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 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น  
หมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนื  ของศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
จงัหวดัสุรินทร์  โดยใชรู้ปแบบซิปโมเดล   เป็นแนวประเมินในดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้น
กระบวนการและด้ านผลผลิต  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศึกษานอกโรงเรียนจ านวน  3  คน  เจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ  จ านวน  33  คน  วทิยากรผูส้อน
วชิาชีพตามโครงการจ านวน  9  คน  และผูเ้ขา้อบรมตามโครงการ  จ านวน  55  คน รวมทั้งส้ิน  100  
คน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบบนัทึกสรุปผลการศึกษาเอกสาร  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  และ
แบบสอบ ถาม  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือความ วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ 
 
 1. ผลการ ประเมินบริบทของโครงการวา่มีความสอดคลอ้งกบั นโยบาย ของส านกั
บริหารงาน การศึกษานอกโรงเรียน  ความ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ เกษตรกร   และการ
ยอมรับของ  ผูป้ฏิบติังานโดยศึกษาจากเอกสารสรุปบนัทึกผล  แบบสัมภาษณ์  และจากความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ และผูเ้ขา้อบรมตาม โครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรวชิาชีพ
ระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนื  สรุปไดด้งัน้ี   
  1.1 ผลการศึกษาเอกสารสรุปบนัทึกผลและแบบสัมภาษณ์  สรุปไดว้า่  วตัถุประสงค์
ของโครงการ ฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนืมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ความสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของเกษตรกร  และผูป้ฏิบติังานใหก้ารยอมรับ 
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  1.2 ผลการศึกษาความเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงกา ร และผูเ้ขา้อบรมตาม
โครงการ  พบวา่  ในภาพรวมบริบทของโครงการมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑ์ ท่ีน่า
พอใจ  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  3  
ดา้น  คือ  ดา้นความสอดคลอ้งกบันโยบาย และดา้นความสอดคลอ้งกั บความตอ้งการของเกษตรกร 
ส่วนดา้นการยอมรับของผูป้ฏิบติังาน  พบวา่  ผูป้ฏิบติังานใหก้ารยอมรับในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์
น่าพอใจ 
 2. ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น
หมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนื ในดา้นความเหมาะสมของงบประมาณ ดา้นคุณภาพของ
วทิยากรและบุคลากร   ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรม  และดา้นความ
พร้อมของวสัดุอุปกรณ์ในการจดัฝึกอบรม  โดยศึกษาจากเอกสารสรุปบนัทึกผล  แบบสัมภาษณ์  และ
จากความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ  และผูเ้ขา้อบรมตามโครงการ  สรุปไดด้งัน้ี   
  2.1 ผลการศึกษาเอกสารสรุปบนัทึกผลและจากแบบสัมภาษณ์  สรุปไดว้า่  งบประมาณ
ท่ีไดรั้บในการจดัท าโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ  วทิยากรและบุคลากรท่ีจดัท าโครงการ
มีคุณภาพอยา่งเหมาะสมและมีปริมาณท่ีพอเหมาะ  โครงสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมและแผนการ
ฝึกอบรมนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอ   รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการจดัฝึกอบรม มีความพร้อม   
และเหมาะสม  
  2.2 ผลการศึกษาความเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ และผูเ้ขา้อบรมตาม
โครงการ  พบวา่  ในภาพรวมปัจจยัน าเขา้ของโครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑ์
ท่ีน่าพอใจ  เ ม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีความเหมาะสมในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  3  
ดา้น  คือ  ดา้นความเหมาะสมของงบประมาณ  ดา้นคุณภาพของวทิยากรและบุคลากร  และดา้น
โครงสร้างหลกัสูตรและแผนการฝึกอบรม   ส่วนดา้นความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ในการจดัอบรม
โครงการ  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
 3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตร
วชิาชีพระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนื  ในดา้นการเตรียมการ  ดา้นการด าเนินงาน
ตามแผน  ดา้นกระบวนการฝึกอบรมใหค้วามรู้  และดา้นการแกปั้ญหาและอุปสรรค  โดยศึกษาจาก
การสังเกต  และจากความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ   และผูเ้ขา้อบรมตามโครงการ   สรุป
ไดด้งัน้ี 
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  3.1 ผลการสังเกต  สรุปไดว้า่  โครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น
หมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนืมีการเตรียม การ  การด าเนินการฝึกอบรม  กระบวนการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้  การแกปั้ญหาของผูรั้บผดิชอบโครงการและวทิยากรระหวา่งการฝึกอบรม
มีความเหมาะสม 
  3.2 ผลการศึกษาความเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ และผูเ้ขา้อบรมตาม
โครงการ  พบวา่  ในภาพรวมกระบวนการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก   
ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีความเหมาะสมในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่า
พอใจทุกดา้น  คือ  การเตรียมการ  การด าเนินการฝึกอบรม  กระบวนการใหค้วามรู้  และการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค   
 4. ผลการประเมินผลผลิตท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมตามโครงกา รฝึกอบรมทกัษะอาชีพ
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพื่อพฒันาสู่ความย ัง่ยนื  ในดา้นพฤติกรรมการน าไปใช ้ 
ดา้นการน าความรู้ไปเผยแพร่  ดา้นผลกระทบ  และดา้นความพึงพอใจ  โดย ศึกษาจากการสังเกต  
และความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการและผูเ้ขา้อบรมตามโครงการ  สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ผลการศึกษาจากการสังเกต  พบวา่  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ ไปประกอบ
อาชีพท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนยิง่กวา่เดิม  ท าใหก้ลุ่มอาชีพในชุมชนมีความกา้วหนา้   สามารถท าให้
เกิดกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายในชุมชน  อีกทั้งผูเ้ขา้อบรมยงัสามารถน าความรู้ท่ี ไดไ้ป เผยแพร่หรือเป็น
วทิยากรอบรมใหค้วามรู้แก่คนในชุมชนไดเ้ช่นกนั 
  4.2 ผลการศึกษาความเห็นของเจา้หนา้ท่ีด าเนินโครงการ  และผูเ้ขา้อบรมตามโครงการ
มีความเห็นทั้ง  4  ดา้น  สรุปไดด้งัน้ี 
   4.2.1 ดา้นความเหมาะสมกบัพฤติกรรมการน าไปใช ้ พบวา่  ในภาพรวมผูเ้ขา้
อบรมสามารถน าควา มรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก   ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  และเม่ือ
พิจารณารายดา้น  พบวา่  มีดา้นท่ีเหมาะสมในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 5 ดา้น  คือ  1)  ผูเ้ขา้
อบรมสามารถน าความรู้ไปใชป้รับปรุงในการท าอาชีพเดิม   2)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ปรับปรุงในการท าอาชีพเสริมจากอาชีพหลกั  3)   ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอาชีพเกษตรกรรม
อยา่งชดัเจน  4) ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ไปใชป้รับปรุงในการท าอาชีพใหม่  และ  5)  ผูเ้ขา้
อบรมสามารถน าความรู้ไปใชเ้ผยแพร่กบัครอบครัวและชุมชนได ้ ส่วนดา้นท่ีเหมาะสมในระดบัปาน
กลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  1  ดา้น  คือ  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นวทิยากร
ฝึกอบรมใหก้บัผูอ่ื้นได ้
   4.2.2 ดา้นการน าความรู้ไปเผยแพร่พบวา่   ในภาพรวมผูเ้ขา้อบรม สามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่ไดใ้นระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  มี
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ดา้นท่ีเหมาะสมในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  1  ดา้น  คือ  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด้
จริง  ส่วนดา้นท่ีเหมาะสมในระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 3 ดา้น  คือ  1) ผูเ้ขา้อบรม
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได ้2) ผูเ้ขา้อบรมสามารถท าเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้ และ  
3)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถเป็นวทิยากรใหค้วามรู้เร่ืออาชีพได ้  ส่วนดา้นท่ีเหมาะสมในระดบั นอ้ย  ไม่
ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  1  ดา้น  คือ  ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขียนขอ้มูลเผยแพร่วทิยาการความรู้ได้  ส่วนดา้น
ท่ีเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด  ไม่ ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 1 ดา้น  คือ   ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้
ไปจดัรายการวทิยชุุมชนได ้  
   4.2.3 ดา้นผลกระทบ  แยกวเิคราะห์เป็น  2  ดา้น  คือ  ผลกระทบดา้นบวก  และ
ผลกระทบดา้นลบ  ซ่ึงการฝึกอบรมส่งผลกระทบต่อผูเ้ขา้อบรมในดา้นบวก  อยูใ่นระดบัมาก  ผา่น
เกณฑท่ี์น่าพอใจ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์
น่าพอใจ  3  ดา้น  คือ  1)  เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนท่ีหลากหลาย  2) สามารถท าให้ผูเ้ขา้อบรมน า
ความรู้ไปด าเนินการสู่อาชีพในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน  (Community  Enterprise)  ได ้ และ  3)  
ท าใหก้ลุ่มอาชีพในชุมชนมีความกา้วหนา้  ส่วนดา้นท่ีเหมาะสมในระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์
น่าพอใจ  มี  2  ดา้น  คือ  1) สามารถสร้างเครือข่ายเขา้ร่วมในการจดัตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน  และ  2)  
สามารถจดัหางบประมาณเขา้พฒันากลุ่มอาชีพในชุมชน ส าหรับผลกระทบดา้นลบในภาพรวม  สรุป
ไดว้า่การฝึกอบรมมีผลกระทบดา้นลบต่อผู ้ เขา้อบรมในระดบันอ้ย  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ   เม่ือ
พิจารณารายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีผลกระทบในระดบันอ้ย  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  2  ดา้น คือ   การ 
ฝึกอบรมท าใหผู้เ้ขา้อบรมเสียโอกาสในเร่ืองอ่ืน   และ   การฝึกอบรมท าใหผู้เ้ขา้อบ รมเสียเวลา   ซ่ึง
หมายความวา่  การฝึกอบรมไม่ไดส่้งผลใหผู้เ้ขา้อบรมเสียโอกาส  หรือเสียเวลาในเร่ืองอ่ืน 
   4.2.4 ดา้นความพึงพอใจ  พบวา่  ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ อยู่
ในระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีความพึ งพอใจอยู่
ในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  และดา้น
กระบวนการฝึกอบรม  และดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอ ใจ 3  
ดา้น  คือ  ดา้นสถานท่ี  ดา้นเวลา  และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
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 The purpose of this research was to evaluate the implementation of the short 
agricultural training course for long term development at Surin Provincial Vocational Training 
and Development Center for Thais Along the Border Areas by using CIPP Model as an evaluation 
guide-line in the aspects of context, input, process and product. The sample used in this study 
consisted of 3 experts from the Non-formal education center, 33 project officers, 9 resource 
persons and 55 participants which made a total of 100 persons. The sample group were selected 
by Stratified Random Sampling. The instruments used for collecting data were the related study 
note taking form, the interview sheet, the observation form and the questionnaire. The statistics 
used for analyzing data were percentage, mean and standard deviation. 

