโครงการฝึกอบรมและ
พฒันาอาชีพด้านการเกษตรชาวกมัพชูาฯ จงัหวดัสระแก้ว พบวา่ การประเมินกระบวนการด้านขัน้ตอน
การด าเนินการ การจดัการฝึกอบรม การประเมินผล และการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดบัมาก แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการด าเนินงาน
บางส่วนยังมีข้อจ ากัดท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขทัง้ในการด้านการบริหารจัดการโครงการและการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 1)  ด้านการบริหารจัดการโครงการ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการ
โครงการการวางแผนเตรียมการก่อนด าเนินการโครงการ ผู้จดัมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการอย่าง
ชัดเจนในการด าเนินงาน ผู้ จัดด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนและเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ส่วนการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ผู้จดัให้ความช่วยเหลือและแนะน าเม่ือผู้ ฝึกอบรมประสบปัญหา และ
การประสานงาน ผู้ จัดมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ 
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สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ศิริพร ญาตินุกลุ (2548) ท่ีศกึษาการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพนอก
ภาคเกษตรเพ่ืออนุรักษ์ต้นน า้ของหน่วยจัดการต้นน า้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้าน
กระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากในเร่ือง 1) วิทยากรเอาใจใส่และให้ความสนใจ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 2) ผู้จดัการฝึกอบรมมีการดแูลเอาใจใส่ และ 3) อุปกรณ์การฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมกบัการเรียนรู้เก่ียวกบัการท าอาชีพนอกภาคเกษตร 
 2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของโครงการด้านการจดัการ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์หวัข้อการเรียนการสอนชดัเจน ในขณะท่ีการ
จดัจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรมีความเหมาะสม กลุม่ตวัอยา่งเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็น
อนัดบัสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ในประเด็นปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน ท่ีผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมมีความหลากหลายทัง้ท่ีเป็นแม่บ้าน เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ มีภารกิจแตกต่าง เวลา    
ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันยาก ดงันัน้ ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ จึงควรมีการปรับลดจ านวน      
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ลง โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มละ 7 - 10 คน ซึ่งสามารถหาสมาชิก
รวมกลุ่มได้ง่าย รวมถึงการก าหนดกติกา การจดัการเรียนการสอน และการดแูลท าได้ทัว่ถึง ส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม และด้านระยะเวลา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมของระยะเวลากับเนือ้หาวิชา         
ท่ีฝึกอบรม ซึ่งวิทยากรครูผู้สอนสามารถบริหารจดัการเวลาในการฝึกอบรมให้เนื อ้หาวิชาท่ีฝึกอบรม     
มีความสอดคล้องเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  
 ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก และในรายด้าน 
ได้แก่ ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม และด้านความพึงพอใจตอ่การ
จดัการฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 1)  ด้านทกัษะความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีความ
มั่นใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการฝึกอบรม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระศุภชัย บุตรเวียงพันธ์ (2546) ท่ีท าการศึกษาการประเมินผล
โครงการฝึกอาชีพศึกษาเฉพาะกรณีเวทีบ าเพ็ญประโยชน์วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ด้าน
ผลผลิตมีความเหมาะสมในระดบัคอ่นข้างสงู ทัง้ด้านผลผลิตโดยตรงคือ ความรู้ความช านาญในอาชีพ
ท่ีฝึกอบรม และผลผลิตโดยอ้อม คือ ด้านคุณภาพชีวิตซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะท่ีความรู้ความช านาญภายหลัง
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ส าเร็จการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นอนัดบัสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สมัภาษณ์ในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ท่ีศนูย์ฯ ขาดการสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรม
อย่างต่อเน่ือง มีเพียงการฝึกอบรมรุ่นต่อรุ่นเท่านัน้ บางครัง้อบรมเพียง 44 วัน อาจยังไม่มีความ
ช านาญพอท่ีจะประกอบอาชีพได้ ต้องมีการตอ่ยอดจากความรู้เดิมไปสู่การพฒันาตอ่ยอดในหลกัสตูร
นัน้ ๆ หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรมีการสนับสนุนให้มีการ
ฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยการจดัหลกัสตูรเพิ่มเตมิท่ีตอ่เน่ืองและตรงตามความต้องการเพ่ือให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้และความช านาญมากพอท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได้ 
 2)  ด้านความพงึพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่สถานท่ี
ฝึกอบรม ในขณะท่ีพงึพอใจวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความ
เหมาะสมเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการฯ มีการก าหนดค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 14,020 บาท ต่อหลักสูตร 
เท่ากันทุกหลักสูตร เกิดความไม่เสมอภาคในการจัดซือ้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม และวัสดุ
อปุกรณ์มีไมเ่พียงพอเน่ืองจากโครงการฯ มีการก าหนดคา่วสัดอุปุกรณ์ จ านวน 14,020 บาท เท่ากนัทกุ
หลกัสตูร เกิดความไมเ่สมอภาคในการจดัซือ้จดัหาวสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรมและวสัดอุปุกรณ์มีไม่เพียงพอ 
ดงันัน้ กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการควรมีการก าหนดราคาค่าวสัดอุุปกรณ์ในแต่ละหลกัสูตรให้มี
ความแตกตา่งกนัและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 
 ผลการประเมินผลลพัธ์ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก และกลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่าผลลพัธ์ด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองการน าไปใช้ในครอบครัว/การด าเนิน
ชีวิต การน าความรู้ไปประกอบอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของ ดจุเดือน ศรีปากดี (2548) ท่ีได้ศึกษาการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ
หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้หมวดเกษตรกรรมเพ่ือพฒันาสู่ความยัง่ยืน พบว่า ผู้ เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบตัิงานได้ในระดบัมากและผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 5 ด้าน คือ 1) น าความรู้ไปปรับปรุงในการ
ท าอาชีพเดิม 2) น าความรู้ไปปรับปรุงใช้ในอาชีพเสริมจากอาชีพหลกั 3) ได้รับความรู้เก่ียวกับอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างชดัเจน 4) น าความรู้ไปปรับปรุงการท าอาชีพใหม่ และ 5) น าความรู้ไปเผยแพร่ใน
ครอบครัวและชมุชนได้ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสูตร 
44 วัน) : ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน   โดยภาพรวม
ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ ทัง้นี ้จากผลการประเมินความเหมาะสม
ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน   แต่เน่ืองจากข้อจ ากัด
บางส่วน โดยเฉพาะปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ส่งผลให้ด้านปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ยงัมีข้อควรแก้ไขปรับปรุง ทัง้นี ้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะโดยส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) รุ่นประจ าปี
งบประมาณ 2557 และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ ผู้ เก่ียวข้องกับโครงการ ครูวิทยากรผู้ สอน ในการนี ้ 
ผู้ศกึษาได้แบง่ข้อเสนอแนะออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้สตรีและ
ครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั)  
 เพ่ือให้การด าเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้ ศึกษาขอเสนอความคิดเห็น  
ในเชิงนโยบาย ดงันี ้
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ในส่วนท่ีเป็นคา่เบีย้เลีย้งให้
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั  
 2)  กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ควรมีการก าหนดราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละ
หลกัสูตรให้มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
วสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรมท่ีเพียงพอในการฝึกอบรม  
 3)  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการควรมีการปรับเพิ่มคา่วิทยากรให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานภายนอก 