 

 The results of this study were as follows :  

 1. The evaluation results of the interaction between the project context and the policy 
of the Administration of Non-formal Education, what participants’ need and officers’ acceptance. 
The related study note taking form, the interview sheet and the opinion of officer and the 
participants evaluated these. The conclusions were as follows :  

  1.1 The evaluation results by the related study note taking form and interview sheet. 
We found that the purpose of this course was consistent not only with the policy of the 
Administration of Non-Formal Education but also with what participant need and officers’ 
acceptance.  
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  1.2 The evaluation results of the officers and participants’ opinion revealed that the 
purpose of this course was related with the policy, what participants’ need and officer’s 
acceptance with the good evaluation from participants. The result of the group was found that 
there were highly positive in the policy, what participants’ need and officers’ acceptance.  

 2. The evaluation results in term of input factor about the suitability of budget, the 
quality of resource persons and officers, the course curriculum, the course schedule and the  
proficiency of the equipment. The related study note taking form, the interview sheet and the 
opinion of officers and participants evaluated these. The conclusions were as follows :  

  2.1 The evaluation results of the related study note taking form and interview  
sheet. We found that not only the budget was suitable and enough, the resource persons and 
officers had high proficiency, the course curriculum and course schedule were suitable and 
effective, and the equipment was also of high proficiency. 