 4)  จากผลการศึกษา พบว่า จ ังหวัดล าพูนยังเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข ผู้คนมีวิถี
ชีวิตพอเพียง ดงันัน้ หนว่ยงานรัฐควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือรับสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มขึน้ ซึ่งสตรี
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ชนบทเหล่านีจ้ะได้มีความรู้และทักษะน าไปใช้ประกอบอาชีพมีรายได้พออยู่พอกิน เลีย้งตนเองและ
ครอบครัวมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการย้ายไปท างานต่างถ่ินได้ 
รวมถึงการประกอบอาชีพไมเ่หมาะสมของสตรีชนบทภาคเหนือ 
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัต ิ
 1)  ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรปรับลดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมฯ เหลือหลกัสตูร
ละไมเ่กิน 15 คน ซึ่งเหมาะสมทัง้ในด้านการเรียนการสอนและการถ่ายทอดของวิทยากรครูผู้สอนและ
ดแูลทัว่ถึง 

2)  ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรมีการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและเพิ่ม
ระยะเวลาการฝึกอบรมส าหรับผู้ ท่ีจะน าความรู้ไปประกออาชีพทันที เพ่ือจะได้มีทักษะและ
ประสบการณ์มากขึน้    

3)  ศนูย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรจดัอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการ การตลาด และ
ทกัษะใหม ่ๆ รวมถึงการศกึษาดงูานนอกสถานท่ีให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 

4)  บคุลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องกบัโครงการควรได้รับการพฒันาโดยการศกึษาดงูาน
แลกเปล่ียนความรู้กบัหนว่ยงานท่ีให้บริการด้านการฝึกอาชีพ 

5)  ศนูย์ฯ ควรมีการจดัหาตลาดหรือสถานท่ีให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหรือกลุม่ฯ  
6)  ศ ูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรมีการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพในการซือ้

วัสดุอปุกรณ์และเงินทนุหมนุเวียนให้เป็นรายบคุคลภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
7)  หลกัสตูรท่ีศนูย์ฯ เปิดฝึกอบรมควรมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดแรงงานและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้ 
 8)  ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ควรให้สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ ส าเร็จการฝึกอบรม
รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ ทัง้นี ้หากสตรีรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพตามท่ีได้อบรมมาก็จะเป็นการ
สร้างอาชีพให้กบัสตรีชนบทไมใ่ห้ย้ายถ่ินหรือไปประกอบอาชีพไมเ่หมาะสม 
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 5.3.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1)  ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อติดตามผลผู้ ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ 
และทศันคตใินการประกอบอาชีพของสตรีชนบทภาคเหนือ 
 2)  การประเมินครัง้ตอ่ไป ควรใช้เคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ  เช่น แบบวดัความรู้ แบบวดัเจตคต ิ
หรือแบบวดัการปฏิบตันิอกเหนือจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบเชิงลกึย่ิงขึน้ 
 3)  ควรมีการประเมินโครงการอื่นของศูนย์ฯ ด้วย โดยใช้ตัวแบบการประเมิน
อ่ืนนอกเหนือจาก IPOO Model เพ่ือจะได้รูปแบบตวัอยา่งและผลการประเมินท่ีหลากหลายมากขึน้ 
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ล าดับที่........ 
 

แบบสอบถาม 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 

 
ค าอธิบาย : แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาวิจยั
ทางวิชาการเทา่นัน้ ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านมิได้มีผลกระทบอย่างใดตอ่ตวัท่าน 
โดยผู้ศกึษาจะเก็บรักษาเป็นความลบั และท่านไม่ต้องลงช่ือในแบบสอบถาม ดงันัน้ จึงขอความกรุณา
ขอให้ตอบแบบสอบถามทกุข้อตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้และตรงกบัความรู้สกึของตวัทา่นเองมากท่ีสดุ 
 
ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั)                         
ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นทีมีตอ่โครงการและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ 
 
ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใด กรุณาโทรศพัท์ติดตอ่ท่ีหมายเลข 091-778-4755 หรือ 02-865-5347 
 
ผู้ศกึษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือและความกรุณาจากทา่นด้วยดี  
จงึขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี ้
 
 

ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นักศึกษาปริญญาโท (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตอนที่ 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน  (    )  ให้ตรงกบัความเป็นจริงหรือตรงกบัตวัของทา่นมากท่ีสดุ 
 