  2.2 The evaluation results of the officers and participants’ opinion .We found that 
the budget, the resource persons and officers, course curriculum and course schedule had good 
evaluation so this course was passed. The results of grouping consideration, we found 3 groups 
with the good evaluation the suitability of budget, the quality of resource persons and officers, the 
course curriculum and course schedule so this course was passed. Only the proficiency of the 
equipment had fair evaluation that mean the evaluation,was not passed.  

 3. The evaluation results in term of the process about the preparation, the project 
process, the methodology and the solutions to solve the problems of the resource persons and 
officers. The observation form and the opinions of officers and the participants evaluated these. 
The conclusions were as follows :  

  3.1 The evaluation results by the observation form, we found that the preparation, 
the project process, the methodology and the solutions to solve problems of the resource persons 
and officers  were  appropriate. That means the evaluation was passed.  

  3.2 The evaluation results of the officers and participants opinion. We found that 
the preparation, the project process, the methodology and the solutions to solve problems of the 
resource persons and officers were appropriate, so this course was passed. The results of grouping 
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consideration, found 4 groups with high proficiency that were the preparation, the project process, 
the methodology and the solutions to solve problems. These concluded that this course was 
passed.  

4. The evaluation results in terms of the product about the application for working 
behavior, the knowledge propagation, the effect and the satisfaction. The observation form, the  
opinions of officers and participants evaluated these. The conclusion was as follows:  

  4.1 The evaluation results of the observation form, we found that the participants 
could apply their knowledge in their trade-training that meant they could earn more money , 
progress in their community, diversify in occupation but also they could propagate their 
knowledge or be a resource person in their community.  

  4.2 The evaluation results of the officers  and participants opinion were divided 
into 4 groups. The conclusion was as below :  

   4.2.1 The evaluation results of total consideration about the application of 
working behavior, found that the participants could apply the knowledge for working behavior 
with good evaluation that means this course was passed. The results of grouping consideration, 
we found 5 groups with fair evaluation that were the participants could approve their occupation, 
secondary occupation and they could get new occupations by new knowledge. Furthermore, they 
could clearly understood about the agriculture and they could progress in their community. On the 
other hand, we found a group with fair evaluation that was that they could not propagate their 
knowledge or be a resource person in their community.  

   4.2.2 The evaluation results of total consideration about the knowledge 
Propagation that showed the participants could apply their knowledge in their trade-training to a 
fair level. That means the evaluation was not passed. The results of grouping consideration, we 
found 3 groups with fair evaluation that were the participants could progress in their community, 
diversify in occupation and they could propagate their knowledge or be a resource person in their 
community, that means the evaluation was not passed. Furthermore, we found a group with low 
evaluation that was the participants could write and conclude their new knowledge to their 
community. From that point, they could pass their new knowledge to everybody by using the 
community’s radio with the lowest evaluation.  
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   4.2.3 The evaluation results of the effects were analyzed in 2 ways that were  

positive and negative effects. Of the positive effects, the results of total consideration, found that 
the participants were affected with good evaluation. That means this course was passed. The 
results of grouping consideration, we found 3 groups with the good evaluation that were the 
participants were able to apply their new knowledge to improve their income, the communities 
had improved their economy, the participants could apply their knowledge and create 
employment in community enterprise and promote new jobs. That means this course was passed. 
Furthermore, we found 2 groups with the fair evaluation that were the participants could create 
their new network and promote new careers, and they could find the budget to improve the 
community’s The result of total consideration on the negative effects, found that the participants 
were not affected at low level, that means the evaluation was passed. The results of grouping 
consideration, we found 2 satisfactory groups that were that this course made the participants lose 
other opportunities or affected their time. That means this course didn’t affect the participants or 
make them loss opportunities to do anything or lose their time.  

   4.2.4 The evaluation results of the satisfication showed the participants were  

satisfied to a fair level. That means the evaluation was not passed. The result of group 
consideration found that there was high the satisfaction from the officers, the course curriculum 
and the process training. And we found 3 groups with the fair level that were the satisfaction from 
site, time and equipment. They were fairhad a fair satified that means the evaluation of this course 
had failed. But for grouping consideration, we found 3 items, with a high score, which were 
application for working behavior, positive and negative effects. And one fair group that was 
knowledge propagation. For total consideration about the satisfaction of this course, we found 3 
groups with high level, that were the satisfaction from officers, the course and the process 
training. And we found 3 groups with fair level that were the satisfaction from site, time and 
equipment.  

 