1. เพศ 
 (    )   ชาย     (    )   หญิง 
2. อาย…ุ……..................ปี  
3. ภมูิล าเนาเดมิ จงัหวดั........................................................................................................... 
4. สถานภาพสมรส 
 (    )   โสด 
 (    )   สมรส (    )   ยงัไมมี่บตุร (    )   มีบตุร จ านวน..............คน 
   (    )   หม้าย   
   (    )   หยา่ร้าง 
5. ระดบัการศกึษาท่ีจบสงูสดุ 
 (    )   ไมไ่ด้เรียน/ต ่ากว่า ป.6   
 (    )   ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 (    )   มธัยมศกึษาตอนต้น/เทียบเทา่  (ม.3, ม.ศ.3) 
 (    )   มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6, ปวช. ม.ศ.5) 
 (    )   อนปุริญญา (ปวส. ปวท.) 
 (    )   ปริญญาตรี 
 (    )   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................................................................... 
6. ครอบครัวของทา่นประกอบอาชีพหลกั 
 (    )   เกษตรกรรม  (    )   รับจ้างทัว่ไป 
 (    )   ค้าขาย (    )   อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................ 
7. อาชีพท่ีทา่นประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ 
 (    )   วา่งงาน (    )   รับจ้างทัว่ไป  
 (    )   เกษตรกรรม (    )   ค้าขาย   
 (    )   อ่ืน ๆ  ระบ ุ.................................................... 
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8. จากข้อ 7 ทา่นมีรายได้จากการประกอบอาชีพตอ่เดือน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการหรือไม่ 
 (    )   ไมมี่รายได้                 
 (    )   มีรายได้ตอ่เดือนประมาณ......................................... บาท 
9. หากทา่นมีรายได้ตามข้อ 8 รายได้ท่ีได้รับในแตล่ะเดือนเพียงพอหรือไม่ 
 (    )    เพียงพอ (    )   ไมเ่พียงพอ        
10. ทา่นทราบวา่ศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิฯ มีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพจาก.... (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 (    )   เพ่ือน (    )   ญาตพ่ีิน้อง 
 (    )   ประชาชนทัว่ไป (    )   ส่ือ วิทย ุทีวี หนงัสือพิมพ์ เอกสารทัว่ไป 
 (    )   อ่ืน ๆ ระบ.ุ.................................................................................... 
11. ทา่นเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในหลกัสตูร..........................................................................  
12. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ทา่นมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพหลกัสตูรท่ีฝึกอบรมเพียงใด 
 (    )   ไมมี่เลย (    )   มีน้อย 
 (    )   มีปานกลาง (    )   มีมาก 
13. เหตผุลของทา่นในการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ เน่ืองจาก...... (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 (    )   ต้องการหาความรู้ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้ 
 (    )   ต้องการน าความรู้ไปพฒันาอาชีพท่ีท าอยู่ 
 (    )   ต้องการความรู้เพ่ือไปประกอบอาชีพหลกั/รอง เพื่อเพิ่มรายได้    
 (    )   ได้รับการแนะน าชกัชวนจากเพ่ือนบ้าน 
 (    )   ฝึกอาชีพท่ีโครงการนีแ้ล้วหางานง่าย 
 (    )   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................... 
14. ทา่นคาดหวงัวา่เม่ือจบหลกัสตูรแล้ว ทา่นสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมวิชาชีพไปใช้ได้เพียงใด 
 (    )   ไมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใด ๆ  
 (    )   น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว/ชีวิตประจ าวนั 
 (    )   ประกอบอาชีพหลกั 
 (    )   ประกอบอาชีพเสริม 
 (    )   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ..................................................................................................... 
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ตอน 2 : ข้อมลูเก่ียวกบัการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้สตรีและครอบครัว (หลกัสตูร 44 วนั) 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 

 
ข้อ 
 

 
รายการค าถาม 

 

ระดับความความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input) 

 
1 

ด้านหลกัสูตร 
หลกัสตูรที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบัทา่น 

     
 

2 หลกัสตูรที่ฝึกอบรมสอดคล้องกบัความต้องการของทา่น      
3 หลกัสตูที่ฝึกอบรมมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของทา่น      
4 หลกัสตูรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาเหมาะสม      
5 หลกัสตูรที่ฝึกอบรมมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ 

ในชีวติจริง 
     

 
6 

บุคลากร  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความตัง้ใจท างานและสนบัสนนุ 
การด าเนินงานของโครงการ 

     

7 เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโครงการมจี านวนเพียงพอ      
8 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานท่ีให้บริการ      
9 วิทยากรผู้สอนมีจ านวนเพยีงพอในหลกัสตูรที่ฝึกอบรม      
10 วิทยากรผู้สอนมีความรู้ประสบการณ์ในหลกัสตูร 

ที่ฝึกอบรม 
     

 
11 

ด้านวัสดุอุปกรณ์/สถานที่/สภาพแวดล้อม 
วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมเีหมาะสม 

     

12 วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมจี านวนเพียงพอ      
13 วสัดอุปุกรณ์การฝึกอบรมมคีวามทนัสมยั      
14 สถานท่ีฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม      
15 การเดินทางไปยงัสถานท่ีฝึกอบรมมีความสะดวก      
16 สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรม      
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ข้อ 
 

 
รายการค าถาม 

 

ระดับความความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. กระบวนการ (Process) 

 
 

17 

ด้านการบริหารจัดการโครงการ  
การวางแผนเตรียมการก่อนด าเนนิงานโครงการ 
ผู้จดัมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการอยา่งชดัเจน 

     
 

18 ผู้จดัมีแผนงานการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน      
19 ผู้จดัมีการก าหนดขัน้ตอนด าเนินงานอยา่งชดัเจน      
20 ผู้จดัมีการวางแผนควบคมุการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม      
21 ผู้จดัมีการบริหารจดัการโครงการอยา่งเป็นระบบ      
 

22 
การด าเนินงาน  
ผู้จดัด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนและเสร็จสิน้ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

23 ผู้จดัด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน      
 

24 
 

การแก้ไขปัญหา/อปุสรรค 
ผู้จดัสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการฝึกอบรม 
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

25 ผู้จดัให้ความชว่ยเหลอืและแนะน าเมื่อผู้ ฝึกอบรม
ประสบปัญหา 

     

 
26 

การประสานงาน 
ผู้จดัมีการติดตอ่ประสานกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
อยา่งตอ่เนื่อง 

     

27 ผู้จดัมีการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  
เพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ 

     

 
 

28 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจดัการ 
การก าหนดวตัถปุระสงค์หวัข้อการเรียนการสอนชดัเจน 

     

29 การจดัสถานที่เรียนสอดคล้องกบัสภาพการเรียนการสอน      
30 การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์        
     

31 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
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ข้อ 
 

 
รายการค าถาม 

 

ระดับความความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
32 

การถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถถา่ยทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ เข้าอบรม 

     
 

33 การน าความรู้และเทคนิคทนัสมยัมาถ่ายทอด 
ของวิทยากรผู้สอน 

     

34 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาระหวา่งการฝึกอบรม
และตอบข้อซกัถามของวิทยากรผู้สอน 

     

 
35 

ระยะเวลา 
ความเหมาะสมของระยะเวลากบัเนือ้หาวิชาที่ฝึกอบรม 

     

36 ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช้กบัหลกัสตูรที่ฝึกอบรม      

3. ด้านผลผลติ (Output) 

 
 
 

37 

ทักษะความรู้ความช านาญ  
(หลงัส าเร็จการฝึกอบรม ทา่นคดิวา่ตนเองมีความรู้
ความช านาญหรือความมัน่ใจในสิง่ตอ่ไปนีเ้พียงใด) 
ความความรู้ช านาญในวิชาชีพหลงัจากการฝึกอบรม 

     

38 เทคนิค วิธีการปฏิบตัเิพิ่มขึน้มากกวา่ก่อนเข้ารับ 
การฝึกอบรม 

     

39 ความมัน่ใจในการน าความรู้จากการอบรม 
ไปประกอบอาชีพหลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม 

     

 
 

40 

ความพึงพอใจ  
(ทา่นมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการฝึกอบรมเพียงใด) 
พงึพอใจเนือ้หาหลกัสตูรการฝึกอบรม 

     

41 พงึพอใจระยะเวลาทีใ่ช้ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร      
42 พงึพอใจกระบวนการกิจกรรมในการฝึกอบรม      
43 พงึพอใจในการให้บริการของผู้จดั      
44 พงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ของวิทยากรผู้สอน 
     

45 พงึพอใจตอ่เทคนิค วิธีการถา่ยทอดความรู้ของ
วิทยากรผู้สอน 

     

 



154 
 

 
ข้อ 
 

 
รายการค าถาม 

 

ระดับความความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

46 พงึพอใจวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการฝึกอบรม      
47 พงึพอใจสถานท่ีที่ใช้ในการฝึกอบรม      

4. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 
 
 

48 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
(ทา่นสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรม 
ไปใช้ประโยชน์ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมอยา่งไร) 
การน าความรู้ไปใช้ในครอบครัว/การด าเนินชีวิต 

     

49 การน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ      
50 การน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือ 

งานประจ า 
     

51 มีรายได้เพิ่มขึน้หลงัจากการฝึกอบรม      

 
53. หลงัจากทา่นส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว ทา่นได้น าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ 
 (    )   ได้น าไปประกอบอาชีพ มีรายได้ประมาณเดือนละ..........................................บาท 
 (     )   ไมไ่ด้น าไปประกอบอาชีพ เพราะ........................................................................ 
  .......................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 : สภาพปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าการด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศนูย์เฉลิมพระเกียรติ  
72 พรรษา บรมราชินีนาถ จงัหวดัล าพนู มีปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 3.2 ทา่นมีข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานของศนูย์เฉลิมพระเกียรต ิ
72 พรรษาฯ ด้านใดบ้างและอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 



ประวัตผู้ิเขียน 
  
ช่ือ  ช่ือสกุล นางลกัษณา  อิศรางกรู  ณ  อยธุยา 
  
ประวัตกิารศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2539 

  
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2540 - 2544 

นกัวิชาการแรงงาน 
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 

 พ.ศ. 2545 - 2557 
นกัพฒันาสงัคม 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั 
ผู้อ านวยการกลุม่เลขานกุารคณะกรรมการ 
นโยบายและยทุธศาสตร์ครอบครัวแหง่ชาติ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 


	การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) : ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลาพูน
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

